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Min dsz e n t

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. ~-a alapján a
Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről megalkotta a 2006. évi CXXVII. törvényt,
mely a Magyar Közlöny 2006. december 22-i számában kihirdetésre került.

A helyi önkormányzat — az Államháztartási törvény rendelkezései értelmében —

költségvetésének tervezetét a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek,
valamint a korábban a Tisztelt Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepcióban
meghatározottaknak megfelelően az alábbiak ismeretében állítottuk össze:

A költségvetési programban foglalt szabályozóknak megfelelően — az Államháztartási
törvényben rögzített eljárási szabályok szerint — valamint a Mindszent Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2007. évi koncepcióját 209/2006. (XII.14.) Kt. sz. határozata, a 2006.
évi várható teljesítési adatok és különböző jogszabályi előírásokon alapuló kötelezettségek
figyelembevételével került sor a 2007. évi költségvetési rendelet összeállítására.

A 2007. évi költségvetés számszaki adatainak összeállítása részletes tervező munkát igényelt,
mely a Képviselő-testület által hozott határozatoknak, a Bizottságok javaslatainak
figyelembevételével, és az intézmények vezetőivel történt egyeztetések során alakult ki.

A 2007. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottak alapján:

- az önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett intézményhálózat, Polgármesteri
Hivatalban kezelt feladatok átstrukturálásával az üzemeltetési költségek csökkentése,

- a többcélú kistérségi társulás működésének erősítése, szerepének növelése,
intézményfenntartó együttműködések létrehozása,



- az aktív vagyongazdálkodási gyakorlat erősítése, az önkormányzati ingatlantulajdon
hatékony felhasználása, illetve értékesítése révén működő tőke vonzása a városba, amely
közvetlenül és közvetett módon is növeli a bevételeket, valamint vállalkozásélénkítő
beruházások megvalósítása,

- az önkormányzati költségvetést jelentősen megterhelő, ezáltal a város gazdasági
programjának, fejlesztési elképzeléseinek mozgásterét nagymértékben szűkítő, a
működési költségvetést finanszírozó hitelállomány csökkentése, az önkormányzati saját
bevételek növelése,

- a meglévő pályázati lehetőségek teljes körű kihasználása az önkormányzati lehetőségeihez
mérten tapasztalt, a helyi viszonyokat jól ismerő szakemberek segítségével,

- a fennálló tartozások (bérleti díjak, kölcsönök, adó, bírság) és kintlévőségek maradéktalan
behajtására való folyamatos törekvés,

- Az Európai Uniós előírásokból, valamint az önkormányzatiság elvéből következően a
vállalkozói szektor közvetlen pénzbeli támogatását meg kell szüntetni, és közvetve,
vállalkozásösztönző beruházásokkal kell segíteni azokat.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről megalkotott 2006. évi CXXVII. törvény a
szabályozás szerkezetében nem, de tartalmát tekintve több módosítást tartalmaz az előző
évhez viszonyítva a helyi önkormányzatok működésében a következő fő célok elérése
érdekében:
- a helyi közszolgáltatás kistérségi társulások útján történő ellátásának ösztönzése,
- az európai uniós fejlesztési források hatékony felhasználása,
- a szociális ellátásokban a rászorultsági elv előtérbe helyezése,
- az egészségügyi ellátásban biztosítani kell, hogy a szolgáltatás színvonala növekedjen, a

járóbeteg szakellátás színvonala javuljon, az önkormányzati és kistérségi tehervállalás
fenntartható mértékű legyen,

- a közoktatásban a méretgazdaságos intézmény kapacitásszervezését,
- a helyi tömegközlekedés gazdasági helyzetének javítása,
- a települési önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat-felújításának támogatása,

Önkormányzatunk 2007. évi bevételeinek lehetőségei

Az önkormányzatok költségvetésében a bevételi főösszeget a költségvetési bevételek — a
feladat ellátásához teljesítendő saját bevételek és támogatások -‚ valamint a finanszírozási
célú — költségvetési hiány finanszírozását szolgáló — bevételek összegeként kell meghatározni.

