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Tisztelt Képviselõ-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A. § (4). bekezdése szerint: 

�A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választását 

megelõzõ 30 nappal a polgármester ��.. 

�.. részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi 

helyzetérõl, valamint a képviselõ-testület megalakulását követõen keletkezett, a 

késõbbi éveket terhelõ pénzügyi kötelezettségekrõl.� 

Az önkormányzati képviselõk és polgármesterek választására 2010. október 3-án 

kerül sor, így a jelentés jelen képviselõ-testületi ülés keretei között kerülhet 

tárgyalásra. 

A jelentés pénzügyi adatai az elõterjesztés készítése idõpontja szerinti állapotnak, 

míg a vagyoni része, az utolsó lezárt költségvetési év (2009) szerinti állapotnak 

felelnek meg. 

A jelentés � képviselõ-testületei elfogadását követõen � közzétételre kerül, az 

önkormányzat hivatalos honlapján is. 

 

Szuhakálló, 2010. augusztus 17. 

           Tinyó Ottó sk. 

           polgármester

id15910515 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Jelentés  

Szuhakálló községi önkormányzat pénzügyi helyzetérõl 

 

 

Szuhakálló lakosainak száma 2010. január 1-én 1.077 fõ. A település 

lakosságszámán belül magas a munkanélküliek (104 fõ) és az inaktív korú lakosság 

(226 fõ) aránya. A település szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. 

rendelet az országos átlagot legalább1.75-szörösen meghaladó munkanélküliségû 

települések listáján. 

 

Szuhakálló községi Önkormányzat 2007-2010. évi költségvetéseinek végrehajtását, 

az elõzõ évekhez hasonlóan, a bevételi források elégtelensége, a likviditási 

problémák folyamatossága jellemezte. 

 

 

Bevételek: 

 

 

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek jelentõs része az állami normatív, 

kiegészítõ normatív támogatásokból, átengedett központi adókból, valamint az 

önkormányzat saját bevételeibõl tevõdött össze. 

Az éves költségvetések végrehajtása során, valamennyi tervezett állami- és 

átengedett bevétel realizálódott. 

Nem tervezett, az önkormányzat gazdálkodási helyzetét jelentõsen könnyítõ 

bevételként jelentkezett, 2007-2009. évek folyamán a mûködésképtelen 

önkormányzatok támogatása, bár az igényelt összegek csekély részét kapta meg az 

önkormányzat. (2007-ben 4 M Ft; 2008-ban 5 M Ft; 2009-ben 1.700 E Ft, a 2010. évi 

igény még nem került elbírálásra) 

A saját bevételek között a helyi adó bevételek a tervezettnek megfelelõen, 

illetve a végrehajtási cselekményeknek köszönhetõen 2007-2009. években az eredeti 

elõirányzatot meghaladó mértékben realizálódtak. 

A helyi adó bevételek között meghatározó szerepet töltött, tölt be a 2005. január 

1-vel bevezetett iparûzési adó, melynek mértéke a településen prosperáló gazdasági 

társaságok eredményétõl, eredményességétõl függ.  

A helyi iparûzési adó esetében, a gazdasági válság hatása egyértelmûen 

kimutatható 2010. évben, mely az önkormányzatot hátrányosan érinti, a helyi 

adóbevétel tervezett mértékétõl való elmaradás miatt.  

Az adónemek mértéke eléri, illetve közelíti az adómaximum határát. A 

magánszemélyek kommunális adóját 14.000 Ft/év összegre emelte fel a képviselõ-

testület 2008. január 1-tõl. A helyi adó bevételek mindezekre tekintettel tovább nem 

növelhetõk; az egyébként is alacsony életszínvonalon élõ lakosság anyagi- és 

mentális tûrõképessége tovább nem terhelhetõ.  

Felhalmozási célú bevételként az önkormányzati ciklusban, - elsõsorban - a saját 

bevételei felhasználására törekedett az önkormányzat. Emellett a felhalmozási célú 

pályázati- és egyéb támogatások (Szuhakálló községért Közalapítvány) jelentették a 

bevételi forrásokat. 
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Az önkormányzat próbált élni a költségvetési törvényben közzétett, s késõbb 

konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott pályázati lehetõségekkel. A 

területfejlesztési célú pályázati támogatási rendszerben 2007-2009. évek az 

önkormányzat támogatást nem kapott, a benyújtott pályázatok indokoltsága és 

megfelelõsége ellenére sem.  

