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Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2011. (II.15.) rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 

 
 
Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az 
államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-
ában (továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra - a 2011. 
évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselő-testületére és annak 
bizottságaira, Mindszent Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat által 
alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó illetve önállóan működő 
költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat központi 
kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, 
gazdasági társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő 
előirányzatokból részesülnek. 
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a 
Mindszent Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 
határozataiban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 
 
2. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) 
bekezdés szerint állapítja meg. 
 
(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön 
alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: 
 
 

Cím Neve Alcím Neve 
száma  száma  

1 Mindszent Város Önkormányzat  1 Polgármesteri Hivatala 

 Képviselő-testülete 2 Képviselő-testület intézményei 

 Szociális feladatok 3 Tanyagondnoki Szolgálat 

  4 Szociális étkeztetés 

 Kommunális feladatok 5 Város és községgazdálkodás 
(kapcsolódó szakfeladatok) 

2 Alapfokú általános oktatási 
feladatok 

1 Károly Óvoda és Bölcsőde Kp. Telephely (József 
A., Szabadság tér) 

  2 Károly Óvoda és Bölcsőde Móricz Zs. u-i telephely 

  3 Mindszent Általános Iskola - Kp. telephely 
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  4 Mindszent Általános Iskola - Dt. Tagintézmény 

3 Közművelődési feladatok 1 Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális 
Központ 

       - Tisza Művelődési Ház 
       - Helytörténeti Gyűjtemény 

       - Tiszai strand 

       - Könyvtár 

4 Szociális feladatok 1 Bölcsőde 

5 Egészségügyi ellátás 1 Egészségház Mindszent 

  2   Ügyelet 

  3   Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

  4   Járóbeteg szakellátás 

       - Vérvételi mintahely 

       - Fizioterápia 

       - Szemészet 

6 Kisebbségi Önkormányzat  1 Mindszent Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 
 
(3) Jelen rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni Mindszent Város 
Önkormányzatának vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletét, Közbeszerzési 
Szabályzatát és Közbeszerzési Tervét. 

 
 

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 
 
3. §1 A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
 
bevételi  főösszegét                                                                        1 521 505 e Ft-ban 

kiadási főösszegét                                                                          1 593 082 e Ft-ban 

felhalmozási célú hiány főösszegét                                                   71 577 e Ft-ban 

 
határozza meg.” 

 

 
4. §2 A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a - jelen rendelet szerint - az 
önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő 
költségvetési szervei, valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat  

 

    együttes bevételi előirányzatát                                                  1 593 082 e Ft-
ban 

 határozza meg. 
 

 
 

                                                           
1Módosította a 29/2011. (XI. 29.) Ör. és 14/2012. (IV. 27.) Ör.    
2 Módosította a 29/2011. (XI. 29.) Ör. és 14/2012. (IV. 27.) Ör.   



3/14.  oldal 

Ezen belül: 
 

1.) Működési bevételek              1 417 404 eFt 

Működési bevételek 72 300 eFt 

Sajátos működési bevételek 365 007 eFt 

Ebből: helyi adók 83 269 eFt 

             Átengedett személyi jövedelemadó 248 765 eFt 

             Gépjárműadó 26 000 eFt 

Központi költségvetésből kapott támogatások 409 423 eFt 

Támogatásértékű bevételek 499 830 eFt 

  Ebből: Központosított előirányzat (CKÖ) 403 eFt 

             OEP finanszírozás 19 000 eFt 

Működési célú pénzeszköz átvétel  924 eFt 

Működési célú hitel                    66 523 eFt 

Működési célú pénzmaradvány 3 397 eFt 

2.) Felhalmozási bevételek                                                                                                                                              175 678 eFt 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 663 eFt 

Kötött felhasználású felhalmozási normatív hozzájárulás 26 176 eFt 

Felhalmozási célú költségvetési támogatás 
 

773 eFt 
 

Támogatások, felhalmozási bevételek 2 939 eFt 

Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 500 eFt 

2010. évi tervezett pénzmaradvány 1 800 eFt 

Hitelszerződés 67 250 eFt 

Felhalmozási célú hiány 71 577 eFt” 

 

5. §1 (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegen belül a rendelet szerint az 
önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő 
költségvetési szervei, valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat  

   együttes kiadási előirányzatát                                              1 593 082  e Ft-ban  

határozza meg. 