Az önkormányzatok forrásszabályozásában 2007. évben lényegi módosulás nem következik
be, a feladatellátáshoz továbbra is:
- intézményi működési bevételek,
- önkormányzatok sajátos működési bevételei,
- költségvetési támogatások — normatív támogatások, átengedett központi bevételek -‚

- véglegesen átvett pénzeszközök,
- felhalmozási célú bevételek,
- működési, felhalmozási célú hitelek
tervezhetők.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai:
- a normatív állami támogatások és hozzájárulások,
- a normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások,
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- személyi jövedelem adó átengedett része,
- a települési önkormányzatok

összeg,
- pályázat útján elnyert támogatások és
- működési-felhalmozási célra átvett pénzeszközök.

Az önkormányzati bevételek és a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokat
a számviteli csoportosítás szerinti megkülönböztetés:
- működési feladatokat finanszírozó és a
- fejlesztési célú feladatokat f~nanszírozó forrásokra.

Az önkormányzat forrásainak összetétele

(ezer Ft)
2006. év Megoszlás %-a 2007. év Megoszlás %-a

Saját bevétel
(tartalmazza a 408.734 39,2 436.453 40,4
hitel összegét is)
Központi források

Átengedett adók 268.176 25,7 275.037 25,5

Normatív 366.533 35,1 368.286 34,1
tamogatas
ÖSSZESEN: 1.043.443 100 1.079.776 100

Mindszent Város Önkormányzat működési
kerültek tervezésre:

célú bevételei 2007. évre 1.079.776 e Ft-al

Működési bevételek 89.600 e Ft összegben.

1.) Ez tartalmazza az alaptevékenység bevételeit. Ezek a bevételek az intézmények ellátotti
gondozási és alkalmazotti térítési dfjainak összege, a közterület használat, lakbér térítések,
okmányirodai bevételek, marhalevél bevétele.
A működési bevételek kialakítása során a bevételi előirányzat megállapítását a várhatóan
igénybevételre kerülő, szolgáltatásra vonatkozó díj (pI. gyermekétkeztetési díjak) és
költségtérítés alapján kell meghatározni.
Az alaptevékenységgel összefüggő bevételek a Könyvtári beiratkozási díj, a házi gondozás
térítése, mozi bevétele.
Az intézmények egyéb sajátos bevételei az önkormányzati ingatlanok és egyéb
tevékenységek bérbeadásából származó bevételek.
Kamatbevételeket a várható többietbevétel arányában terveztük.
Az áfa bevételek közé az étkeztetéssel kapcsolatos visszaigényelhető, és a kiszámlázott
áfát számítottuk.

jövedelem differenciálódásának mérséklésére biztosított

3



2.) Önkormányzatok Sajátos működési bevételei:(jó része törvényi szabályozáson alapuló,
rendeletekben került meghatározásra) az iparűzési adó és a termőföld bérbeadásából
számított bevételek.
Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2004. Július l-jén hatályos iparűzési
adórendelettel rendelkeztek — a birtokukban lévő adatok és információk alapján — maguk
becsülik meg adóerő képességüket. Az adóerő képesség a 2007. évben a települési önkor
mányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalapnak 1,4 %-a.
A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni bevétellel nem rendelkezik
önkormányzatunk.

3.) Átengedett központi adóból a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely sze
rint az adózók által 2005. évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott sze
mélyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg.
Az átengedett részből a települési önkormányzatot a közigazgatási területére kimutatott
személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg, ennek összege: 29.259 e Ft.

A személyi jövedelemadó 32 %-os részét — melyet a törvényben meghatározott
jövedelemkülönbség mérséklés 35.040.- Ft-ra kiegészítéssel — beépíti a normatív
támogatásba, ennek összege: 208.344 e Ft.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a
települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. 2007.
évi tervezett bevétel 37.434 e Ft.

Támogatások

1.) Normatív hozzájárulásokat a 2006. évi CXXVII. törvény 3. számú melléklete feladaton
ként fajlagos összeg megjelölésével tételesen tartalmazza.