Európai Uniós forrásból a közintézmények akadálymentesítéséhez társult sikeres 

pályázat 2008 évben; 2009-ben pedig játszótér kialakítására kerülhetett sor. 

Az önkormányzat próbált élni a költségvetési törvényben közzétett, s késõbb 

konkretizált, pályázati lehetõségekkel. Valamennyi pályázati formánál gondot 

okozott a megkívánt önrész, a saját forrás hiánya, illetve az elnyert támogatások 

teljes- vagy részbeni elõfinanszírozása. 

Fõbb pályázati támogatások 2007-2010. években 

 

Év Forrás Cél 
Támogatás 

E Ft 

ÉMOP Községháza akadálymentesítése 9.384 

2008 
ÉMOP Egészségház akadálymentesítése 8.609 

2009 EMVA Játszótér kialakítása 6.479 

Összesen 24.472 

 

Az együttesen elnyert 24.472 Ft összegû pályázati támogatás, nagymértékben 

hozzájárult a település fejlõdéséhez, fejlesztéséhez; az itt élõk életminõségének 

javításához.  

A felhalmozási célú feladatokhoz elnyert pályázati források mellé az elmúlt 4 

évben is társultak egyéb nyertes pályázatok, így pl. a programszerû közhasznú 

foglalkoztatások, rendezvények alkalmi támogatásai. 

 

A 2005-ben megvalósított Általános Iskola bõvítése, felújítása beruházáshoz több 

jogcímen kellett az önkormányzatnak számottevõ nagyságú hitelfelvételt 

végrehajtania, annak ellenére, hogy jelentõs pályázati- és önerõ támogatásban 

részesült. A hitelek és kamatainak negyedéves törlesztése jelentõsen befolyásolta 

2007-2010. években is az önkormányzat gazdálkodási, fejlesztési lehetõségeit. 

A 2007-2010. évek alatt, az éves költségvetések tervezésekor az önkormányzat 

mindig � csakúgy mint 1990-tõl minden évben � forráshiánnyal kellett, hogy 

számoljon. 

A forráshiányt korrigálták, csökkentették a tervezéskor nem számolható bevételek 

(mûködésképtelen önkormányzatok támogatása, bírság bevételek, önkormányzati 

tulajdon értékesítésébõl származó bevétel, stb.); melyhez a költségvetés 

végrehajtása során, a kiadási oldal elõirányzatainak jelentõs csökkenése is társult. 

Mindezen tényezõknek köszönhetõen, együttesen, a költségvetési évek zárására a 

tervezett forráshiányok mértéke jelentõsen csökkent. 
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Év 

Eredeti forráshiány 

elõirányzat 

E Ft 

�Teljesített�forráshiány 

E Ft 

2006 38.898 +749 (pénzmaradvány) 

2007 33.759 4.698 

2008 21.814 1.041 

2009 14.005 583  

2010 16.299  

 

A tervezett forráshiányok évközbeni jelentõs csökkenése ellenére, az 

önkormányzat 2007-2010. évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási 

problémákkal küzdött, küzd, melyet meghatározóan befolyásoltak - a számottevõ 

saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás mellet - az elõzõ évekrõl 

áthúzódó kötelezettségek.  

Az elõzõ önkormányzati ciklusból áthúzódó � fizetõképességi problémák miatt 

nem teljesített - követelések túlnyomó többségét teljesítette a választási ciklusban az 

önkormányzat, de teljeskörû kiegyenlítésére nem tudott sort keríteni.  