 

1.) Működési kiadások                                                          1 417 404 eFt 

 Személyi juttatás 436 214 eFt 

 Munkáltatót terhelő járulékok 118 891 eFt 

 Dologi kiadások 283 970 eFt 

                                                           
1 Módosította a 29/2011. (XI. 29.) Ör. és 14/2012. (IV. 27.) Ör.   
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 Pénzeszköz átadás 448 785 eFt 

 Céltartalék 5.000 eFt 

 Szociális juttatás 99 811 eFt 

Működési célú hitel visszafizetés 24 733 eFt 

   

2.) Felhalmozási célú kiadások                                                175 678 eFt 

 Előző évről áthúzódó felújítási feladatok 9 523 eFt 

 Felhalmozási kiadások, beruházások 110 402 eFt 

 Lakásvásárlás, építési támogatás 3 157 eFt 

 Szennyvíz beruházás saját hozzájárulás 19 200 eFt 

 Hitelek, lízing díjak visszafizetése 33 396 eFt 

 

(2)1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 75. §-a alapján a forrással 
le nem fedett hiányra – mely a kiadási előirányzatok 4,5%-a – kötelezettség csak a 
bevételi előirányzatok növekedésének mértékében vállalható. 

 

(3)2 Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az 
előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített költségvetési bevétele 1 521 505 
ezer Ft, kiadása 1 593 082 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a hiány 71 577 
ezer Ft.  

(4) Az önkormányzat 2011. évi hiányának finanszírozási módját az 3/b. és 3/c. számú 
melléklet tartalmazza. 

 

(5)3 A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát a rendelet 4. számú 
mellékletében foglaltak szerint 185,2 fővel további 16,8 fő közfoglalkoztatott létszám 
mellett fogadja el. 

 

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
7. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a 
működési és a felhalmozási feladatokhoz rendelt bevételeket 1., 1/a., 1/b. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 3. §-ban megállapított és a 4. §-ban hivatkozott mellékletekben kimutatott 
főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételét, valamint a kiadások 
teljesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás előirányzatát az 1., 1/a. és 3/a. 
számú melléklet részletezi. 
 
(3) A 3. §-ban megállapított és a 4. §-ban hivatkozott mellékletekben kimutatott 
kiadási főösszegeken belül a működési kiadások önállóan működő költségvetési 

                                                           
1 Módosította a 29/2011. (XI. 29.) Ör. és a 14/2012. (IV. 27.) Ör.   
2 Módosította a 29/2011. (XI. 29.) Ör. és a 14/2012. (IV. 27.) Ör.  
3 Módosította a 29/2011. (XI. 29.) Ör. és a 14/2012. (IV. 27.) Ör.   
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intézményenkénti, továbbá kiemelt előirányzatonkénti adatait a 2., 2/b. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(4) A 3. §-ban és a 4. §-ban hivatkozott mellékletekben kimutatott bevételi és kiadási 
főösszegekben lévő felhalmozási forrásokat az 1/b. számú, a felhalmozási körbe 
tartozó feladatokat a 2/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.  
 
(5) A Polgármesteri Hivatal feladatainak tételes előirányzatait a 2/a. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 
 
8. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2011. (I.20.) CKÖ számú 
határozatával elfogadott 2011. évi költségvetése 555 e Ft. A 2011. évi tényleges 
támogatási összegre vonatkozó tájékoztató mai napig nem került közzétételre, így a 
költségvetési központi támogatás általános működtetési mértéke –az előző évi 
adatokkal azonos mértékben került meghatározásra. A kiemelt előirányzatokat a 7. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5/2011. (II.10.) CKÖ számú határozatával 
Mindszent Város Önkormányzatának jelen rendeletbe foglalt 2011. évi költségvetését 
jóváhagyta. 
 
9. § A 3. §-ban és a 4. §-ban hivatkozott mellékletekben megállapított 
előirányzatokból az egészségügyi alapellátásra az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (továbbiakban: OEP) által 19 000 e Ft-tal, az Önkormányzattól biztosított 17 
243 e Ft-tal, 3 609 e Ft saját bevétellel (melyet a vállalkozó háziorvosok számla 
alapján térítenek az önkormányzat részére), valamint 3 909 e Ft működési célú hitel-
igény realizálásával számol a költségvetés. Ennek bemutatására a 2/b. és a 3/a. 
számú melléklet szolgál. 
 