2007. évben a normatív hozzájárulások rendszere a 2006. évhez képest számottevően
módosult, az egyes normatív támogatási elemek igénybevételéhez azonban több, új
feltétel kapcsolódik.

Az önkormányzati szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása miatt igényelhető
normatívák szerkezete módosult, az általános lakosságszám helyett a feladatarányos — a
szolgáltatást igénybe vevők száma alapján számított — igénylés lesz a hozzájárulás
számítási alapja.

A közoktatásban az óvodai neveléshez és általános iskolai oktatáshoz kapcsolódó
normatív állami támogatásban jelentős átrendeződés mutatkozik a normatívák esetében.
2007. szeptember 1-jétől ún. teljesítmény-mutató kerül bevezetésre, melyet a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 3. sz melléklet
„Kiegészítő szabályok” 10. pontjában foglalt képlet alapján számítottunk ki.
2007. évi koncepcióhoz viszonyított növekedés a tankönyv támogatásnál az összes tanulói
létszám 1000 Ft-os támogatása.
A költségvetési törvényhez kapcsolódóan a közoktatási törvény módosítása — az ágazati
törvény önálló módosításai —a szaktárcák által kerül benyújtásra az Országgyűlésnek.

Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat 3. számú melléklete a helyi
önkormányzatok normatív hozzájárulásai” felsorolását tartalmazza, és 19 jogcímen
biztosít lehetőséget a hozzájárulás elérésére.
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2.) A 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklete 24 jogcímen tartalmaz a helyi önkor
mányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat.

Az előirányzatok közös jellemzője, hogy igénybevételük az önkormányzatok számára
csak abban az esetben lehetőség, ha a 2007. január- március hónapokban megjelentő
pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelnek.
Jelentősen nőtt a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása, melyet az önkormányzatok a feladatellátás racionálisabb megszervezése
folytán felszabaduló létszám miatti kifizetésekhez igényelhetnek.
Az előző évhez képest növekedett az Európai Uniós fejlesztési pályázatok benyújtásához
szükséges önkormányzati saját források kiegészítését biztosító előirányzat — Figyelembe
vételre kerülnek azon települési önkormányzatok, amelyek 2005. és 2006. években az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásában
részesültek -‚ a többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézmények fejlesztésére,
fejlesztési célú uniós pályázatokhoz saját forrás igénylése. Az uniós alapok pályá2ataival
összefüggő igény benyújtására 2007. október 31 -éig van lehetőség.

A szabályozás új rendszerének megfelelően a fejlesztési támogatások decentralizációjának
megvalósítása érdekében egyes önkormányzati előirányzatok régiónként kerülnek
meghatározása — 2007. évi új induló beruházások támogatása, a települési önkormányzati
szilárd burkolatú közutak burkolat-felújításának támogatása, a vizitdíj visszatérítésének
támogatása, a belterületi belvízrendezési Célok támogatása.

Közoktatás-fejlesztési Célok támogatásából fontos kiemelni a szakmai és informatikai
fejlesztési feladatok, valamint a minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés
támogatására a közoktatási törvényben meghatározott feladatokhoz igényelhető
támogatásokat. Támogatás igényelhető a különleges gondoskodást igénylő gyermekek,
tanulók foglalkoztatásához, ellátásához, mely az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő
támogatási forma.

Központosított előirányzatok közé eredet! előirányzatként a 2002-ben alakult Mindszenti
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatását számítottuk. Eves összege 640 e Ft, folyó
sítása negyedévenként történik. (1/2007. (1.22.) CKO sz. határozat a Mindszenti Cigány
Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megalkotásáról mellékelve.)

3.) A 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklete tartalmazza a normatív kötöttfelhasz
nálású támogatások tervezett előirányzataként a felhasználási kötöttséggel járó állami
támogatás összegét.
A normatív, kötött felhasználású támogatások körébe tartozik az egyes közoktatási
feladatok kiegészítő támogatása, mint a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szociális
továbbképzés és szakvizsga megszervezése.

Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására 8.875 e Ft —ot szá
mított a központi költségvetés önkormányzatunk felé. Az e Címen kapott összeg csak rész
ben fedezi a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos kiadásokat. Ev közben
el kell számolni az eredeti előirányzatként kapott összeggel, ennek eredményeként a fel
használt támogatás arányában többlet támogatást igényelhet az önkormányzat.
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Véglegesen átvett pénzeszközök

I.) Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök címén 57.299 e Ft-ot terveztünk. Ebből
30.575 e Ft az OEP-tó’l átvett pénzeszköz és kapcsolódóan az önkormányzat egészségügyi
feladatokat érintő 7.636 e Ft-os előirányzat átadása, mely támogatást nyújt az
Egészségháznál működő — szerződés alapján — védőnői szolgálat, sürgősségi orvosi
ügyelet, az üres háziorvosi körzet feladatainak ellátására, anya és gyermekvédelem és
fizioterápia részbeni kiadásaira.

Csongrád Megyei Munkaügyi Központtól tervezett átvett pénzeszköz 23 fő közhasznú
munkavégzés támogatására, 70 %-os támogatással 19.088 e Ft. E támogatási forma
jelentős megkötéseket tartalmaz, így ma már csak a kizárólag támogatott kort figyelembe
véve és csak meghatározott kommunális feladatok elvégzésére lehet pályázni, sajnos több
esetben csak 50 %-os támogatást elérve.

Forráshiány

A működésre tervezett bevételek, valamint a kiadások számbavétele során a mérleg
egyensúlyának megtartása érdekében keletkező forráshiány önkormányzati szinten
összesen: 252.729 e Ft.

A bevételek forrásainak és a kiadások jogcímeinek részletes kimutatását külön-külön
működési és felhalmozási mérleg alapján a 1/a. számú melléklet szemlélteti.
Mindszent Város Önkormányzatának 2007. évi összes bevételeinek alakulását, a
költségvetés pozícióját az előző évekhez hasonlóan továbbra is az állami költségvetésben
az alaptevékenység feladatellátásaihoz juttatott támogatások mértéke és a pályázati úton
elnyert pénzeszközök nagysága határozza meg.

A 2007. évi költségvetés összeállításánál a 2006. évi CXXVII. törvény 6. számú mellék
letében foglaltakra, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatása címen (ÖNHIKJ) pályázat benyújtását szükséges.
A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a bevételek és kiadások közötti
forráshiányt — 252.729 e Ft-ot - működési célú hitel címen kell megtervezni.

Előző évi pénzmaradvány

Működési célra a 2007. évi költségvetés lehetőségeit a hasonlóan feszített gazdálkodási
keretek miatt a 2006. évi pénzmaradvány nem bővíti, előre láthatólag szabad
pénzmaradvánnyal nem számolhatunk.

Önkormányzatunk felhalmozási tőkejellegű bevételei

E jogcímen tervezett előirányzat a l/d. számú melléklet alapján összesen 74.102 e Ft. az
önkormányzat tárgyi eszközeiből meglévő telkeinek értékesítését, valamint
értékesítésével számolunk. Az önkormányzat sajátos bevételeinél a lakossági kommunális
adó, a lakásvásárlási-építési támogatásra kapott kölcsönök visszatérítése és a pénzügyi
befektetésből származó osztalék előirányzata szerepel.

Normatív fmanszírozásként lakástámogatásra 12.440 e Ft-ot biztosított a költségvetés.
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KIADÁSOK

Az önkormányzatok önállóan, a bevételeik fflggvényében döntenek a kiadásaikról, maguk
határozzák meg azokat a prioritásokat — kivéve a központilag előirtakat — melyek az éves
költségvetésben szerepelnek. Ez az önállóság egyben nagy felelősséget is jelent, hiszen a
rendelkezésre álló kereteket úgy kell felosztani, hogy a jogszabályokban előírt ellátási
kötelezettség teljesüljön, a felvállalt feladatokhoz a Feltételek biztosítottak legyenek és a város
lehetőségekhez mérten fejlődjön.