2006. 08.31-én fennálló, a 2007-2010. választási ciklusra áthúzódó, önkormányzattal 

szemben fennálló követelések: 

Név Jogcím 
Összeg 

E Ft 

Fennálló követelés 

2010.09.17-én 

1.) ÉHG Zrt Szemétszállítási díj 6.148 1.141 

2.) Juhász László 

egyéni vállalkozó 

Iskolabõvítés 

pótmunkái 
1.024 0 

3.) Juhász László 

egyéni vállalkozó 
Garanciális fedezet 500 0 

4.) Humán kft Garanciális fedezet 250 0 

 

Az önkormányzat csekély � 2-2,4 M Ft körüli � nettó finanszírozása miatt, a 

munkabérhitel igénybevétele és felhasználása, a fizetõképesség fenntartása 

érdekében nem volt megfelelõ megoldás. Ezért a képviselõ-testület, 2007. augusztus 

1-vel 7 M Ft folyószámlahitel felvételérõl döntött, a mûködési kiadások átmeneti 

fedezetének biztosítása érdekében, mely évente megújításra került. A hitelkeretet 

2007-2010 év során teljes egészében kihasználta az önkormányzat, mely mellett az 

elmúlt 3 hónapban már a munkabérhitel is állandósult havi 2-2,5 M Ft összeggel.  

Az eltelt évek alatt ezen hitelek kamatai rendkívüli mértékben megterhelték az 

önkormányzati költségvetést.  

Az önkormányzat gazdálkodási nehézségein tovább rontott, az ÖNHIKI-s 

feltételek szigorodása, a rendszerben elismert forráshiány önkormányzati 
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gazdálkodási körbõl való kikerülése, a közoktatási intézményfenntartó társulások 

létrehozásával. Mindezek eredményeképp, az önkormányzat 2008 - 2009-ben sem 

tudott ÖNHIKI-s pályázatot benyújtani, s erre 2010-ben sem volt lehetõsége. 

A képviselõ-testület � tekintettel az önkormányzat súlyos gazdálkodási helyzetére, 

illetve a közoktatási rendszer megváltozó finanszírozási rendjére � 2006. június 21-én 

döntött az általános iskolai oktatás intézményfenntartó társulás keretei közötti 

ellátásáról. A testület 2007. július 1-vel az óvodai feladatellátást hasonló módon 

átszervezte, szintén intézményfenntartó társulást hozott létre. A társulások székhelye 

mindkét esetben Kazincbarcika város Önkormányzata. A közoktatási intézmények 

társulási formában történõ fenntartása 2006-2010. évek folyamán lehetõvé tette, 

hogy az önkormányzatnak, az intézmények mûködéséhez saját forrás nem kellett 

biztosítania, sõt a tagintézmények 2008. évi mûködése során jelentõs, 5.572 E Ft 

összegû megtakarítás keletkezett az önkormányzat javára. 

A 2009. évi 5.258 E Ft maradvány, az intézmények 2010. évi mûködéséhez 

szükséges finanszírozási többletet hivatott fedezni, a képviselõ-testület döntése 

értelmében. 

Az önkormányzat gazdálkodásában a legjelentõsebb problémát, a 

hulladékgazdálkodási szolgáltató, az ÉHG Zrt. felé 2004-2006. években felhalmozott 

számlatartozás megfizetése jelentette. A Zrt. az elmúlt idõszakban többször biztosított 

részletfizetési kedvezményt, illetve eltekintett a késedelmi kamat megfizetésétõl. 

Ennek és a 2007-2009. évek mûködésképtelen támogatásainak köszönhetõen, a 

2007. január 1-én fennállt tartozás 7.051 E Ft-ról, jelen állapot szerint 1.141E Ft-ra 

csökkent.  

Fenti folyamatokra tekintettel 2007 és 2010. között a gazdálkodás, a 

feladatellátás folyamatosságát a 7 M Ft összegû folyószámlahitel felhasználásával 

lehetett biztosítani. 

 

 

Kiadások: 

 

 

Az Önkormányzat 2007-2010 években a megszokott színvonalon tudott eleget 

tenni az Ötv-ben elõírt kötelezõ feladatainak, ill. önként vállalt többletfeladatainak, 

gazdálkodási nehézségei ellenére. 

Intézményei mûködését biztosította, törekedett intézményhálózata fenntartására.  

A költségvetési kiemelt elõirányzatok egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.  

Az önkormányzat 2007-2010. évek költségvetéseirõl elmondható, hogy a 

képviselõ-testület által, azokban meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás 

hiányában.  

Bérpolitikai intézkedések, a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelõen 

kerültek végrehajtásra. 

