
 

 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata   Csanytelek Község Önkormányzata 
                      Polgármesterétől                             J e g y z ő j é t ő l  
 

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517;  
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 

852/2014. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. májusi ülésére 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 2014. január elsejétől hatályos új számviteli előírásokból eredően az 
éves költségvetési rendelet módosítások területén is indokolt az előző évek gyakorlatától eltérő intézkedések megtétele. 
Az új elszámolási rendszerben kiemelt hangsúlyt kap a kötelezettségvállalások és követelések naprakész 
nyilvántartása, számviteli elszámolása. Ez alól kivételt képeznek az államháztartáson belüli azon pénzügyi 
forrás átvételek, melyek vagy közvetlen szerződések (pl:  közfoglalkoztatás támogatása) vagy jogszabályon 
alapuló kiegészítő állami támogatások (pl: központosított előirányzatok). Ilyen jellegű követelést csak a 
tényleges források számlára érkezése után lehet elszámolni végleges követelésként. A költségvetési 
rendeletben nem szereplő évközi új, vagy többlet kötelezettség vállalások naprakész számviteli 
elszámolhatósága érdekében olyan esetekben, amikor a kiadási többlethez nem kapcsolódik 
államháztartáson belüli többletforrás, mint bevétel, szélesíteni szükséges az előirányzatok módosításának 
operatív lehetőségét. Jelenleg a polgármesterre  és jegyzőre átruházott hatáskörű előirányzatok módosítása jogköre csak 
a költségvetési működés és fejlesztési tartalék keretek tekintetében érvényesül. Ehhez képest, a legkörültekintőbb 
költségvetési tervezés mellett is előfordulhatnak olyan évközi gazdasági események, szükségszerűségek, 
melyek a kötelezettségvállalások tekintetében az előirányzatok azonnali módosítását igénylik annak 
érdekében, hogy minden kiadási tételhez elegendő előirányzati keret álljon rendelkezésre. Ennek 
nagyságrendje – főként működési területen – meghaladhatja a működési tartalék keretek mértékét, ezért 
javasoljuk a vezetői hatáskörű operatív előirányzat módosítási jogkörök kiszélesítését bizonyos mértékben, 
természetesen utólagos rendelet módosítási megerősítés mellett, testületi jóváhagyással. 
A javaslat lényege, hogy a tartalék keretek mellett vezetői hatáskörben a kiemelt előirányzat csoportokon belül (belső 
költségvetési rovatok között) előirányzat módosításra kerülhessen sor a naprakész elszámolási indokoltság érdekében. 
Az ilyen jellegű előirányzat módosítások (amennyiben a tisztelt Képviselő-testület egyetért a javaslattal), 
vezetői hatáskörű engedély okirat alapján kerülhetnek lekönyvelésre az Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselője 
által. 
Az évközi beépülő külső többletforrások (pl: pályázati támogatások, évközi többlet központi támogatások, 
támogatás értékű bevételek, pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről) és az ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó kiadási kötöttségek tekintetében is a vezetői engedély okirat alapján kerülhet elszámolásra a 
kétoldalú (bevétel-kiadás) előirányzat módosítás a kötelezettségvállalás és követelés keletkezésének 
időpontját követően. A fentiekben jelzett engedély okiraton pontosan rögzíteni szükséges az előirányzat 
bevételi és kiadási jogcímét, összegét, szabályzatnak megfelelő kormányzati funkció és szakfeladat számot. 
A fentiekben rögzített javaslat a költségvetési rendelet rendelkező részében került megfogalmazásra. 
A jelenlegi rendelet módosítás keretében a tárgyév első négy hónapjára vonatkozóan két közmunka 
programhoz kapcsolódó (szerződéssel megalapozott) előirányzat módosítás, valamint a Képviselő-testület áprilisi ülésén 
jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány felosztásának beépülő tételei szerepelnek.  
E tételek részletes kimutatását a rendelet módosítási javaslathoz csatolt 1/a) és 1/b) mellékletek 
tartalmazzák önkormányzat és önkormányzati hivatal bontásban. A rendelet módosítást követő kiemelt 
előirányzatok szerinti intézményi összesítéseket pedig a rendelet módosítási javaslat 2/a) és 2/b) 
mellékletei tartalmazzák.  
A felsorolt tételek a költségvetési rendelet-tervezet mellékleteinek módosított előirányzat oszlopaiban 
kerülnek elszámolásra. 
 