Évről-évre visszatérő gond a korlátozottan rendelkezésre álló források és szükségletek közötti
viszonylagos összhang, az ellátási kötelezettség teljesítéséhez a Feltételek biztosítása a
folyamatos és biztonságos működőképesség megőrzéséhez a rendelkezésre álló keretek
meghatározása.

Mivel az önkormányzat működési költségei előző évhez viszonyítva jelentős mértékben
növekszik, mint az e célra fordítható bevételek, így a költségvetés-készítés időszakában
áthidalhatatlan ellentét, megoldhatatlaxmak látszó feszültség mutatkozik az intézmények
működtetésével kapcsolatban felmerülő pénzügyi szükségletek és az önkormányzat anyagi
lehetőségei között.

A 2007. évi költségvetési rendelet-tervezet működési kiadási előirányzatainak kialakítása
során az alábbi Fő elveket és feladatokat kell Figyelembe venni:

1.) A feladatrendszer ellátása szabályozási követelményeinek ( önkormányzati kötelező fela
daton túl felvállalt többletkötelezettséget tartalmazó testületi döntések, szerződések, sza
bályzatok, alapító okiratok, működési engedély) felülvizsgálata és szükséges módosítása.
Az önkormányzati érdekek érvényesítését akadályozó körülmények megszüntetése.

2.) A feladatok más szervezeti keretekben történő ellátási lehetőségeinek, a vállalkozói szféra
bevonhatósága az önkormányzati feladatokba. (p1. komp, piac, míg a strand pedig saját
hatáskörbe visszavett üzemeltetése).

3.) A költségvetés működési kiadásainak dologi előirányzataihoz nyújtott önkormányzati tá
mogatások az előző év szintjéhez csak a 2007. évi infláció mértékével — 6,2 %-kal -

növekedhetnek, a személyi kiadásokhoz kapcsolódó támogatások az illetményalap és
egyéb személyi juttatások törvényi szabályozásának megfelelően módosulhatnak.

4.) Az önkormányzat költségvetési intézményrendszerének ellátó kapacitásában a kihasznált
ság vizsgálata, a feladatellátással aránytalan kapacitások, és ehhez kapcsolódó
alkalmazotti létszám leépítése.

5.) A szociális jellegű kiadások előirányzatai a 2007. évben hatályba lépő törvényi szabá
lyozáson alapuló változások Figyelembe vételével kerülhetnek kialakításra — új feladat
működési feltételeinek biztosításával -. Külön kimunkálást igényel az állammal közösen
ellátott feladatok tartalma és Finanszírozása, a Képviselő-testület által megfogalmazott
feladatok bevezetésének feltételrendszer megvizsgálása — tanyagondnoki szolgálat,
támogató szolgálat -.

Szükséges a szociális jellegű feladatok ellátására az összefogás, társulás, valamint Felül
kell vizsgálni az ilyen céllal, több más településsel kötött társulási megállapodások
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elzőrertdszeres házi segítségnyújtás) finanszírozási lehetőségeit az egyenletes
költségteher elosztás biztosítása végett.

A 2007. évi költségvetés előkészítése során is a szakmai területeken felmerülő reális
elvárások szem előtt tartása mellett, a működési költségvetésben az alapellátás biztonságának
a megőrzése volt a fő cél.
A felhalmozási, felújítási körbe tartozó feladatok elsődlegesen az előző évekről fedezettel
áthúzódó és pályázattal elnyeit céljellegű kiadásokat kell, hogy biztosítsa. Jelentős
változásként a 2007. évtől kezdődően az Európai Uniós támogatási pályázatok elnyeréséhez
szükséges önerő biztosításával a Képviselő-testület által összeállított sorrend alapján kell
elkezdeni a feladatok megvalósítását. Saját hatáskörben történő intézményi átszervezéshez az
előzetes felmérés után az időközben megalakult bizottság várható javaslata alapján —

módosulhat a tervezett előirányzati összeg.