Az önkormányzat által fenntartott intézmények, a község üzemeltetése, a község 

lakosai, a szociális ellátásban részesülõk a mûködési-, felhalmozási célú kiadások 

miatt nem szenvedtek hátrányt. 

A mûködtetés szilárd, ésszerû megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási 

feltételekkel került biztosításra. 
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A választási ciklusban is, kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott 

lehetõségeket a lehetõ legtöbb regisztrált, elsõsorban a rendszeres szociális 

segélyben részesülõ munkanélküliek részére biztosított az önkormányzat, a közhasznú 

és közcélú foglalkoztatás keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú 

szociális kiadások nagyságát. A közfoglalkoztatás megvalósítására különbözõ 

támogatási formákon keresztül jelentõs létszám- és anyagi támogatást kapott az 

önkormányzat. A közcélú foglalkoztatásban rejlõ lehetõségeket is igyekezett 

maximálisan kihasználni. Az eredeti elõirányzatok minden évben teljes egészében 

felhasználásra kerültek. 

 

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében különbözõ 

társulásokat hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl: 

- A családsegítõ és gyermekjóléti feladatok ellátására az 1997. év CXXXV. tv. 

alapján a sajókazai székhelyû Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat közös  

fenntartásával; 

- Különbözõ önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: 

Kazincbarcika és Térsége Területfejlesztési Társulás; TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége 

Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közmûvelõdési Társulás, stb.; 

- Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Kazincbarcika város 

önkormányzatával. 

 

A Kazincbarcika és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak az 

önkormányzat alapító tagja. A Társulás keretein belül közoktatási, egészségügyi, 

szociális és gyermekjóléti, belsõ ellenõrzési feladatokat láthatnak el közösen a társult 

önkormányzatok 2004 évtõl. Szuhakálló esetében a Többcélú Társulás � különbözõ 

okok miatt � elsõsorban a közoktatási feladatoknál jelentkezõ finanszírozási formák 

esetében váltotta be az elképzeléseket. Egyéb önkormányzati kötelezõ feladataink 

ellátáshoz, az önkormányzat költségvetésében megjelenõ számottevõ plusz 

finanszírozás nem társult. 

Szuhakálló Önkormányzata 2007-2010-ben alapítványnak, közalapítványnak 

pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át. 

Az Önkormányzat költségvetésének nagyságára, mûködési hiányára tekintettel 

2007-2010-ben nem volt könyvvizsgálásra kötelezett. 

Az Önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét - az ellenõrzési 

tervben foglaltak szerint � a belsõ ellenõrzés 2007-2009 évek alatt, minden évben 

vizsgálta. 

Az ellenõrzések a gazdálkodás, költségvetési tevékenység minden területen a 

jog-, szabály- és ésszerûséget, valamint a feladat-ellátási kötelezettséggel 

összhangban lévõ hatékonyságot állapítottak meg. Az ellenõrzések tapasztalatait a 

napi munkában folyamatosan hasznosításra kerültek. 

 

Értékpapír-mûvelet, hitelfelvétel: 

 

Az önkormányzat értékpapír mûveletet nem hajtott végre 2007-2010. évben. 
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A mûködési és felhalmozási kiadások teljesítése, a forráshiány nagysága mellett 

az önkormányzat fejlesztési- és mûködési célú hitel felvételére 2007-2010-ben nem 

kényszerült.  

 

A Z  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  C I K L U S O N  Á T N Y Ú L Ó  K Ö V E T E L É S E K ,  

K Ö T E L E Z E T T S É G E K :  

 

 

1.) Az önkormányzattal szemben fennálló követelések: 

Név Jogcím 
Összeg 

E Ft 

Határidõ 

(év, hó) 

1.) ÉHG Zrt Szemétszállítási díj 1.142 2003.09-2006.07 

Lesinszki Sándor 
Homok, fuvardíj 

(árvízi védekezés) 
50 2010.07. 

Lesinszki Sándor 

Földmunka (árvízi 

védekezés, 

helyreállítás) 

375 2010.07. 

Ormosszén Kft, 
Bányahomok (árvízi 

védekezés) 
206 2010.07. 