10. § (1) A működési hiányt az 1/a. és 3/a. számú mellékletek tartalmazzák, annak 
finanszírozását a 3/b. és 3/c. sz. melléklet mutatja be. 
 
(2) Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. 
(XII.19.) Korm. rendelet alapján készítendő likviditási tervnek (a 8. számú melléklet 
az előirányzat-felhasználási terv mellett) bemutatja a tervezett bevételek 
megvalósulása melletti tervezett kiadásokhoz szükséges likviditást biztosító 
külső/belső anyagi forrás szükségletét, melynek a működés alapfeltételei biztosítása 
mellett a hiány csökkentését és megszüntetését is szolgálnia kell. 
 
(3) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi területen kiemelt és 
hangsúlyos feladat, mind önkormányzati, mind intézményi szinten. Annak teljes 
mértékben történő kigazdálkodásáig pótelőirányzat igény beterjesztésére nincs 
lehetőség. 
 
 
(4) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve 
közigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben 
vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az 
esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül 
finanszírozható. 
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(5) Mindszent Város Önkormányzata követelésről nem mondhat le. Az önkormányzat 
és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben 
követeléséről: 
 

a.) csődegyezségi megállapodásban, 
b.) bírói egyezség keretében, 
c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat 

alapján az várhatóan nem térül meg, 
d.) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, 
e.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) 

érvényesíthető, 
f.) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően 

bizonyított.                 
 
 

3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési 
tartalék előirányzatai 

 
11. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban jóváhagyott működési kiadási jellegű 
céltartalékát 5.000 e Ft-ban határozza meg. 
 
(2) A Képviselő-testület a céltartalékok, valamint a rendeletében egyedileg 
meghatározott beruházási, felújítási feladatok előirányzatait erre vonatkozó külön 
döntéssel megváltoztathatja. 
 
 

4. Az önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos 
rendelkezések 

 
 
12. § (1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait helyi rendelet 
tartalmazza, az abban foglaltak be nem tartása személyi felelősség felvetését, illetve 
az abból következő esetleges igények érvényesítését vonja maga után. 
 
(2) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából, kezeléséből származó, e 
rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket a 10. § (3) bekezdésében 
meghatározottak teljesítését követően csak a Képviselő-testület erre irányuló 
döntése szerint lehet felhasználni. 
 
(3) Vagyontárgyak hasznosításáért az önkormányzat fizetési eszközként csak 
ténylegesen megfizetett pénzbeli ellenértéket fogadhat el, más fizetési mód 
alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés stb.) nem 
járulhat hozzá. 
 
(4) A 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. §. (7) bekezdésének megfelelően „a 
tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az államháztartás 
szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról 
folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor az (1) 
bekezdés szerinti leltározást elegendő két évenként végrehajtani az 1. § (1) 
bekezdés a), c)-h), k) pontja szerinti szervezetek esetében az irányító szerv 
egyetértésével, illetve az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezetek esetében 
önkormányzati rendelet szabályozása alapján”.  
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Az önkormányzat irányítása alá tartozó önálló működő és gazdálkodó, valamint az 
önállóan működő költségvetési szervek fentiekre figyelemmel két évente kötelesek 
eszközeik teljes körű, mennyiségi felvételezéssel történő leltározására. 
 
(5) Az önkormányzat vagyontárgyaira az önkormányzat teljes körű 
vagyonbiztosításokat, illetve felelősségbiztosításokat köt a Képviselő-testület 
jóváhagyása alapján. Az intézmények ezen felül nem köthetnek biztosítási 
szerződést.  
 