A működés körébe tartozó feladatok költségvetési igényei egyrészt az intézményeknél,
másrészt a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatában jelenik meg.

Az önkormányzat 2007. évben eloszthatóforrásainak megoszlása:

_____________________ Ezer Ft-ban

Megnevezés 2006. évi eredeti Megoszlás %-a 2007. évi eredeti Megoszlás %-a
előirányzat előirányzat

Működési kiadások 1.032.057 93,7 1.069.776 92,7
Felhalmozási kiadások 57.925 5,3 42.069 3,6
Céltartalék

Működési célok 11.386 1 10.000 0,9
Felhalmozási célok 32.033 2,8

Kiadások összesen: 1.101.368 100 1.153.878 100

Működési kiadások

2007. évben sem volt mód e körben valamennyi jogosan felmerülő igény kielégítésére, ezért
az intézmények költségvetésének kereteit szigorú és a Képviselő-testület által jóváhagyott
elvek alkalmazásával, a jogszabályban előírtak, valamint az alapvetően indokolt kiadások
fedezetének számbavételével lehet meghatározni.

A tervező munka során kiemelt figyelmet kapott:
- az előző években kialakított, feladatfinanszírozást közelítő normativítás,
- az alapellátást biztosító alapvető szükségletek konkrét meghatározása,
- a céljellegű feladatokhoz a pénzügyi feltételek biztosítása.
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A 2007. évi költségvetés kialakítása során az alábbiakat vettükJigyelembe:

1.) A személyi juttatások tervezése során valamennyi intézmény esetében a j ogszabályokban
előírt kötelező besorolások, létszámkeretek számításba vétele volt a Fő cél a jelenlegi
alkalmazásoknak megfelelően.

A közalkalmazottak tekintetében a személyi juttatásukat megállapító bértábla nem növe
kedik. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69 *-ában fog
lalt illetménypótlék számítási alapja 2007. évben 19600 forint. A közoktatási törvény
118. ~ (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
5250 Ft/fő/hónap. A közoktatási törvény 19. ~ (6) bekezdésében meghatározott, a peda
gógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2007. évben is 14000 forint.

A köztisztviselők tekintetében a helyi önkormányzatnál foglalkoztatottak esetében az illet
ményalap azonos a 2006 évi 36.800 Ft-al.
A tervezésnél figyelembe vett növelés a soros előlépések, a törvényben meghatározott e
gyéb juttatások kihatása, valamint a 13. havi juttatás összege.

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó Fizikai munkavállalók esetében a személyi
juttatások növelése a minimálbér emelésével azonos.

2007. január 1-jétől a 65.500 e Ft-ra megemelt minimálbér összegével végeztük a
számításokat.

A létszámokhoz kapcsolt besorolási béreken, 13. havi juttatáson és pótlékokon túl tartalmazza
a terv:

- a pedagógusok szakkönyv támogatását,
- a közalkalmazottak és köztisztviselők továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel

támogatását,
- a túlórák, egyéb juttatások tervezetét,
- az étkezési hozzájárulás törvény által kötelezően biztosítandó adómentes összegét a

köztisztviselőknél,
- a közalkalmazottak és az MT hatályába tartozó esetében 1400 Ft/fő/hó összeget,
- a bankszámlavezetés egyszeri 2000 Ft/fő támogatást,
- más közigazgatási területről bejáró munkavállalók utazási költségtérítését,
- kötelező ruházati költségtérítést, és a munkavégzéshez szükséges védőruházatot.

Az állományba nem tartozó személyi juttatások között a képviselői és nem bizottsági tagok
tiszteletdíjait, a Művelődési Háznál szakkörvezetők, Könyvtárnál rendezvény előadói
tiszteletdíjait és a vendégház gondnoki teendők ellátását alkalmankénti megbízásként
terveztük.

