Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Mindszent Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
1. §. (1) A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselőtestületére és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára, és a Képviselőtestület fenntartásában működő intézményekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszent Város
Polgármesteri Hivatala
b.) Önállóan működő költségvetési szerv:
Mindszenti Gondozási Központ
Egészségház
Károly Óvoda és Bölcsőde
Mindszenti Általános Iskola
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ
(3) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 10. §-a alapján a
költségvetési szervnek –december 31-i fordulónappal – éves költségvetési
beszámolót kell készíteni és azt a központilag előírt tartalmú nyomtatványon,
valamint azonos tartalmú és szerkezetű adatállomány elektronikus rendszeren
történő továbbításával kellett benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-alföldi
Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodájához elektronikus feldolgozásra.
Az összeállított garnitúra:
„B” ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)
(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv beszámolója a hozzá
kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek adatait is tartalmazza. E
beszámoló összeállítását a Polgármesteri Hivatalnak kell megszerveznie. A
központi nyomtatvány helyettesíthető adatfeldolgozó és adathordozó rendszer
segítségével előállított, a kötelező nyomtatványokkal azonos tartalmú és
szerkezetű, és amelyek a központi garnitúrákkal teljesen egyenértékűként
fogadhatók el.
(5)
2. §. A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének
bevételi főösszegének teljesítését
Ft-ban
kiadási főösszegének teljesítését
Ft-ban
2009. évi pénzmaradványát
ban

1.006.601 e
969.091 e
-15.918 e Ft-

állapítja meg az e rendelet 1/a, 1/c, 1/d, 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 3, és 21. számú
mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási teljesítések figyelembe
vételével.
3.§. (1) a 2.§-ban megállapított bevételi teljesítésből a működési kiadások forrásait az
1/a, 1/c, és 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 941.598 eFt-ban, a
felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait az 1/d és 3. számú mellékletek
szerinti részletezéssel 65.003 eFt-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.
Ezen belül:
1.) Működési bevételek

941.598 e Ft

- Intézményi működési bevételek

66 577 e Ft

- Önkormányzati sajátos működési bevételek

62 286 e Ft

- Átengedett központi adók

275 673 e Ft

- Költségvetési támogatások

422 461 e Ft

ebből: normatív támogatás
központosított előirányzatok (CKÖ)
központosított előirányzatok
normatív kötött támogatás
egyes szociális jellegű támogatás
Előző évi visszatérülések

293 898 e Ft
733 e Ft
37 667 e Ft
1 127 e Ft
89 036 e Ft
5 177 e Ft

- ÖNHIKI + működésképtelen támogatás

73 566 e Ft

- Véglegesen átvett pénzeszközök

38 728 e Ft

ebből: OEP-től átvett pénzeszközök

19 242 e Ft

önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétele eü.fel.
és CKÖ)
Komplex eü. szűrés pályázatra átvett pe.
EP választásra támogatás

9.448 e Ft
230 e Ft
1.605 e Ft

DARKT támogatása

332 eFt

MVH iskolatej

597 e Ft

- Függő bevételek

-2 870 e Ft

2.) Felhalmozási bevételek

65 003 e Ft

- Felhalmozási bevételek és tőkejellegű bevételek
- Önkormányzatok sajátos bevételei
- Felhalmozási célú normatívák

5 631 eFt
30 091 e Ft
6.200 e Ft

- Központosított előirányzatok

12 891 e Ft

- Átvett pénzeszközök

10 190 e Ft

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési költségvetés
intézményenkénti és kiemelt előirányzatait a 2, 2/b, 2/d és 3. számú mellékletek
szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
Ezen belül:
Működési kiadások

925 763 e Ft

-

Személyi juttatások

438 894 e Ft

-

Munkaadói járulékok

137 689 e Ft

-

Dologi kiadások

234 486 e Ft

-

Ellátottak juttatása

101 302 e Ft

-

Speciális támogatások, pénzeszköz átadások

-

Függő kiadások

12 884 e Ft
508 e Ft

(3) A 2. § -ban megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, fejlesztési,
felújítási teljesítések főösszegét a 2/c. és 3. számú mellékletben részletezett
feladatokra 65.003 eFt-ban állapítja meg a Képviselő-Testület.
Felhalmozási célú kiadások

43 328 e Ft

-

Felújítási kiadások

4 671 e Ft

-

Beruházási kiadások

18 319 e Ft

-

Felhalmozási célú hitelek, lízing törlesztése

12 163 e Ft

-

Felhalmozási célú hitelek, lízingek kamatainak törlesztése

-

Lakásvásárlás, építés támogatására átadott pe.

7 575 e Ft
600 e Ft

(4) A 2.§-ban megállapított működési kiadások előirányzatából a Polgármesteri
hivatal kiadási teljesítését az e rendelet 2/a. számú mellékletében részletezettek
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(5) Az egészségügyi alapellátást a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a
megkötött 2009 évi finanszírozási szerződés alapján 19.241 eFt összegben
teljesítette.
(6) A Polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények létszámkeretének
teljesítését 237,7 fővel hagyja jóvá a Képviselő-testület. (4. számú melléklet)
4.§.
(1) A Mindszent Város Önkormányzatot ténylegesen – felhasználási
kötöttséggel – megillető 307.916.105,-Ft normatív állami hozzájárulás 2009. évben
kiutalásra került. A tényleges mutatószámok alapján elszámolt normatív
hozzájárulásokból az önkormányzatnak 604.157,-Ft visszafizetési kötelezettsége
keletkezett. (11. számú melléklet)