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
 
13. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére a 
Képviselő-testület 2011. április 30-ig külön rendeletet alkot az alábbiak 
figyelembevételével: 
 

1. Alapfokú nevelési, oktatási intézmények működtetése, fenntartási jogának 
esetleges átruházása, létszám racionalizálás (Mindszenti Általános Iskola óra-
keretének meghatározása, telephelyek létének felülvizsgálata, Károly Óvoda 
és Bölcsőde fenntartói jogának esetleges más fenntartóhoz történő átadása) 

2. Közösségi tér biztosításának elégséges módja, és mértéke 
3. Nem kötelező, de a város lakosság-megtartó erejét biztosító feladatok 

finanszírozása (bölcsődei ellátás, szennyvíz-elvezetés problémájának 
megoldása) 

4. Önkormányzat kintlévőségeinek hatékony behajtására intézkedési terv 
elfogadása 

5. A Polgármesteri Hivatal válság-költségvetés végrehajtásához szükséges 
átszervezése, és technikai feltételek biztosítása 

6. Intézmények bevétel-növelő szerepének erősítéséhez szükséges önköltség-
számítások, és pénzügyi szabályzatok kidolgozása 

 
 
(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 1.000 e Ft + Áfá-t meghaladó 
kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről – a művészeti 
alkotások és előadó művészeti szolgáltatás kivételével – legalább 3 ajánlat 
bekérésével, a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni. 
 
(3) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra 
vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a 
Képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
 
(4) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években 
pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-
testület elé.  
 
(5) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő 
kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem 
finanszírozhatók. 
 
(6) Az önkormányzati intézmények költségvetése elkészítéséhez szükséges elemi 
adatok biztosítása érdekében az intézmények az információszolgáltatás rendjére 
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vonatkozó szabályok szerint kötelesek adatot szolgáltatni, melynek elmulasztása 
személyi felelősség megvizsgálását veti fel. 
 
(7) A Képviselő-testület a helyi adó bevételek közül a magánszemélyek kommunális 
adójából befolyt teljes összeg 100 %-át felhalmozási feladatok teljesítésére rendeli 
felhasználni.  
 
14. § (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési 
fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott 
célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek a költségvetési rendelet 
módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-
testület negyedévenként, de legkésőbb 2012. február 28-ig - a zárszámadási 
rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-
testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról. 
 
(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat 
költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület 
elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletet módosítás végett.  
 
(3) A költségvetés évében előirányzatként nem szereplő, pénzügyi kihatással járó 
igényekre vonatkozó előterjesztés csak kötelező feladatra a szükséges forrás 
megjelölésével, illetve az annak biztosíthatóságára irányuló javaslattétellel 
terjeszthető a Képviselő-testület elé. A 100 e Ft-ot meghaladó előterjesztéseket a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsággal is véleményeztetni kell. A 100 e Ft-ot meg nem 
haladó előterjesztések esetében a polgármester is dönthet, feltéve, hogy a fedezet 
tartalék vagy egyéb feladat átcsoportosítással rendelkezésre áll. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre, a polgármester köteles a Képviselő-testület döntését kérni az ügyben. 
 
15. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
pénzmaradványát az önkormányzat hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület 
zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. 
 
(2) A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során – a meghatározott 
célra átvett támogatások kivételével - valamennyi kötelezettséggel nem terhelt 
maradvány elvonásra kerül a jelen gazdasági és pénzügyi körülmények miatt.  
 
(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely 
támogatási többlettel jár.  
 
(4) A zárszámadással jóváhagyott 2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 
összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület 
módosítja. 
 
(5) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál 
csak a módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése szerint 
lehet eljárni. 
 
(6) Az Önkormányzat a 2010. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány 
felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2011. évi költségvetés 
hiányának finanszírozására kell felhasználni. 
 



9/14.  oldal 

(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású 
önkormányzati támogatást, illetve a céljellegű előirányzatokat csak a megjelölt 
feladatokra lehet felhasználni, azok teljesítéséről az éves beszámoló keretében 
számot kell adni.  
 
(8) Az intézményvezetők - saját intézményeik előirányzatain belül is - kötelezettséget 
csak a jegyző ellenjegyzése mellett vállalhatnak, a feladatok végrehajtását e nélkül 
nem kezdhetik meg. 
 
(9) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott 
kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben 
kezdeményezhetnek előirányzat átcsoportosítást.  
 
(10) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési intézmények a törzsadattárukat 
érintő módosítást a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda útján írásban és csak a Polgármesteri Hivatalon keresztül 
kezdeményezhetik. 
 
16. § Az önálló bér-létszám gazdálkodási jogkörében hozott döntéseiről az intézmény 
vezetője köteles egyeztetni a jegyzővel, aki a kötelezettségvállalás ellenjegyzője. 
 
