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ELŐTERJESZTÉS 

  2014. évi eredmény, költségvetési maradvány felhasználásának engedélyezéséről. 

a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. 

 

 
 

Az előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet értelmében a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló 

készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet 

előírásainak megfelelően. 

Az alaptevékenység maradványa az alaptevékenység költségvetés és az 

alaptevékenység finanszírozás év végi egyenlegével egyenlő, a ténylegesen teljesített 

szakfeladaton elszámolt tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözete. Vállalkozói 

tevékenység maradvány nem volt. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt 

maradványa 274 ezer Ft. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

részeként már ismertettük a megállapított maradvány összegét, amely zárszámadási 

rendeletben rögzítésre kerül.  

Az alábbiakban a képződött szabad maradvány felhasználására teszünk javaslatot, 

külön utalást teszünk arra, hogy mekkora összeg került már eredeti előirányzatban 

beépítésre a 2015. évi költségvetésbe. 

 

Önkormányzat  alaptevékenység szabad maradványa:                20 554 810.- forint 

 

-  Szociális Városrehabilitáció adott előleg visszatérülése                       12.000.000.- Ft 

    (eredeti előirányzatként beépítve a 2015. évi költségvetésbe) 

- 2015. évre esedékes feladatalapú finanszírozás kiutalt előlege        7.699.724.- Ft 

- Jogosulatlanul igénybe vett segélyek előző évek kamatai          1.121.235.-Ft 

A hiányzó összeg finanszírozására az alábbi javaslatot tesszük: 

- Tartalék csökkentése                 266.149.- Ft 

 

Polgármesteri Hivatal alaptevékenység szabad maradványa:       3 379 932.- forint 

 

- Polgármester költségtérítése             1.025.789.- Ft 
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- Harang Alapítványnak képviselői felajánlások             305.000.- Ft 

- visszafizetés önkormányzati költségvetésbe / tartalék képzése        2.049.143.- Ft 

 

Közművelődési Intézmény alaptev. szabad maradványa:   2 321 697.- forint                     
- visszafizetés önkormányzati költségvetésbe / tartalék képzése        2.321.697.- Ft 

 

Lurkófalva Óvoda alaptevékenység szabad maradványa:             6 802 024.- forint 

- visszafizetés önkormányzati költségvetésbe / tartalék képzése        6.802.024.- Ft 

 

Kérem Képviselőtársaimat, hogy a képződött maradvány összegét hagyja jóvá, az 

előterjesztett felhasználási javaslatokat véleményezze, és engedélyezze. 

 

A döntés szerinti felhasználások előirányzatai a 4/2015.(II.18.) önkormányzati 

rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetési előirányzatok módosításaként a csatolt 

rendelettervezet szerint átvezetésre kerülnek.  

 

Füzesgyarmat, 2015. május 28.      

   

                                                                                                                      Bere Károly                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                     polgármester         


