ELŐTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 24-i ülése 10. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat az éves költségvetési
rendeletét 2015.02.11-én fogadta el 1/2015. (II.12.)
számú Önkormányzati rendeletével.
A rendeletet I. névi módosításánál a Velem
Kossuth utca 8 számú ingatlan felújításra előzetes
költségfelmérés alapján összesen 5.100 E Ft-ot
javaslok betervezni a felhalmozási kiadások közé.
(A villanyra 1.500 E Ft, a festésre és a
parkettára 1.500 E Ft, az ajtókra és ablakokra 900 E
Ft, a fűtésre 200 E Ft és a bútorzat pótlására 1.000
E Ft-ot.)
A
rendelet
megalkotásakor
tatalékként
hagytunk nagyobb összeget arra, ha később konkrét
feladatok válnak esedékessé legyen miből
átcsoportosítani.
A
fentiek alapján határozatban kell
az
önkormányzati tartalékból átcsoportosítani a
felhalmozási kiadások közé.
Tájékoztatásul meg kívánom jegyezni, hogy a
költségvetésben van lehetőség ezen feladatok
elvégzésére, de jelenleg átmeneti likviditási
gondjaink vannak.
A helyi adó bevételből még csak I félévi
érkezett meg az
Önkormányzat számlájára,
második félévben szeptember 15-ig várható a
teljesítés.
Költségvetésünkben
jelentős
bevétellel
terveztünk
a hagyományos gesztenyenapokat
(2014.évi teljesítési szinten). Ennek a bevétele is

szeptember
végén (közterület) és októberben
(jegybevétel ) várható. Természetes a kiadások ezen
bevételeket is meg fogják előzni.
A VIS MAIOR helyreállítások folyamatban
vannak, azokra aláírt szerződéseink vannak. Június
30-ig be kell fejezni a munkálatokat, és csak azután
lehet majd lehívni a támogatásokat. Az Önerőt
pedig hozzá kell tenni. A két Vis Maior szerepel a
költségvetésben, de a fordított ÁFA miatt a
befizetést július 20-ig teljesíteni kell (3.060 E Ft).
A Kossuth utca 8. számú ingatlannal
kapcsolatos döntésnél figyelemmel kell lenni arra,
hogy a felújítási kiadások szerződései megkötésénél
fizetési határidő szeptember 30,-a legyen. A
munkálatokat ennek megfelelően kell ütemezni.
Mellékelten csatolok egy feljegyzést Velem
községi Önkormányzat pénzügyi és gazdálkodási
ügyintézőjétől ami a jelenlegi anyagi helyzetet
mutatja.
„Csörgő”
forintja
nincs
az
Önkormányzatnak. A bevételek teljesülése után
nyílik meg a lehetőség a módosítással elfogadott
feladatok finanszírozására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a
tájékoztatás elfogadására.
Velem, 2015. május 18.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem Kossuth utca 8. számú Önkormányzati tulajdonú
ingatlan felújítására összesen 5.100 E Ft-ot biztosít, amelynek fedezete a 2015.évi költségvetésben tervezett
általános tartalék.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felújítási munkálattokkal kapcsolatos vállalkozási
szerződések aláírására, 2015. szeptember 30-ai fizetési határidővel.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

