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ELŐTERJESZTÉS 

  2013. évi pénzmaradvány felhasználásának engedélyezéséről. 

a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. 

 

 
 

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

részeként már ismertettük az előző év során képződött pénzmaradvány mértékét, 

illetve azt, hogy a költségvetés eredeti előirányzatában pénzmaradványként jelzett 

összegből előleggé szükséges minősíteni az előleg címén kapott összegeket. E tételek a 

következők: 

 

Megnevezés:                                                  összeg ezer Ft-ban 

 

Önkormányzat költségv.szerv. 

-   Közfoglalkoztatás                                                     21.762 

-   EFI Iroda   pályázatra                                               20.918 

-   Szervezetfejlesztés pályázat                                       4.763 

-   Modellkísérleti program pályázat                                  500 

-   Tourinform Iroda 2014. évi műk. költségre                  450 

-   Jótállási biztosíték ( szennyvíz pályázat )                   2.472 

-   HU-RO pályázati devizaszámla zárási költség)                5 

-   Késedelmi pótlék függő kiadás rendezés                           9 

-   Normatíva ( Óvodai ) lemondásból eredő visszafiz.   1.918 

-   2013. évben beszedett gépjárműadó állami része          784 

 

Polgármesteri Hivatal 

-   Hagyatékból maradvány                                                  11 

 

Közművelődési Intézmény 

-   Megbízási díj visszafizetési kötelezettség                       25 

     Összesen:                                                                  53 617 
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A költségvetésben eredeti előirányzatként 43 137 ezer forintot terveztünk a 

pénzmaradvány részeként, mint előleget, tehát még további 10 480 ezer forintot át kell 

csoportosítanunk e jogcímre.  

 

A pénzmaradványok az alábbi intézményenkénti képződését a 2013. évi beszámolóban 

bemutattuk. Az önkormányzat összesített pénzmaradványa 60 709 ezer forint, 

felhasználására az alábbi javaslatot tesszük: 

 

Önkormányzat  55 136 ezer forint: 

-  58.000    ezer forint  2014. évi költségvetésébe beépítve, a  hiányzó összeg  2 864 

ezer forint.  Finanszírozására az alábbi javaslatot tesszük : 

 

                  a.) 

                    - 1 466 ezer forint intézményi szabad pénzmaradványok 

                    - 1 398 ezer forint tartalék csökkentése 

 

                  b.) 

                    - 2 864 ezer forint tartalék csökkentése 

 

A rendelettervezet az  a.) verziót tartalmazza. 

A b.) verzió esetében az intézmények szabadon rendelkezhetnek a képződött 

maradványukkal, és a felhasználásának megfelelően módosulnak a kiadási 

előirányzatok. 

 

Indoklás: Az önkormányzat költségvetésében fogadunk minden központi 

költségvetésből származó támogatást, - működési és felhalmozási jellegűeket egyaránt. 

Közfoglalkoztatási és egyéb pályázati források elszámolása is az önkormányzat 

költségvetésének része. E támogatások elszámolásából visszafizetési kötelezettség is e 

költségvetési szervnél jelennek meg. A költségvetés készítésekor még nem voltunk 

birtokában minden területen a teljes zárásnak, több lett a visszafizetendő összeg, mint 

azt a munkaterületek felelősei azt a költségvetés készítésekor valószínűsítették, az 

eltérés ebből adódik. 

 

Polgármesteri Hivatal:   1 146 ezer forint: 

-  152 ezer forint        2014. évi költségvetésébe beépítve  

-  994   - „ -                visszafizetés önkormányzati költségvetésbe / szabad felhasználás 

 

Közművelődési Intézmény: 3 897 ezer forint                     

-  3 582 ezer forint    2014. évi költségvetésébe beépítve  

-     315     - „ -          visszafizetés önkormányzati költségvetésbe / szabad felhasználás 

 

 

Lurkófalva Óvoda  529 ezer forint 

-  372 ezer forint 2014. évi költségvetésébe beépítve, 

-  157 ezer forint   visszafizetés önkormányzati költségvetésbe / szabad felhasználás 
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Kérem  Képviselőtársaimat, hogy a képződött pénzmaradvány összegét hagyja jóvá, az 

előterjesztett felhasználási javaslatokat véleményezze, és engedélyezze. 

 

A döntés szerinti felhasználások előirányzatai a 1/2014.(II.13.) önkormányzati 

rendelettel elfogadott 2014. évi költségvetési előirányzatok módosításaként  a csatolt 

rendelettervezet szerint átvezetésre kerülnek.  

 

Füzesgyarmat, 2013. április 15.      

   

                                                                                                                      Bere Károly                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                     polgármester         