17. § Az OEP által finanszírozott költségvetési szerv saját hatáskörben az éves 
költségvetési kiadási főösszeget, kiemelt és céljellegű előirányzatait – a kapott 
támogatással összefüggően – a teljesített feladatnak megfelelően folyósított 
összegig módosíthatja, működési célokra és felhalmozási célra felhasználhatja, 
melyről a Képviselő-testületet köteles a polgármester tájékoztatni a költségvetési 
szerv írásos tájékoztatója alapján. 
 
18. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai 
feladatai ellátása mellett az önkormányzati körön kívüli költségvetési források 
igénybevételére irányuló tevékenységük (pályázatok, megállapodások, stb.) során a 
(2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kötelesek eljárni, gondoskodni pénzügyi 
források felkutatásáról. 
 
(2) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége, pénzeszköz átvételére vonatkozó 
megállapodása elsősorban az alapító okiratban megjelölt alapfeladat-ellátás 
minőségének javítására irányulhat.  
 
(3) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása, a pénzeszköz átvételére 
vonatkozó megállapodás végrehajtása az önkormányzatnak, vagy a költségvetési 
szervnek költségvetési kötelezettséget, vagy az alapfeladatától eltérő szakmai 
kötelezettséget jelent, és a megvalósítás tervezett költsége a 100 e Ft-ot meghaladja, 
az alapfeladat-ellátás volumenének növekedését és ezzel összefüggésben többlet 
működtetési igényt eredményezne, a költségvetési szerv köteles előzetesen a 
Képviselő-testület engedélyét kérni. A kérelmet – a szükséges dokumentumokkal és 
a tervezett feladat indoklásával – úgy kell megküldeni, hogy annak elbírálására kellő 
idő álljon rendelkezésre. 
 
(4) Az önkormányzat és annak intézményei 2011. évben kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytatnak.  
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19. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évre 
megállapított élelmezési normájának felső határát az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
20. § (1) A Képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó 
Polgármesteri Hivatalt – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a 
költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, 
illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.  
 
(2) A jogszabályban előírt személyi, dologi feltételek biztosítása arányosan, 
folyamatosan, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőig történjen meg az 
intézménynél. 
  
21. § A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 5. §. (1) bekezdés 
alapján készült Közbeszerzési tervet 2011. április 15-ig kell a Képviselő-testületnek 
megtárgyalni és jóváhagyni. 
 

6. Egyéb rendelkezések 
 
22. § (1) Az előző Képviselő-testület tagjainak 2009. és 2010. évre előirányzatban 
biztosított (34/2007. (XII.21.) Kt.sz. határozat szerinti) tiszteletdíj és annak járuléka, 
mint előző évi kötelezettség vállalása a képviselő-testület szakfeladaton betervezésre 
került 18.360 eFt összegben. 
 
(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (13) bekezdésében 
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 
2010. évben is 5.250 forint/fő/hónap volt, mely az előző évi költségvetésben 
betervezésre került, ám likviditási nehézségek miatt nem teljesült, így ezért a 
szakmai szakfeladatokon intézményenként kiemelt előirányzat szerint előző évi 
kötelezettségként betervezésre került. 
 
(3) Szintén előző évi kötelezettségként került tervezésre a 39.036 eFt dologi kiadási 
előirányzaton az előző évi kiegyenlítetlen szállítói tartozásunk. 
 
 
23. § (1) Az önkormányzat által beszedett helyi adók bevételei, valamint az 
átengedett központi adók bevételei az intézményenkénti kiadási előirányzatok 
arányában kerül előirányzatosításra intézményi bevételként, figyelembe véve a 
67/2010. (II.15.) Kt.sz. határozatot. 
 
(2) A KEOP szennyvíz beruházásához tartozó I ütemben meghatározott központi 
támogatás igénybevételének feltétele a pályázatban elszámolható befogadott 
számlák áfa-tartalmának kiegyenlítése. A 2011. évi költségvetési rendelet-
tervezetünk tartalmazza az áfa megfizetését, ám a bevételi oldalon ennek a 
forrásaként pénzintézettől igényelendő áfa-megelőlegező hitel folyósításának 
lehetősége és időpontja egyelőre bizonytalan. Számviteli szabályok szerint a 
központi támogatás igénybevételével egy időben kell a kiadási és bevételi 
előirányzatot módosítani. 
 
24. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati 
hivatal költségvetésének végrehajtása során, az elfogadott kiadási-bevételi 
főcsoportokon belül az egyes jogcímek között előirányzat módosítást a tényleges 
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felhasználásnak megfelelően végrehajtsa, melyről utólag a Képviselő-testületnek 
tájékoztatást ad. 
 
(2) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – engedélyezi a 
szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami 
visszatérítésekkel egyező összeggel – különösen a rendszeres szociális segély, 
időskorúak járadéka, normatív ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, 
rendelkezésre állás támogatása, megelőlegezett gyermektartásdíjak, 
mozgáskorlátozottak támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a nem 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás – a tervezett előirányzatok saját hatáskörben 
történő megemelését.  
 
(3) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – hozzájárul az 
évközi egyéb állami visszatérülések (pl. közműfejlesztéssel kapcsolatos 
visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. 
 
(4) A Képviselő-testület elrendeli a 2010. évi felhalmozási célú, folyamatban lévő – 
pályázattal megvalósuló – feladatok 2011. évben eredeti előirányzatként történő 
betervezését. 
 
(5) Az önkormányzat költségvetésében általános tartalék képzésére a 2010. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolóval jóváhagyott pénzmaradvány megállapításával 
kerülhet sor.  
A céltartalék felhasználására vonatkozó döntési hatáskörét a Képviselő-testület nem 
ruházhatja át. 
 
(6) A Képviselő-testület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel 
elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szigorúan az időarányos 
mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez 
igazodva kerüljön kiutalásra. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében az 
intézmények havi ütemezésben tájékoztatják a Közgazdasági Irodát a 
működésükhöz szükséges várható kiadásaikról és az időszak várható bevételeiről. 
 
(7) A költségvetésben pályázattal megvalósítani tervezett feladatok végrehajtásának 
megkezdésére csak írásos értesítéssel, érvényes támogatási szerződéssel 
dokumentált kedvező döntést követően kerülhet sor. 
 
(8) Az önkormányzat pénzeszközeit – a Képviselő-testület döntése alapján – a K&H 
Bank Nyrt. mindszenti fiókjánál kezeli. 
 
(9) Az önkormányzat nem nyújthat olyan támogatást a vállalkozások részére, amely 
előnyt jelent az érintett vállalkozásnak, valamint versenytorzító hatású. 
 
25. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek az elismert 
tartozásállományukról a polgármester részére rendszeres tájékoztatást kell adni, 
amely 

a.) az esedékességet követő 30 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat 
egy összegben,  

b.) az esedékességet követő 30 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat 
tételesen tartalmazza. 
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(2) Ha az (1) bekezdés b.) pontjában jelzett és a költségvetési szerv eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át meghaladó tartozásállomány áll fenn, önkormányzati biztost 
kell kirendelni. 
 
(3) Az önkormányzati biztos személyéről szóló döntést – az 1992. évi XXXVIII. 
törvény 98. §. (6) bekezdése és a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 167. § (5) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra ruházza 
át, azzal, hogy a könyvvizsgáló véleményét is ki kell kérni. Döntése alapján a biztost 
a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. 
 
(4) Az önkormányzati biztos jogainak és kötelezettségeinek, valamint a költségvetési 
szerv – amelyhez az önkormányzati biztost kirendelték – kötelezettségeinek, a 
megbízás visszavonásának a rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével 
kapcsolatos költségek viselése a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 167. § (6) 
bekezdése alapján az önkormányzatot terheli. 
 
26. § (1) A Képviselő-testület a feszített és forráshiányos költségvetés kereteinek 
ismeretében elrendeli az intézményi feladatok folyamatos figyelemmel kísérését, az 
ésszerű feladatátrendezésre vonatkozó javaslatok érvényre juttatását.  
Javaslatot terjeszthetnek elő a Képviselő-testület tagjai, intézményvezetők és 
irodavezetők.  
 
(2) Az Önkormányzat hivatalában és az önkormányzathoz tartozó intézményekben a 
munkavállalók juttatásai legkésőbb a tárgyhót követő hó 3. napján esedékesek. 
Amennyiben a tárgyhó 3. napja munkaszüneti nap, úgy az azt közvetlenül megelőző 
munkanapon esedékesek. A juttatások számlára utalásáról az esedékesség előtti 
munkanapon kell intézkedni.  
 