A munkáltatót terhelő’ járulékok előirányzata a járulékköteles személyi juttatások után
számított összeggel szerepel a költségvetésben. A társadalombiztosítási járulék előirány
zata 29 %-kal az előző évhez viszonyítva nem változott. Tartalmazza a költségvetés a
3 %-os munkaadó járulékot, valamint az egészségügyi hozzájárulást 1.950 Ft/fő/12 hó
összeggel.
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Dologi kiadások esetében az előző évekhez hasonlóan — több mint 10 éve — nincs lehető
ség úgynevezett dologi automatizmus biztosítására. A koncepcióban megfogalmazottak
szerint az előző évi infláció összegével számolt kiadási növekményt, szinte naponta
bejelentett újabb áremelések hatása miatt már előre érezteti annak hatását, hogy rend
kívüli körültekintéssel és szigorúan kell 2007. évben gazdálkodni.
Ennek hatása, hogy évek óta a karbantartási, illetve a felújítási feladatokat szinte azonos
összeggel, de emiatt egyre csökkenő mértékben történő felhasználási lehetőséggel tudjuk
tervezni. Az ingatlanok műszaki felmérésére és az állagmegóvási feladatok meg
valósítására szolgáló 8 millió Ft keret felosztása a fontossági sorrendet flgyelembe véve a
Műszaki Osztály előterjesztésében — március hónapban — a Pénzügyi és Gazdasági Bi
zottság döntését követően történhet meg.
Evek óta legnehezebb a növekvő áram-gáz díjak tervezése, tekintettel az Új rendszerű
számlázásra.
További kiadás növekniényként jelentkezik a közbeszerzési tevékenység lebonyolítása,
melynek fedezeteként a céltartalék szolgál.

Az egészségügyi, illetve szociális feladatok zavartalan ellátásához a Polgármesteri Hiva
tal, a Bölcsöde, a Gondozási Központ és az Egészségház költségvetése biztosítja a
fedezetet.
E területen szerepel a Gondozási Központ szociális intézmény, amely biztosítja:

• a szociális étkeztetést,
• házi segítségnyújtást,
• családsegítést,
• jelzőrendszeres házi segitségnyújtást,
• nappali ellátást, és a
• családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást.

A Polgármesteri Hivatal által ellátott segélyezési feladatok ellátásához a költségvetés a
már szokásos két „csatornán” keresztül biztosít támogatást: a pénzbeli és természetbeni
szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulással, valamint a
jövedelempótló támogatások kötött felhasználású előirányzatával.
Az önkormányzati segélyezés biztonságát garantálja a segélyek meghatározott körében az
ellátottak részére kifizetett összegek 90 %-ának a központi költségvetésből történő
visszaigénylési lehetősége, de sajnos a rendkívül gyors ütembe növekvő munkanélküliség
miatt tovább emelkedik az ápolási díj igénybevétele — mely az önkormányzatot terheli
100 %-ban—.
Mellékletként szerepel a 2007. évi — Gondozási Központ tevékenységével kapcsolatos
díjak kiszámitása.
Az előirányzatok a hatályban lévő jogszabályok kötelezettségeit tartalmazzák.

Az intézmények 2007. évi tervezettéhez hasonlóan szakfeladatonkénti bontásban tervez
tük a Polgármesteri Hivatal által ellátandó gazdálkodási feladatokat (2/c. sz. melléklet).
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Létszámok alakulása:

Az önkormányzat koncepciójában elfogadott létszámhoz viszonyítottan a Képviselő-testület
határozata alapján felül kell vizsgálni a Polgármesteri Hivatal és intézmények alkalmazotti
létszámát és a létszámokat érintő változásokat évközi módosításként kell átvezetni a
költségvetésben, valamint a felmentés és végkielégítés összegének pályázati úton való
visszaigénylését a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről Szóló 2006. évi CXXVII.
törvény 5. sz. mellékletében foglalt pályázati lehetőséget Figyelembe venni.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásoknál az elfogadott koncepcióban megfogalmazottaknak
megfelelően azok a feladatok kerültek beállításra, amelyek előirányzatainak
biztosításához pályázat útján próbálkoztunk fedezetet biztosítani, kötelező jogszabályi
előírás alapján megvalósítandó, valamint a már tervvel rendelkező fejlesztésekre szintén
pályázat elnyerése a cél. Több felhalmozási célú feladat még 2006. évre tervezett, de
meg nem valósult feladatként, illetve több évet érintő feladatként kerül tervezésre.