 

 

Az önkormányzattal szemben, egyéb határidõn túli követelés nem áll fenn. Az 

önkormányzat 2006-2010. években, minden gazdálkodási nehézsége ellenére, 

eleget tudott tenni szerzõdésben megállapított és számlákon alapuló fizetési 

kötelezettségének. 

 

2.) Az önkormányzat hitelállománya: 

 

Név Jogcím 

Tõke tartozás 

összege 

E Ft 

 Lejárati idõ 

(év, hó) 

1.) OTPBank Zrt Iskolabõvítés célhitel 2.571 2013.06. 

2.) OTPBank Zrt 
Tornaterembõvítés 

célhitel 
1.714 2013.06. 

3.) OTPBank Zrt 
Játszótér támogatás 

megelõlegezõ hitel 
6.478 2011.03.15. 

4.) OTPBank Zrt Munkabérhitel 2.500 2010.09. 

5.) OTP Bank 

Zrt. 
Folyószámlahitel 7.000 2011.05.02. 
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3.) Az önkormányzat követelései: 

 

Jogcím 
Összeg 

E Ft 

Keletkezésének 

ideje 
Oka 

Magánszemélyek 

kommunális adója 
1.122 2000-tõl 

Behajthatatlan ill. 

végrehajtás alatt 

lévõ tartozás 

Vállalkozók 

kommunális adója 
42 1995-tõl 

Behajthatatlan ill. 

végrehajtás alatt 

lévõ tartozás 

Iparûzési adó 815 2006 

Behajthatatlan ill. 

végrehajtás alatt 

lévõ tartozás 
Quick Silver Kft 

felszámolásának kezdete 

óta nem fizet iparûzési 

adót 

gépjármûadó 3.525 1990-tõl 

Behajthatatlan ill. 

végrehajtás alatt 

lévõ tartozás 
Quick Silver Kft 

felszámolásának kezdete 

óta nem fizet 

gépjármûadót 

Késedelmi pótlék 1.069 1990-tõl 
Behajthatatlan ill. 

végrehajtás alatt 

lévõ tartozás 

vízdíj 389 1990-tõl 
Behajthatatlan ill. 

végrehajtás alatt 

lévõ tartozás 

 

Az adók és adók módjára behajtható tartozások esetében, valamennyi adóssal 

szemben a jogszabályban lehetõvé tett végrehajtási eljárás lefolytatásra került, 

illetve folyamatban van. A végrehajtási eljárások hatékonysága érdekében 2005-

ben önálló bírósági végrehajtóval megállapodást kötött a jegyzõ, mint elsõ fokú 

adóhatóság.  

A tartozások rendezése érdekében a végrehajtás alá nem esõ, végrehajtás alá 

nem vonható adósok esetében több alkalommal megállapodás került megkötésre, 

a tartozás önkéntes, részletteljesítésére. 

4.) Pénzforgalmi egyenleg 2010. augusztus 17-én 

 

 

Számla száma Számla neve Egyenleg 

11734152-15546333 Költségvetési elszámolási sz. -4.699.525. 
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11734152-15546333-02820000 Magánszemélyek komm. adó 207.000. 

11734152-15546333-02990000 Vállalkozók komm. adója 15.000. 

11734152-15546333-03540000 Iparûzési adó beszedési számla 199.900. 

11734152-15546333-03610000 Bírság beszedési számla 0. 

11734152-15546333-03780000 Késedelmi pótlék számla 7.037. 

11734152-15546333-05120000 Önkorm. állami hozzájárulás 0. 

11734152-15546333-06530000 Letéti számla 0. 

11734152-15546333-06910000 Egyéb elkülönített számla 0. 

11734152-15546333-08800000 Egyéb bevételek beszedési sz. 18.400. 

11734152-15564333-08970000 Gépjármû beszedési számla 52.883. 

11734152-15546333-09520000 Elkülönített célelszámolási sz. 0. 

 Házipénztár 2010.08.17. 97.225. 

Összesen -4.102.080. 

