Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Mindszent Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési
zárszámadásáról
1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselő-testületére és
bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára, és a Képviselő-testület fenntartásában
működő intézményekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszent Város Polgármesteri
Hivatala
b) Önállóan működő költségvetési szerv:
ba) Egészségház
bb) Károly Óvoda és Bölcsőde
bc) Mindszenti Általános Iskola
bd) Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ
2. §. A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
bevételi főösszegének teljesítését

1 444 314 e Ft-ban

kiadási főösszegének teljesítését

1 450 566 e Ft-ban

2011. évi pénzmaradványát

86 757 e Ft-ban

állapítja meg az e rendelet 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3. számú mellékleteiben
részletezett bevételi források és kiadási teljesítések figyelembe vételével.
3. §. (1) A képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi teljesítésből a működési
kiadások forrásait az 1/a. és 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 1 380 856 e Ftban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait az 1/b. és 3. számú
mellékletek szerinti részletezéssel 63 458 e Ft-ban hagyja jóvá
Ezen belül:
Működési bevételek

1 380 856 e Ft

- Intézményi működési bevételek

77 891 e Ft

- Önkormányzati sajátos működési bevételek

90 411 e Ft

- Átengedett központi adók

274 521 e Ft

- Költségvetési támogatások

411 704 e Ft

ebből: normatív támogatás

258 193 e Ft

központosított előirányzatok

13 760 e Ft

egyes szociális jellegű támogatás

73 013 e Ft

Előző évi visszatérülések
ÖNHIKI

2 281 e Ft
53 566 e Ft

- Véglegesen átvett pénzeszközök, tám.
értékű bevételek

55 062 e Ft

ebből: OEP-től átvett pénzeszközök

18 506 e Ft

- Önkormányzat költségvetési támogatása

411 586 e Ft

- Működési célú hitel felvétel
- Pénzmaradvány igénybevétele
- Függő bevételek
Felhalmozási bevételek
- Felhalmozási bevételek és tőkejellegű
bevételek
- Önkormányzatok sajátos bevételei
- Felhalmozási célú költségvetési támogatás

55 993 e Ft
3 397 e Ft
291 e Ft
63 458 e Ft
410 e Ft
e Ft
26 949 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások,
pénzeszközátvétel

1 772 e Ft

- Felhalmozási kölcsönök visszatérülése

2 828 e Ft

- Fejlesztési célú hitel
- Pénzmaradvány igénybevétele

29 699 e Ft
1 800 e Ft

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

1 388 307 e Ft

-

Személyi juttatások

424 599 e Ft

-

Munkaadói járulékok

113 933 e Ft

-

Dologi kiadások

239 712 e Ft

-

Ellátottak juttatása

-

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz
átadások

-

Működési célú hitel visszafizetés

Függő kiadások

99 580 e Ft
414 902 e Ft
24 733 e Ft
70 848 e Ft

(3) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási,
fejlesztési, felújítási teljesítések főösszegét a 2/c. és 3. számú mellékletben részletezett
feladatokra 62 259 e Ft-ban állapítja meg.
Felhalmozási célú kiadások

62 259 e Ft

-

Felújítási kiadások

1 942 e Ft

-

Beruházási kiadások

28 200 e Ft

-

Felhalmozási célú hitelek, lízing törlesztése

32 117 e Ft

(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési kiadások előirányzatából a
Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítését az e rendelet 2/a. számú mellékletében
részletezettek szerint hagyja jóvá.
(5) Az egészségügyi alapellátást a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a
megkötött 2011. évi finanszírozási szerződés alapján 18 506 e Ft összegben teljesítette
(2/b. sz. melléklet).
(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
létszámkeretének teljesítését az önkormányzat intézményeinél - 194,45 fővel és 21, 3 fő
közfoglalkoztatottal - 215,75 fővel hagyja jóvá (4. számú melléklet).
4. §. (1) A Mindszent Város Önkormányzatot ténylegesen – felhasználási kötöttséggel –
megillető 239 591 e Ft normatív állami hozzájárulás 2011. évben részlegesen kiutalásra
került. A tényleges mutatószámok alapján elszámolt normatív hozzájárulásokból az
önkormányzatnak 1 051 e Ft kiutalatlan támogatása keletkezett. (14. számú melléklet)
(2) Mindszent Város Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátott „Központosított
előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások” ténylegesen felhasznált
elszámolása alapján a 2012. évre 773 e Ft húzódott át a komp felújítására (15. számú
melléklet).
(3) Mindszent Város Önkormányzat „2010. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív,
kötött felhasználású támogatási előirányzat maradványának elszámolása” 2011. évben 9
400 Ft összegben, 100%-os teljesítéssel ténylegesen felhasználásra került (16. számú
melléklet).
(4) Mindszent Város Önkormányzat „2010. évi kötelezettségvállalással terhelt
központosított előirányzatának és egyéb kötött felhasználású támogatási előirányzatmaradványának elszámolása” 2011. évben 1 800 e Ft összegben tényleges
felhasználásra került (17. számú melléklet).
5. § A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évről áthúzódó módosított
pénzmaradványa 87 808 e Ft teljes mértékben kötelezettséggel terhelt. Ebből 87 035 e Ft
működési célú, 773 e Ft felhalmozási célú maradvány (12/c sz. melléklet).
6. §. A képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzatának 2011. évi vagyonmérlegét –
a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vagyoni állapotáról – a 18. számú melléklet
szerint hagyja jóvá
7. §. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása elkülönülten beépül Mindszent
Város Önkormányzat zárszámadási rendeletébe.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása a 10/2012. (IV.26.) RNÖ határozata
alapján:
Működési célú bevételek
Támogatásértékű bevétel kp-i költségvetésből: működésre 403 e Ft
Működési célú kiadások
Dologi kiadások

395 e Ft

8. §. (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi
évközi költségvetési rendelet-módosításai, azaz a 14/2011. (IV.28.) Ör., a 25/2011.
(IX.12), Ör. és a 29/2011. (XI.29.) Ör.

Mindszent, 2012. április 24.

Zsótér Károly
polgármester

Kihirdetve: 2012. április 28.

……………………………….
Dr. Megyeri Szilvia
jegyző

Dr. Megyeri Szilvia
jegyző

