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Mindszent Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 

 13/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete  
Mindszent Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés i 

zárszámadásáról 
 

1. §. (1) A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselı-
testületére és bizottságaira, a Képviselı-testület hivatalára, és a Képviselı-testület 
fenntartásában mőködı intézményekre. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
a) Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszent Város 
Polgármesteri Hivatala 
b) Önállóan mőködı költségvetési szerv:  
ba) Mindszenti Gondozási Központ 
bb) Egészségház 
bc) Károly Óvoda és Bölcsıde 
bd) Mindszenti Általános Iskola 
be) 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 elıírt tartalmú nyomtatványon, 
valamint azonos tartalmú és szerkezető adatállomány elektronikus rendszeren 
történı továbbításával kell benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei 
Igazgatóság Államháztartási Irodájához elektronikus feldolgozásra. 
 
Az összeállított garnitúra: 
 

„B” ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 
(POLGÁRMESTERI HIVATAL) 

 
(4) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv beszámolója a hozzá 
kapcsolt önállóan mőködı költségvetési szervek adatait is tartalmazza. E beszámoló 
összeállítását a Polgármesteri Hivatalnak kell megszerveznie. A központi 
nyomtatvány helyettesíthetı adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével 
elıállított, a kötelezı nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezető 
dokumentumokkal, és amelyek a központi garnitúrákkal teljesen egyenértékőként 
fogadhatók el. 
 
 
2. §. A Képviselı-testület Mindszent Város Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének  

bevételi  f ıösszegének teljesítését                                         1 045 968 e Ft-ban 

kiadási f ıösszegének teljesítését                                           1 029 094 e Ft-ban                           

2010. évi pénzmaradványát                                                          26 624 e Ft-ban 

állapítja meg az e rendelet 1/a, 1/d, 2, 2/a, 2/b, 2/c, 3. számú mellékleteiben 
részletezett bevételi források és kiadási teljesítések figyelembe vételével. 
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3.  §. (1) a 2.§-ban megállapított bevételi teljesítésbıl a mőködési kiadások forrásait 
az 1/a. és 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 939 492 e Ft-ban, a 
felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait az 1/d. és 3. számú mellékletek 
szerinti részletezéssel 137 816 e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselı-testület. 

Ezen belül: 

1.) Mőködési bevételek  939 492 e Ft 

- Intézményi mőködési bevételek 65 729 e Ft 

- Önkormányzati sajátos mőködési bevételek 50 161 e Ft 

- Átengedett központi adók 288 469 e Ft 

- Költségvetési támogatások 461 592 e Ft 

ebbıl: normatív támogatás 258 193 e Ft 

központosított elıirányzatok 27 489 e Ft 

egyes szociális jellegő támogatás 132 365 e Ft 

Elızı évi visszatérülések 4 013 e Ft 

ÖNHIKI + mőködésképtelen támogatás 30 328 e Ft 

- Véglegesen átvett pénzeszközök 43 100 e Ft 

ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszközök 19 416 e Ft 

- Pénzmaradvány igénybevétele 30 441 e Ft 

- Függı bevételek -31 340 e Ft 

  

 

2.) Felhalmozási bevételek                                                     137 816 e Ft 

- Felhalmozási bevételek és tıkejellegő 
bevételek                                   

12 688 e Ft 

- Önkormányzatok sajátos bevételei                                                            16 904 e Ft 

- Felhalmozási célú költségvetési támogatás                                           35 464 e Ft 

- Felhalmozási célú támogatások, 
pénzeszközátvétel                              

40 724 e Ft 

- Osztalék, hozam bevétel                                                             1 090 e Ft 

- Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                                                       4 046 e Ft 

- Fejlesztési célú hitel 13 512 e Ft 

- Pénzmaradvány igénybevétele                                                         13 388 e Ft 

 

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésbıl a mőködési költségvetés 
intézményenkénti és kiemelt elıirányzatait a 2., 2/a., 2/b., és 3. számú mellékletek 
szerint állapítja meg a Képviselı-testület. 

 

Ezen belül: 
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Mőködési kiadások                 926 377 e Ft 

- Személyi juttatások                                                                     455 985 e Ft 

- Munkaadói járulékok                                               120 036 e Ft 

- Dologi kiadások                                                                           244 802 e Ft 

- Ellátottak juttatása                                                                       104 398 e Ft 

- Támogatásértékő kiadások, pénzeszköz 
átadások                      

1 156 e Ft 

Függı kiadások                                                                            -18 495 e Ft 

 

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási elıirányzatból a felhalmozási, fejlesztési, felújítási 
teljesítések fıösszegét a 2/c. és 3. számú mellékletben részletezett feladatokra 
121 212  e Ft-ban állapítja meg a Képviselı-testület. 