 

 

5.) Vagyongazdálkodás, az önkormányzati vagyon alakulása 2006-2009 években 

 

Az Önkormányzat vagyonszerkezete 2007. évben: 

 

Vagyonelem megnevezése 

Ingatlan 

db  

száma 

A 

vagyon 

értéke 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthetõ, nem 

terhelhetõ, a kötelezõ feladatok ellátását biztosító vagyon) 
105 113.054 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott 

feltételekkel értékesíthetõ, illetve megterhelhetõ vagyon) 
27 32.836 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon 

értékesíthetõ és megterhelhetõ) 
139 195.593 

 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó fõbb ingatlanok: Polgármesteri 

Hivatal, intézmények: Zöld Titkok Kastélyóvodája Napközi Otthonos Óvoda, Gárdonyi 

Géza Tagiskola, Orvosi rendelõ, továbbá a közterületek és utak-hidak. 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó fõbb vagyonelemek: 

gázcseretelep, karbantartótelep és mûhely, Bajcsy Zs. u.18 sz. alatti üzlethelyiség. 

Egyéb vagyon körébe tartoznak a következõ ingatlanok: külterületi földterületek 

illetve a következõ más vagyon: pénzeszközök; kis- és nagyértékû tárgyi eszközök, 

gépek, berendezések, felszerelések. 

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása az elmúlt évek alatt nem változott. 

Megállapítható azonban, hogy az kedvezõtlen, mert nagy a forgalomképtelen, 

illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya. Szinte valamennyi a 

forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzat 
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kötelezõ és egyéb feladatot lát el, forgalomképessé tételükre, s ezáltal mobilizálható, 

hasznosítható önkormányzati vagyonrész kialakítására nincs lehetõség. A 

forgalomképes ingatlanok többsége, pedig jellegüknél fogva nem piacképes, 

bevétel-célú hasznosításukra, szinte semmilyen lehetõség nem kínálkozik. 

 

Az önkormányzati vagyon értékének változása 2006-2009 évek során: 

 

Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen 

Forgalomképtelen 
Korlátozottan 

fogalomképes Év 

Br. 

érték 

Nettó 

érték 
Br. érték 

Nettó 

érték 

Br. érték 
Nettó 

érték 

Br. 

érték 

Nettó 

érték 

2006 113.452 113.247 178.334 158.309 100.821 79.258 392.607 350.814 

2007 113.452 113.247 179.926 155.948 90.514 71.206 383.892 340.401 

2008 113.452 113.247 179.573 152.191 103.107 69.491 396.132 334.929 

2009 113.452 113.247 200.248 168.851 108.921 71.816 422.621 353.914 

 

A meglévõ önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról 

gondoskodott. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek 

köszönhetõen az önkormányzati vagyon megõrzésérõl, növelésérõl gondoskodott. 

Az önkormányzat valamennyi vagyonát saját üzemeltetésben tartja fenn. 

Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. Térítésmentes 

vagyonátadásra az elmúlt évben nem került sor. 

Szuhakálló község önkormányzata a 2007-2010. évi választási ciklusban meghozta 

és végrehajtotta azokat a szükséges döntéseket, amelyek az önkormányzat 

mûködõképességének megõrzéséhez szükségesek voltak. Az önkormányzat az elmúlt 

években szembesült mindazokkal a nehézségekkel, amelyekkel a legtöbb települési 

önkormányzat. A 2010-14. önkormányzati ciklus sikeres teljesítéshez elengedhetetlen 

feltétel az állami szerepvállalás erõsödése az önkormányzati finanszírozásban, újabb 

saját bevételi források megteremtése, illetve olyan pályázati feltételrendszer 

létrejötte, melyen a település sikerrel részt vehet. 

Szuhakálló, 2010. augusztus 17. 

         Tinyó Ottó sk. 

          polgármester



Határozati javaslat: 

 

 

 

 

/2 0 1 0 . ( V I I I . 2 6 . )  s zá mú K é p v i se lõ - t e s t ü l e t i  ha t á ro za t  

Tárgy: Jelentés Szuhakálló községi önkormányzat pénzügyi 

helyzetérõl. 

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az 

önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérõl szóló, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A. § (4). bekezdése 

szerinti jelentést, megismerte, megvitatta, azt elfogadja. 

Felelõs: polgármester, jegyzõ 

Határidõ: értelemszerûen 

 
 


