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776/2014. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. áprilisi ülésére 
 
 
Tárgy: Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának 

jóváhagyása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról készített beszámoló (zárszámadás) keretében került megállapításra 
és jóváhagyásra az Önkormányzat és az önkormányzati hivatal előző évi költségvetésében keletkezett 
pénzmaradvány összege. 
Ezek a keretek a következők: 
 
Az önkormányzati hivatal 2013. évi ténylegesen igénybe vehető pénzmaradványa: 566.664.- Ft 
Az Önkormányzatnál keletkezett és igénybe vehető pénzmaradvány 43.903.902.- Ft   
Az önkormányzati hivatal pénzmaradványa teljes összegében működési célú szabad pénzmaradvány, 
melyet javasolunk működési célú tartalékra elkülöníteni az évközi többletköltségek fedezetére jegyzői hatáskörben. 
Az Önkormányzatnál keletkezett pénzmaradvány keret jelentősen összetettebb forráskeret. 
 
A teljes 43.903.902.- Ft-os keretből kötött felhasználású maradványt képeznek az alábbi tételek: 

a) a szennyvíz kivitelezési programhoz kapcsolódó KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 támogatási előleg 2013. 
évi maradványa 9.268.181.- Ft (felhasználási célú keret), 

b) a szennyvíz kivitelezés projekthez kapcsolódó BM- EU- Önerő támogatás előlegének 2013. évi 
maradványa 7.709.640.- Ft. (felhalmozási célú keret), 

c) a 2013. évben keletkező téli közfoglalkoztatáshoz biztosított előleg maradványa (bér + járulék 
fedezetre) 1.713.860.- Ft (működési célú keret), 
egészségügyi ágazatok OEP finanszírozásának maradványa 1.580.818.- Ft, 

d) a Kossuth Lajos u. 34. sz. alatti épület felújításához kapcsolódó 3 db nyílászáró cserére vonatkozó 
kötelezettségvállalás bruttó összege 528.955.- Ft. 

 
Az a) – e) pontokban rögzített tételek forrás fedezete a 2014. évi költségvetési rendelet eredeti 
előirányzatai között bevételi oldalán, mint előző évi pénzmaradványból származó forrás beépítésre került, 
ugyanakkor a költségvetési rendelet tervezett kiadásai között is szerepelnek a fenti tételek a jellegüknek 
megfelelő kiadási rovaton. Az OEP ágazatok kötött felhasználású maradványa (1.580.818.- Ft) a 
beruházások között egy komplett fogászati egység beszerzése került letervezésre. 
A kötött és kötelezettséggel terhelt fenti pénzmaradványi tételek külön testületi döntést nem igényelnek, 
azok már részét képezik az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének. 
Az un. szabad önkormányzati pénzmaradvány keret 23.102.448.- Ft. 
Az előző évtől eltérően értékelendő a jelenlegi pénzmaradvány keret felosztásánál, hogy 2013. II. félévtől 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásba integrált intézmények állami támogatása és ebből eredően 
az év végi normatíva elszámolás tételei is az önkormányzat pénzmaradványában kerülnek elszámolásra. 
Az év végi állami támogatások záró elszámolásának intézményenkénti alakulása a következő: 
Önkormányzat: + 408.000.- Ft-os támogatás (iskolai étkeztetéshez kapcsolódó többlet teljesítés), 

  



Társulási intézmények:  -     ATMÖT Egyesített Óvodák – 973.000.-Ft (visszafizetési kötelezettség), 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ + 1.160.036.-Ft (támogatási 

többlet intézményt megillető), 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon + 644.403.-Ft (támogatási 

többlet intézményt megillető). 
A Társulási intézmények normatíva elszámolási egyenlege összesen: + 831.439.-Ft. 
 
Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy a Társulásba integrált két óvoda a normatíva visszafizetési 
kötelezettséggel kapcsolatos 973.000.-Ft-os befizetési kötelezettségét teljesítette az önkormányzat részére. 
Az összesítetten 831.439.-Ft-os társulást megillető normatíva elszámolási különbözet (többlet) 2014. május 
végén kerül kiutalásra az állami költségvetésből az önkormányzat költségvetésébe. 
 