 

Felhalmozási célú kiadások                                                       121 212 e Ft 

 -    Felújítási kiadások                                                                      35 188 e Ft 

 -    Beruházási kiadások                                                                   64 443 e Ft 

 -    Felhalmozási célú hitelek, lízing törlesztése                               15 148 e Ft 

 -    Felhalmozási célú hitelek, lízingek kamatai      5 313 e Ft 

 -    Lakásvásárlás, építés támogatására átadott 
pénzeszköz                              

177 e Ft 

 -    Támogatás értékő kiadás                                                                 943 e Ft 

 

  
(4) A 2. §-ban megállapított mőködési kiadások elıirányzatából a Polgármesteri 
Hivatal kiadási teljesítését az e rendelet 2/a. számú mellékletében részletezettek 
szerint hagyja jóvá a Képviselı-testület. 
 
(5) Az egészségügyi alapellátást a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a 
megkötött 2010. évi finanszírozási szerzıdés alapján 19 416 e Ft összegben 
teljesítette. (2/b. sz. melléklet) 
 
(6) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények létszámkeretének 
teljesítését  264,7 fıvel hagyja jóvá a Képviselı-testület. (4. számú melléklet) 
 
4. §. (1) A Mindszent Város Önkormányzatot ténylegesen – felhasználási 
kötöttséggel – megilletı  265 747 348 Ft normatív állami hozzájárulás 2010. évben 
részlegesen kiutalásra került. A tényleges mutatószámok alapján elszámolt normatív 
hozzájárulásokból az önkormányzatnak 1 677 611 Ft kiutalatlan támogatása 
keletkezett.  (15. számú melléklet) 
 
(2) Mindszent Város Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátott „Központosított 
elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások” ténylegesen felhasznált 
elszámolása alapján a 2011. évre húzódik át 1 800 e Ft a komp felújítására. (16. 
számú melléklet) 
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(3) Mindszent Város Önkormányzat „2009. évi kötelezettségvállalással terhelt 
normatív, kötött felhasználású támogatási elıirányzat maradványának elszámolása” 
2010. évben 37 850 Ft összegben, 100%-os teljesítéssel ténylegesen felhasználásra 
került. (17. számú melléklet) 
 
(4) Mindszent Város Önkormányzat „2009. évi kötelezettségvállalással terhelt 
központosított elıirányzatának és egyéb kötött felhasználású támogatási elıirányzat-
maradványának elszámolása” 2010. évben 11 354 e Ft összegben tényleges 
felhasználásra került. (18. számú melléklet) 
 
- Közoktatás-fejlesztési célok támogatása a Mindszenti Általános Iskola, Károly 

Óvoda és Bölcsıde intézményeknél  
   teljesítménymotivációs támogatásként                                                   2 354 e Ft 
 

-  József Attila utcai Óvoda homlokzat-felújítására                                    8 980 e Ft 

-  Óvodáztatási támogatás                                                                              20 e Ft 

                                                                          
(5) Tárgy évben fejezıdött be a 2009. évi normatíva igénylés felülvizsgálata, ami 
alapján 603 840 Ft kiutalására számíthatunk. 
 
5. § A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2010. évrıl áthúzódó módosított 
pénzmaradványa 26 624 e Ft teljes mértékben kötelezettséggel terhelt. Ebbıl 24 770 
e Ft mőködési célú, 1 854 e Ft pedig felhalmozási célú maradvány (14 .sz. melléklet). 
 
6. §. Mindszent Város Önkormányzatának 2010. évi vagyonmérlegét – a 
Polgármesteri Hivatal és az intézmények vagyoni állapotáról – a 12. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá a Képviselı-testület. 
 
7. §. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása elkülönülten beépül 
Mindszent Város Önkormányzat zárszámadási rendeletébe. 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása a 8/2011. (III.31.) határozata 
alapján: 
 
 Mőködési célú bevételek 
  Támogatásértékő bevétel kp-i költségvetésbıl: mőködésre    566 e Ft 
                      Támogatásértékő bevétel kp-i költségvetésbıl:  

Feladatalapú támogatás                124 e Ft 
Támogatásértékő bevétel kp-i költségvetésbıl:  

CKÖ választásra                            450 e Ft 
  Csongrád Megyei Önkormányzattól tám. értékő bevétel     80 e Ft 
  Csongrád Megyei CKÖ-tıl tám. értékő bevétel     250 e Ft 
             
 

Mőködési célú kiadások 
            
           Személyi juttatások                                                                 264 e Ft 
           Munkaadókat terhelı járulékok                                                 65 e Ft 
           Dologi kiadások                                                                    1 117 e Ft 
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8. §. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg az Önkormányzat 2010. évi évközi 
költségvetési rendelet-módosításai hatályukat vesztik: 7/2010. (III.4.) Ör., 13/2010. 
(IV.27), Ör., 15/2010. (VI.8.) Ör.,  19/2010. (IV.29.) Ör., 20/2010. (VIII.14.) Ör., 
21/2010. (IX.28.) Ör., 12/2011. (III.29.) Ör. 
 
 
 
Mindszent, 2011. április 11.  
 
 
      

 Zsótér Károly             Dr. Megyeri Szilvia 
                 polgármester                    jegyzı 

 
 

 
 
Kihirdetve: 2011. április 28. 
 
 
 
 ………………………………. 
         Dr. Megyeri Szilvia 
                  jegyzı 
 


