Kunfehértó Község Polgármesterétől

Előterjesztés
a 2013. évi kv-i pénzmaradvány felosztásáról
(Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére)

A Képviselő-testület jelen ülésén döntött a 2013. évi zárszámadásról. Ennek keretében megállapította az elmúlt évi pénzmaradvány összegét, ezen belül a szabadon felhasználható maradvány összegét. A hivatkozott rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat 2013. évi
szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 52.964.000 Ft. A testület korábbi ülésein
két alkalommal foglalkozott a várható pénzmaradvány felhasználásával. Jelen előterjesztés e
két döntésben szereplő elképzelések rögzítése.
A fentiek alapján a pénzmaradványt az alábbi feladatok megvalósítására javaslom:
I. Önkormányzat
felhalmozási kiadások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sporttábor vizesblokk felújítása
parceli szilárd burkolatú út (400 fm)
kamera rendszer bővítése
közalkalmazotti cafetéria
öltözőkabinok a Tópartra
Kommunális rlg tgk vásárlása
faházak villanyszerelése
kmb gk vásárlása
mobil színpad vásárlása
Tájház befejezése
Településrendezési terv módosítása
Kemping sütögető megépítése

felújítási kiadások
• PH vizesblokk felújítása
összesen:

1.500 /eFt
3.400 /eFt
1.000 /eFt
2.000 /eFt
100 /eFt
1.000 /eFt
560 /eFt
4.000 /eFt
4.250 /eFt
5.600 /eFt
4.000 /eFt
2.300 /eFt

560 /eFt
30.270 /eFt

A képviselő-testület a hivatkozott előzetes döntésénél állást foglalt az Ifjúsági Tábor jánoshalmi és kiskunhalasi tulajdonrészeknek és Kovács Mihály üdülőterületi ingatlanának megvásárlásában. Javaslom az e célra elkülönítendő 13.000 /eFt és a pénzmaradványból még rendelkezésre álló 9.694 /eFt általános tartalékba történő helyezését.

HATÁROZATI JAVASLAT
Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásában megállapított 52.964 /eFt szabad felhasználású pénzmaradványát
az alábbiak szerint osztja fel:
I. Önkormányzat
felhalmozási kiadások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sporttábor vizesblokk felújítása
parceli szilárd burkolatú út (400 fm)
kamera rendszer bővítése
közalkalmazotti cafetéria
öltözőkabinok a Tópartra
Kommunális rlg tgk vásárlása
faházak villanyszerelése
kmb gk vásárlása
mobil színpad vásárlása
Tájház befejezése
Településrendezési terv módosítása
Kemping sütögető megépítése

felújítási kiadások
•
PH vizesblokk felújítása
összesen:

1.500 /eFt
3.400 /eFt
1.000 /eFt
2.000 /eFt
100 /eFt
1.000 /eFt
560 /eFt
4.000 /eFt
4.250 /eFt
5.600 /eFt
4.000 /eFt
2.300 /eFt

560 /eFt
30.270 /eFt

A Képviselő-testület 22.694 /eFt-ot az általános tartalékba rendel helyezni.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés soron
következő módosítása a fentiekre figyelemmel történjen.

Kunfehértó, 2014. április 25.

Harnóczi Sándor
polgármester