  



 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt rendelet módosítási javaslat változtatás 
nélküli elfogadását! 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. május 5. 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1/a) melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez 
 

 

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE  
CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 (Adatok forintban) 
 

Sor- 
szám 

 
Előirányzat változás megnevezése 

Előirányzat 
számla- 
száma 

 
Bevételi előirányzatok 

+                       - 

 
Kiadási előirányzatok 

+                     - 
 A B C D 

1. Évközi közfoglalkoztatás támogatása 
(2014.02.01-02.28-ig) működési célra 

 
09161.5 

 
2.605.111.- 

   

 Közfoglalkoztatottak alapilletménye 05110111   2.295.252.-  

 Munkaadói járulék (szociális hozzájárulási 
adó)  

 
05211 

   
309.859 

 

2. Kistérségi Startmunka mintaprogram 
(mezőgazdasági) működési célú támogatása 

 
09161.5 

 
34.707.983 

   

 Kistérségi Startmunka mintaprogram 
(mezőgazdasági) fejlesztési célú támogatása 

 
09251.5 

 
139.979 

   

 Közfoglalkoztatottak alapilletménye 05110100   25.585.875  

 Munkaadói járulék 05211   3.454.093  

 Tárgyi eszköz (kis-értékű) beszerzés 056411   131.480  

 Beruházások (le nem vonható) ÁFA összege 056712   8.499  

 Üzemanyag költség  0531214   691.350  

 Munkaruha, védőruha költség 0531215   220.506  

 Egyéb üzemeltetési anyagok költsége 0531219   2.778.346  

 Csomagoló anyag-göngyöleg költsége 0531312   168.000  

 Karbantartási költségek 053341   236.205  

 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások  0533719   368.597  

 Dologi kiadások ÁFA összege(le nem 
vonható) 

0535112   1.205.011  

3. Szabad pénzmaradvány elszámolása      

 Működési célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

 
09813111 

 
1.804.439 

   

 Fejlesztési célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

 
09813112 

 
21.298.009 

   

 Működési célú támogatás Atnöt-nek 
(normatíva elszámolás) 

 
0550617 

   
1.804.439 

 

 Út építési beruházás előirányzat képzés  056214   16.770.086  

 Áfa előirányzat képzés út építésre 056712   4.527.923  

 Előirányzat módosítás összesen:  60.555.521  60.555.521  

 Előirányzat módosítások egyenlege:  60.555.521 60.555.521 

 Eredeti előirányzat:  1.310.158.746 1.310.158.746 

 Módosított előirányzat  1.370.714.267 1.370.714.267 



 

 
1/b)  melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez 
 

 

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE 
CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

(Adatok forintban) 
 

Sor- 
Szám 

 
Előirányzat változás megnevezése 

Előirányzat
számla- 
száma 

 
Bevételi előirányzatok 

+                      - 

 
Kiadási előirányzatok 

+                      - 
 A B C D 

1. Előző évi pénzmaradvány elszámolása:      

 Működési célú pénzmaradvány igénybevétel 09813111 566.664    

 Működési tartalék keret előirányzat 
növekedése  

 
05512111 

   
566.664 

 

 Előirányzat módosítás összesen  566.614  566.614  

 Előirányzat módosítás egyenlege:  + 566.664 + 566.664 

 Eredeti előirányzat:  119.671.596 119.671.596 

 Módosított előirányzat:  120.238.260 120.238.260 

       



 

 
2/a melléklet a…/… . (… . …) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez 

 
ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE              (forintban) 