27. § (1) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak 
az általuk fenntartott valamennyi intézményben biztosított feladatellátás racionálisabb 
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2010. szeptember 30. napját 
követően hozott döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez. 
A támogatást a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 
előirányzatokról szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 7. pontjában 
előírtak alapján  három alkalomra ütemezett időpontban lehet megigényelni. 
 
(2) A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 118. §-ának (13) bekezdésében 
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 
2011. évben 5.250 forint/fő/hónap, mely az intézményvezetőkkel egyeztetett 
folyamatos felhasználás mellett teljesül 2011. évben. 
 
(3) Központi utasítás szerint nem került betervezésre sem kiadási, sem bevételi 
oldalon a 2011. évben – jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és 
azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetése. Ennek forrásául a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. §. 
(1) bekezdésében foglalt céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet 19. cím, 2. alcím, 1. Különféle kifizetések jogcím-csoporton 
belül, melynek előirányzatosítása a teljesítéskor fog megtörténni. 
 
(4) Azok a dolgozók, akik az élelmezéssel közvetlen kapcsolatban vannak (pl. 
konyhai dolgozók, élelmezésvezetők), Mindszent Város Képviselő-testülete 
457/2009. (XI.30.) Kt.sz. határozata alapján kedvezményes étkezést vehetnek 
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igénybe. Térítési kötelezettségük a nyersanyag-norma összegére vonatkozik, az 
ehhez kapcsolódó járulékos költségek természetbeni juttatásként kifizetői adóalapot 
képez, melynek bevallása az intézmény kötelezettsége, adójának megfizetése az 
intézmény költségvetését terheli.  
 
(5) A közalkalmazottak  jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény  
 
a.) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési 
fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési 
fokozathoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb 
szorzószámokat a 2011. évre a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 
2010. évi CLXIX. törvény 12. számú melléklete tartalmazza. 
 
b.) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2011. évben 20.000 forint. 
 
(6) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 43. §-ának (1) 
bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38.650 forint. 
 
(7) A köztisztviselők részére Mindszent Város Képviselő-testülete 2/2010. (I.18.) 
Kt.sz. határozata alapján a kötelező cafetéria-juttatás mértékét 195.000,- Ft/fő/év 
összegben biztosítja jelen költségvetésében.  
 
28. §. (1) A Szoc.tv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás 
egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2011. évben 450 forint. 
 
(2) A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege 
2011. évben esetenként 20.000 forint. 
 
(3) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerint egyéni gyógyszerkeret havi összege 
2011. évben 12.000 forint. 
 
(4) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2011. évben 
6.000 forint. 
 
29. § (1) A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) VI. Fejezete 
alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétől 2011. 
december  31-éig: 
      a.) árubeszerzés esetén 8 millió forint, 
      b.) építési beruházás esetén 15 millió forint, 
      c.) építési koncesszió esetében 100 millió forint, 
      d.) szolgáltatás megrendelés esetében 8 millió forint, 
      e.) szolgáltatási koncesszió esetében 25 millió forint. 
 
(2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. 
január 1-jétől 2011. december  31-éig: 
      a.) árubeszerzés esetén 50 millió forint, 
      b.) építési beruházás esetében 100 millió forint, 
      c.) szolgáltató megrendelése esetében: 50 millió forint. 
 
(3) A Kbt. negyedik Része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás 
értékhatára 2011. január 1-jétől 2011. december  31-éig: 
      a.) árubeszerzés esetében 8 millió Ft, 
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      b.) építési beruházás esetében 15 millió Ft, 
      c.) szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió Ft. 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 
30. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-
től kell alkalmazni Jelen rendelet hatályba lépésével Mindszent Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi átmeneti 
szabályairól szóló 33/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
31. § E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2011. I. félévi gazdálkodásról szóló 
beszámolóban, a háromnegyedéves pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatóban, 
továbbá az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot 
adni.  
 
 
 

      Zsótér Károly Dr. Megyeri Szilvia 
polgármester jegyző 

      
                                                              
 
Kihirdetve: 2011. február 15.   
 
 

……………………….. 
jegyző 

 