Javasoljuk, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központot  (1.160.036.-Ft) és a Gondozási Központ Rózsafüzér 
Szociális Otthont megillető (644.403.-Ft) feladat finanszírozási támogatási többletek összegei működési célú 
támogatásértékű kiadásként kerüljenek visszautalásra az érintett tagintézmények részére az önkormányzatnál számított 
igénybe vehető pénzmaradványból, melyet az intézmények saját hatáskörben vesznek igénybe az Alsó- Tisza- 
menti Önkormányzati Társuláson belüli pénzmaradvány elszámolás keretében. 
Összességében rögzítendő a fenti részletezések alapján, hogy a 23.102.448.-Ft-os szabad 
pénzmaradványból a működési célú maradvány 1.804.439.-Ft, mint a társulásba integrált két szociális 
intézményt megillető (normatív támogatási többletből eredő) forrás, mely támogatásértékű kiadásként 
kerülhet elszámolásra az önkormányzat költségvetésénél. 
A szabad fejlesztési célú pénzmaradvány keret 21.298.009.-Ft. Ezt a forráskeretet teljes összegében 
önkormányzati tulajdonú (jelenleg) földutak szilárd útburkolattal való kiépítésére javasoljuk elkülöníteni. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2014. április 14. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
          polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



…/2014. (IV. ……) Ökt határozat 
 
Tárgy:   Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának 

jóváhagyása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetése végrehajtásáról készült beszámoló alapján az 
önkormányzatnál keletkezett és ténylegesen igénybe vehető pénzmaradvány keretösszege 43.903.902.-Ft, (azaz: 
Negyvenhárommillió-kilencszázháromezer-kilencszázkettő forint), melyből a kötelezettséggel terhelt (az 
önkormányzat 2014. évi költségvetése részeként már figyelembe vett és felosztott) forráskeret 
20.801.454.-Ft. 

 A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt költségvetési pénzmaradvány összegét az alábbi célokra  
különítette el: 
a) KEOP-1.2.0 projekt, szennyvíz beruházás kivitelezési szakasz (előző évi támogatások maradványa) 

16.977.821.-Ft. 
b) OEP által finanszírozott egészségügyi ágazat maradványából fogászati egység berendezés vásárlására 

1.580.818.-Ft. 
c) Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előző évi támogatás maradványából  az érintett dolgozók bér és 

járulék költségek fedezésére 1.713.860.-Ft. 
d)  A Kossuth L. u. 34. sz. alatti épület felújítása keretében 3 db nyílászáró beszerzésére történt előző évi 

kötelezettségvállalás bruttó 528.955.-Ft. 
2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az 1.) pont szerinti összesítetten önkormányzati célra igénybe vehető 

költségvetési pénzmaradvány összegéből a szabad pénzmaradvány keret 23.102.448.-Ft, mely az alábbi 
célokra kerülhet felhasználásra: 
a)  működési célú maradványként az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás két szociális intézménye 

részére átadandó működési forrás normatíva többletből eredően; 
 -  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ részére:  1.160.036.-Ft, és 
 -  a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon részére: 644.403.-Ft támogatás értékű  kiadás; 

b) fejlesztési célú szabad maradványból  bruttó 21.298.009.-Ft kerül elkülönítésre önkormányzati 
tulajdonú, jelenleg földutak szilárd útalapú kiépítésére. 

3.) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatalnál keletkezett 2013. évi teljes-körűen szabad- pénzmaradványt 
566.664.-Ft összeggel, működési tartalék keretbe helyezését hagyja jóvá évközi többletköltségek fedezetére, mely 
tartalék-keret feletti teljes rendelkezési jogosultságot biztosít Kató Pálné jegyző részére. 

4.)  A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben az Önkormányzatra vonatkozó ezen 
határozat 1.)-2.) pontjában rögzített előirányzatok keretei év közben, előre nem látható  körülmények 
miatt nem vehetők teljes mértékben igénybe, úgy az így fel nem használt keretek összegét a 
költségvetés ágazati (működési, vagy fejlesztési) tartalék keretébe helyezi át. 

5.)  A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy  
az önkormányzat 2013. évi  költségvetési pénzmaradványa felosztására irányadó előirányzat 
módosításokat az Önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési rendelete 
aktuális módosításakor építse be az önkormányzati rendelet tervezetébe. 

 
Végrehajtás határideje:   folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
              Kató Pálné jegyző és általa 
                      Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
Beszámolás határideje:   végrehajtást követő Képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 