Csanytelek Község Önkormányzata 
1. Bevételek Eredeti előirányzat Eddig módosított 

előirányzat 
Jelenlegi előirányzat 

módosítás + 
Módosított  
előirányzat 

 A B C D E 

a) Működési bevételek 205.247.000.- --- --- 205.247.000.- 

b) Közhatalmi bevételek 34.380.000.- --- --- 34.380.000.- 

c) Felhalmozási bevételek 500.000.- --- --- 500.000.- 

d) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 322.512.126.- --- + 37.313.094.- 359.825.220.- 

e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 726.568.166.- --- 139.979.- 726.708.145.- 

f) Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 
(működésre- fejlesztésre) 

150.000.- --- --- 150.000.- 

g) Hitel felvételi előirányzatok --- --- --- --- 

h) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 20.801.454.- --- + 23.102.448.- 43.903.902.- 

a)-h) Bevételi előirányzat összesen 1.310.158.746.- --- + 60.555.521.- 1.370.714.267.- 

 
2. Kiadások Eredeti előirányzat Eddig módosított 

előirányzat 
Jelenlegi 

előirányzat 
módosítás _+ 

Módosított  
előirányzat 

 A B C D E 

a) Személyi juttatások 23.135.014.- --- + 27.881.127.- 51.016.141.- 

b) Munkaadót terhelő járulékok 4.370.855.- --- + 3.763.952.- 8.134.807.- 

c) Dologi és egyéb folyó kiadások 28.369.370.- --- + 5.668.015.- 34.037.385.- 

d) Szociálpolitikai ellátások 2.380.000.- --- --- 2.380.000.- 

e) Működési célú támogatások államháztartáson belülre 173.503.792.- --- + 1.804.439.- 175.308.231.- 

f) Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.220.200.- --- --- 6.220.000.- 

g) Közvetlen beruházások, felújítások  ÁFA-val 946.546.889.- --- + 21.437.988.- 967.984.877.- 

h) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.998.000.- --- --- 3.998.000.- 

i) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 200.000.- --- --- 200.000,- 

j) Finanszírozási kiadás (Polgármesteri Hivatal) 114.043.626.-  --- 114.043.626.- 

k)  Tartalékok 7.391.000.-  --- 7.391.000.- 

a)-i) Kiadási előirányzat összesen 
 

1.310.158.746.- --- + 60.555.521.- 1.370.714.267.- 



 

 
 

2/b melléklet a…/… . (… . …) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez 
 

ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI    ÖSSZESÍTÉSE              (forintban) 
Önkormányzati Hivatal 

1. Bevételek Eredeti előirányzat Eddig módosított 
előirányzat 

Jelenlegi előirányzat 
módosítás + 

Módosított  
előirányzat 

 A B C D E 

a) Intézményi működési bevételek 4.243.000.- --- --- 4.243.000.- 

b) Közhatalmi bevételek 85.000.- --- --- 85.000.- 

c) Felhalmozási bevételek --- --- --- --- 

d) Központi költségvetési támogatások --- --- --- --- 

e) Működési célú támogatás államháztartáson 
belülről 

1.300.000.- --- --- 1.300.000.- 

f) Irányító szervtől kapott finanszírozás 114.043.596.- --- --- 114.043.596.- 

g) Előző évi pénzmaradvány --- --- + 566.664.- 566.664.- 

a)-g) Bevételi előirányzat összesen 119.671.596.- --- + 566.664.- 120.238.260.- 

 
 

2. 
Kiadások Eredeti előirányzat Eddig módosított 

előirányzat 
Jelenlegi 

előirányzat 
módosítás _+ 

Módosított  
előirányzat 

 A B C D E 

a) Személyi juttatások 41.325.069.- --- --- 41.325.069.- 

3 Munkaadót terhelő járulékok 11.492.527.- --- --- 11.492.527.- 

c) Dologi és egyéb folyó kiadások 29.294.000.- --- --- 29.294.000.- 

d) Szociálpolitikai ellátások 37.460.000.- --- --- 37.460.000.- 

e) Kölcsönnyújtások --- --- --- --- 

f) Közvetlen beruházások, felújítások  ÁFA-val --- --- --- --- 

g) Támogatásértékű és átadott pénzeszközök --- --- --- --- 

h) Tartalékok 100.000.- --- + 566.664.- 666.664.- 

a)-h) Kiadási előirányzat összesen 
 

119.671.596.- --- + 566.664.- 120.238.260.- 

 