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi
kereset kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás során
1.020.000,-Ft visszafizetési kötelezettség áll fenn. (12. számú melléklet)
(3) A jogcímenkénti elszámolás alapján az önkormányzatnak 4.587,-Ft visszafizetési
kötelezettsége keletkezett. (13. számú melléklet)
(4) Jogtalan igénybe vétel miatti kamat-fizetési kötelezettség (2010. március 28-ig):
756.222,-Ft.
(14. számú melléklet)
(5) Mindszent Város Önkormányzat 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel
való teljes körű elszámolást követően 676.861,-Ft fizetési kötelezettség áll fenn.
2008. évi elszámolást követően ugyanezen jogcímen 2.414.176,-Ft kiutalására került
sor tárgy évben. További 2.414.176,-ft kiutalása történt meg szja-ból településünket
érintő támogatás jogcímén 2008. év elszámolását követően. (15. számú melléklet)
(6) Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi
önkormányzatok 2009. évi támogatásának elszámolása alapján Mindszent Város
Önkormányzata megfelelt a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló
2008. évi CII. törvény 6. számú mellékletében előírt feltételeknek, az elszámolást
követően visszafizetési kötelezettség nem keletkezett, ellenben várható kiutalásként
913.000,-Ft-ra jogosult önkormányzatunk. (16. számú melléklet)
(7) (6) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII.
törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott „A működésképtelen helyi
önkormányzatok egyéb támogatása” jogcímen benyújtott igénylésünket
az
Önkormányzati Minisztérium 8.100 eFt-tal ismerte el, melyből 5.000 eFt tárgyévben
kiutalásra került. (17. számú melléklet)
(8) Mindszent Város Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátott „Központosított
előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások” ténylegesen felhasznált
elszámolás alapján a 2010. évre áthúzódó 11.354 eFt az alábbi: (18. számú
melléklet)
- Közoktatás-fejlesztési célok támogatása a Mindszenti Általános Iskola – mely az
intézmény 2010. évi költségvetésében szerepel
–minőségbiztosítás, mérés feladatokra
2.354 eFt
- Pályázati támogatás homlokzat felújítására
- Károly Óvoda és Bölcsőde
8.980 eFt
-Óvodáztatási támogatás kifizetésének áthúzódása
- Polgármesteri Hivatal 20 eFt
(9) Mindszent Város Önkormányzat „2008. évi kötelezettségvállalással terhelt
normatív, kötött felhasználású támogatási előirányzat maradványának elszámolása”
2009. évben 80.842,- Ft összegben, 100 %-os teljesítéssel ténylegesen
felhasználásra került. (19. számú melléklet)

(10) Mindszent Város Önkormányzat „2008. évi kötelezettségvállalással terhelt
központosított előirányzatának és egyéb kötött felhasználású támogatási előirányzatmaradványának elszámolása” 2009. évben 11.357 eFt összegben tényleges
felhasználásra került: (20. számú melléklet)
- Közoktatás-fejlesztési célok támogatása a Mindszenti Általános Iskola, Károly
Óvoda és Bölcsőde intézményeknél
teljesítménymotivációs támogatásként
9.271 eFt
- Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ
- érdekeltségi hozzájárulása -

1.795 eFt

- Kompok, révek felújítása

171 e Ft

- Árvízkár helyreállítási lakossági támogatás

120 e Ft

(11) Mindszent Város Önkormányzat 2007. évi normatíva felülvizsgálata
befejeződött, a végső jegyzőkönyv alapján 5.947.307,-Ft jogtalanul igénybe vett
normatíva és 1.476.359,-Ft késedelmi kamat valamint 910.244,-Ft jogtalan normatíva
igénybe vételi kamat került visszafizetésre.
(12) Tárgy évben fejeződött be a 2008. évi normatíva igénylés felülvizsgálata, ami
alapján 4.540.282,-Ft jogtalanul igénybe vett normatíva és 524.396,-Ft késedelmi
kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.
5.§. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. évről áthúzódó módosított
pénzmaradványa -15.918 eFt, mely az előző évektől eltérő módon került
megállapításra. A vonatkozó kormányrendelet szerint a pénzmaradvány-kimutatás
tagolása és tartalma is változott. Jelen esetben a pénzmaradvány összegét
jelentősen befolyásolja, hogy figyelembe kell venni ettől az évtől kezdődően a rövid
lejáratú likvid hitelek záró állományát. (21. számú melléklet)
6. §. Mindszent Város Önkormányzatának 2008. évi vagyonmérlegét – a
Polgármesteri hivatal és az intézmények vagyoni állapotáról – a 22. számú melléklet
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
7. §. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása elkülönülten beépül a
Mindszent Város Önkormányzat zárszámadási rendeletébe.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása az 5/2010.(IV.15.) határozata
alapján:
Működési célú bevételek
Központosított előirányzat teljesítése
733 eFt
Csongrád Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz
100 eFt
2008. évi maradvány
107 eFt
Működési célú kiadások
Dologi kiadások teljesítése

937 eFt

8.§. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2009. évi évközi
költségvetési rendelet-módosításai hatályukat vesztik: 6/2009.(III.5.) ör.,
10/2009.(IV.21.) ör., 17/2009.(IX.1.) ör., 20/2009.(IX.22.) ör., 21/2009.(X.1.) ör.,
23/2009.(XII.1.) ör..

Mindszent, 2010. április 18.

Dr. Zsótér István
polgármester

Kihirdetve: 2010. április hó 27. nap

……………………………….
Dr. Hevesi Tamás
jegyző

Dr. Hevesi Tamás
jegyző

