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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésére 
 
 
Tárgy: Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának 

jóváhagyása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az önkormányzat és a hivatal 2014. 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: 
 

 Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2014. évi ténylegesen igénybe vehető pénzmaradványa: 
555.316.- Ft, 

 az Önkormányzatnál 2014. évben keletkezett és igénybe vehető pénzmaradvány 302.872.652.- 
Ft. 

Az önkormányzati hivatal pénzmaradványa teljes összegében működési célú szabad pénzmaradvány, 
melyet javasolunk jegyzői hatáskörben az évközi dologi többletköltségek fedezetére elkülöníteni. 
 
Az Önkormányzatnál keletkezett pénzmaradvány keret jelentősen összetettebb forráskeret. 
 
A teljes 302.872.652.- Ft-os keretből az alábbi tételek kötött felhasználású maradványt képeznek: 
 

 Szennyvíz beruházás kivitelezési projekt szállítói finanszírozási előlege (KEOP) 225.753.392.- Ft 

 Szennyvíz beruházás kivitelezési projekt egyéb költség támogatási maradványa 14.500.000.- Ft 

 Szennyvíz projekt BM-EU önerő támogatási előleg maradványa 4.005.640.- Ft 

 Szennyvíz projekt műszaki ellenőr jól teljesítési garancia letéte 1.225.000.- Ft 

 Egészségügyi ágazatok (OEP) 2014. évi maradványa 3.263.080.- Ft 

 Szociális tűzifa program támogatása 1.219.200.- Ft 

 Szociális tűzifa program saját erő rész (szállítási költség)  162.560.- Ft 

 Közmunka programok 2014. évi előleg maradványai 3.951.204.- Ft 

 2015. évi állami támogatás megelőlegezése 9.981.897.- Ft 

 Egészségügyi ágazatok 2015. évi támogatás megelőlegezése 105.000.- Ft 

 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ átalakítása, bővítése tervezői díja 500.000.- Ft 

 2014. évi szállítói tartozás állomány fedezete 712.324.- Ft 

 Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány összesen 265.379.297.- Ft 
 

Az un. szabad önkormányzati pénzmaradvány keret  37.493.355.- Ft. 
Ennek felosztására az alábbi javaslatot tesszük:  
 

 Közösség építő programsorozat pályázat saját forrás fedezet  110.000.- Ft 
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(IFJ-GY-15-A 20488 program azonosító, 23/2015. (III. 27.) 
Ökt határozat szerint) 
 

 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ átalakítása bővítése, 1.014.119.- Ft 
eszközbeszerzés pályázat saját forrás fedezet (Ebr 252522 az.) 

 Mikrobusz beszerzés EMVA alapból saját forrás fedezete 2.000.000.- Ft 
(21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet szerint 

 Általános működési tartalék keret  2.000.000.- Ft 

 Fejlesztési tartalék keret, évközi jelenleg nem ismertes pályázatok 32.369.236- Ft 
saját forrás fedezetére, valamint Önkormányzati saját erős 
fejlesztési célkitűzések megvalósítására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2015. április 20. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
          polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



…/2015. (IV. ……) Ökt határozat 
 
Tárgy:   Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. 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 2014. évi költségvetése végrehajtásáról készült rendelete alapján a 
Csanyteleki Polgármesteri Hivatalnál keletkezett 2014. évi maradvány összege 55.316.- Ft, 
mely kötelezettséggel nem terhelt maradvány. Ezen maradványkeret felhasználását a Képviselő-
testület az önkormányzati hivatal 2015. évi évközi dologi költségtöbbletének fedezetére hagyja jóvá 
jegyzői hatáskörben. 

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az Önkormányzat 2014. évi maradványa 302.872.652.- Ft, 
melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 265.379.297.- Ft, míg a kötelezettséggel nem terhelt 
maradvány keret 37.493.355.- Ft. 

3.) A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt maradvány 265.379.297.- Ft összegét az alábbi 
célokra különíti el: 

  Szennyvíz kivitelezési projekt szállítói finanszírozási előlege (KEOP)  225.753.392.- Ft 

  Szennyvíz kivitelezési projekt egyéb költség támogatási maradványa  14.500.000.- Ft 

  Szennyvíz projekt BM-EU önerő támogatási előleg maradványa 4.005.640.- Ft 

  Szennyvíz projekt műszaki ellenőr jól teljesítési garancia letéte, visszafizetése 1.225.000.- Ft 

  Eü. – ágazatok (OEP) 2014. évi maradványa, tárgyi eszk. beszerz. 3.263.080.- Ft 

   Szoc. tüzifa program támogatása, tűzifa beszerzésre  1.219.200.- Ft 

   Szoc. tüzifa program saját erő rész (szállítási költség)                162.560.-  Ft 

   Közmunka programok 2014. évi előleg maradványai bér + járulék ktg.  3.951.204.- Ft 

   2015. évi állami támogatás megelőlegezése működési költségekre  9.981.897.- Ft 

   Eü. ágazatok 2015. évi támogatás megelőlegezése működési költségekre  105.000.- Ft 

   Remény Szociális Alapszolgáltató Központ átalakítás bővítés tervezői díja 500.000.- Ft 

   2014. évi szállítói tartozás állomány fedezete 712.324.- Ft 
Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány összesen:             265.379.297.- Ft 

4.) A Képviselő-testület a kötelezettséggel nem terhelt szabad maradványt             37.493.355.-Ft 
 keretének  felhasználását az alábbi tételekre hagyja jóvá: 

a) Közösség építő programsorozat pályázat saját forrás fedezet  110.000.- Ft 
 (IFJ-GY-15-A 20488 program azonosító, 23/2015. (III. 27.)  Ökt határozat szerint) 

b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ átalakítás bővítés,  1.014.119.- Ft 
 eszközbeszerzés pályázat saját forrás fedezet (Ebr 252522 azonosító) 

c) Mikrobusz beszerzés EMVA alapból saját forrás fedezet 2.000.000.- Ft 
 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet szerint 

d) Általános működési tartalék keret 2.000.000.- Ft 
e) Fejlesztési tartalék keret, évközi jelenleg nem ismertes pályázatok 32.369.236.- Ft 
saját forrás fedezetére, valamint Önkormányzati saját erős fejlesztési célkitűzések megvalósítására 

5.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány keretek felosztásánál a 
pályázatokhoz kapcsolódó saját forrás keretek abban az esetben amennyiben a benyújtott pályázat 
nem nyer támogatást, a fejlesztési tartalék keretre kerüljenek átcsoportosításra. 

6.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy a 
2014. évi maradványok felosztásával összefüggő előirányzat módosításokat az önkormányzat és 
önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési rendelete aktuális módosításakor építse be az 
önkormányzati rendelet-tervezetbe. 

 
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 

 
 


