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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére 
 

Tárgy:  Javaslat a 2013. évi szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítők:  Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető 

Véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

Ügyiratszám:  2724-12 /2014. 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az államháztartás 

önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a 

költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 149. § (1) bekezdése szerint a 

költségvetési maradványt a 2013. évi költségvetési beszámoló keretében állapította meg a Képviselő-

testület.  

A zárszámadási rendelet 13.-16.sz. melléklete mutatta be a pénzmaradvány alakulását, a kötelezettséggel 

terhelt maradványt, valamint a szabad felhasználású maradvány összegét.  

 

Az önkormányzati szintű költségvetési pénzmaradvány összege 138.729 e Ft. Ez tartalmazta a 

Városgondnokság 35.782 e Ft összegű negatív pénzmaradványát is. A negatív pénzmaradvány esetében a 

kötelezettséggel terhelt rész nem értelmezhető, hiszen nem létező maradvány nem nyújthat fedezetet 

kötelezettségekre. Az intézmény esetében a 2013. évről áthúzódó kiadások a 2014. évi költségvetésben 

tervezett források terhére kerültek betervezésre.  

 

A 2014. évi bevételként terveztük ez előző évi pozitív előjelű pénzmaradványok igénybe vételét is 

önkormányzati szinten, ennek összege 145.115 e Ft volt. Ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe 

vételeként 32.294 e Ft, működési célú pénzmaradvány igénybe vételeként 112.821 e Ft került beállításra.  

A fentiek alapján az összes költségvetési pénzmaradvány 138.729 e Ft+35.782 e Ft= 174.511 e Ft. A 2014. 

évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány igénybevétel előirányzata 145.115 e Ft volt. A különbözet 

29.396 e Ft, melyből 24.501 e Ft szabad rendelkezésű maradványként vehető figyelembe, melynek 

felhasználásáról döntenie kell a Képviselő-testületnek.  

 

1., Az önkormányzati belterületi utak állapotát megvizsgálva indokolt az alábbi utcák szakaszos javítása:  

 - Gábor Áron utca, Klapka utca, Gagarin utca, Alkotmány utca, Petőfi utca, Bem út.  

             Ezen utcák szakaszos javításának árajánlat alapján várható forrásigénye bruttó 19.026 e Ft.  

              19.026 e Ft 

2., A pénzmaradványból 4.895 e Ft a „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” beruházás ideiglenesen szabad 

pénzeszközeinek lekötéséből származik, melynek felhasználási kötelezettsége a fejlesztés kapcsán érintett 

területekhez kapcsolódik. 

A forrás terhére az alábbi javaslatot teszem:  

 József Attila Gimnázium és Szakiskola (volt kollégium) épülete külső falának és lábazatának javítása 

és festése, valamint ablakpárkányok pótlása indokolt, 

 a „Tiszta, rendezett, virágos Polgár” közmunkaprogram keretében nem finanszírozható feladatok 

elvégzése, 

 a „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” beruházással érintett területen további térfigyelő kamerák 

elhelyezése, 

 a Polgármesteri Hivatal és a Gazdasági Szolgáltató Ház déli fekvésű helységeinek klímatizálása, 

 A Gazdasági Szolgáltató Ház emeleti ablakainak védőkorláttal történő ellátása,  

 A Gazdasági Szolgáltató Ház büfé helységéhez szükséges bútorok, berendezések, eszközök 

beszerzése 

 a Polgármesteri Hivatal és a Gazdasági Szolgáltató Ház lépcsőházi nyílászárók reluxával történő 

felszerelése, 
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3., A fennmaradó szabad forrás összegét, 5.475 e Ft-ot javaslom az önkormányzat általános tartalékába 

helyezni.  

                5.475 e Ft 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2014. június 17. 

 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester 

 

Határozati javaslat 

…/2014. (VI.26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.,  A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében be nem tervezett, 2013. 

évi pénzmaradványának felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

a., Önkormányzati belterületi utak szakaszos javítására:  

 - Gábor Áron utca, Klapka utca, Gagarin utca, Alkotmány utca, Petőfi utca, Bem út.        19.026 e Ft 

 

b.,  A „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” beruházáshoz kapcsolódó munkálatok elvégzésére, 

           beszerzésekre:  

 József Attila Gimnázium és Szakiskola (volt kollégium) épülete külső falának és lábazatának javítása 

és festése, valamint ablakpárkányok pótlása indokolt, 

 a „Tiszta, rendezett, virágos Polgár” közmunkaprogram keretében nem finanszírozható feladatok 

elvégzése, 

 a „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” beruházással érintett területen további térfigyelő kamerák 

elhelyezése, 

 a Polgármesteri Hivatal és a Gazdasági Szolgáltató Ház déli fekvésű helységeinek klímatizálása, 

 A Gazdasági Szolgáltató Ház emeleti ablakainak védőkorláttal történő ellátása,  

 A Gazdasági Szolgáltató Ház büfé helységéhez szükséges bútorok, berendezések, eszközök 

beszerzése 

 a Polgármesteri Hivatal és a Gazdasági Szolgáltató Ház lépcsőházi nyílászárók reluxával történő 

felszerelése, 

                 4.895 e Ft 

 

c., A Képviselő-testület a 2013. évi szabad rendelkezésű pénzmaradványból 5.475 e Ft-ot az 

önkormányzat általános tartalékába helyez.  

                5.475 e Ft 

 

2., A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fenti előirányzatok 2014. évi költségvetésen történő 

átvezetéséről a rendelet-módosítás során gondoskodjon.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