Előző évek Képviselő-testületi döntéseinek megfelelően betervezésre kerültek a gépkocsi
lízingdíjak előirányzatai.

Az előzőekből is kitűnik, hogy az önkormányzat felhalmozási célra csak pályázatok, vagy
pályázati pénzek bevonásával tud fejleszteni. A pályázatokhoz viszont műszaki tervek, ennek
alapján kiadott jogerős építési engedélyek szükségesek, mivel ennek hiányában a rendkívül
rövid határidők miatt szinte megoldhatatlan a pályázatok beadása.
Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló „pályázati önerő” összege minimális, szükséges a
költségvetési törvény 5. sz. mellékletében foglalt felhalmozási célú állami támogatások
forrásának megismerése:

1.) Önkormányzatok ás Jogi személyiségű’ társulásaik európai uniósfejlesztésipályázatai
sajátforrás kiegészítésének támogatása.

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió támogatásai iránt benyúj
tott önkormányzati pályázatok saját forrásaihoz. Az Alapok pályázataival összemggő
igény benyújtására az elmaradottsági, illetve ajövedelmi viszonyok különbsége alapján
differenciált támogatást kizárólag a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló
2006. évi CXXVII. törvény 5. sz. melléklet 12. pontja alapján megjelölt helyi önkormány
zatok jogosultak. A támogatás igénylési feltételiről és szabályairól az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter 2007. március 1-jéig rendeletet ad ki.
Benyújtási határidő: 2007. október 31.

2.) Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának
támogatása.

A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi
közutak kapacitást nem növelő burkolat felújítására, az e célra fordított forrásaikkal meg
egyező mértékű támogatást igényelhetnek.
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A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az Országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
240/2006. (XI.3 0.) Korm. rendelet által meghatározott települések önkonnányzatai
burkolat-felúj ításra fordított forrásaik 140 %-át igényelhetik támogatásként.

3.) Belterületi belvízrendezési célok tánwgatása

A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi
önkormányzatai igényelhetik:
a.) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi
Adat és Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és
b.) amelyek a területfej lesztés kedvezményezett térségeinek j egyzékéről szóló 64/2004.
(IV. 15.) Korm. rendelet 2006. december 31-én hatályos rendelkezései szerint az 1-2.
számú mellékletekben szereplő kistérségek területén találhatók.
A támogatás igénylésének. döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
2007. március 1 5-éig rendelete alkot.

Az önkormányzat továbbra is biztosítja a rászoruló családok lakás körülményeinek javítására
irányuló támogatását, 2007. évi normatív támogatás e célra 12.440 e Ft.

A felhalmozási céltartalékon pályázati önerőre 32.033 e Ft a tervezett.

Mindszent Város Önkormányzatának hórom éves kereteiről és több éven keresztüli kihatású
beruházásokról

Mellékletben, tájékoztatási jelleggel szerepel hosszabb távú kitekintés az önkormányzat
működési és felhalmozási célú gazdálkodásának három éves kereteiről, valamint a már
megvalósult és több éves kihatással járó beruházások éves kötelezettségeiről. E számítás a
Magyar Allamkinestár által megküldött számítási tábla alapján történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében megállapítható, hogy a 2007. évre teljes körűen Figyelembe vett tervezett
bevételek 252.729 e Ft-tal elmaradnak a 2007. évre tervezett kiadásoktól.

Az önkormányzati források tervezett előirányzataiban a biztonsággal beszedhető bevételek,
valamint hátralékok szerepelnek. A város likviditási helyzetének, a biztonságos gazdálkodás
feltételeinek megteremtése és fenntartása azonban megköveteli, hogy a forráshiány mértéke
csökkenjen, ezért valamennyi területen kiemelt feladat és elvárás kell, hogy legyen:
- a kiadás-megtakarítás elérésével, a Polgármesteri Hivatal és intézményeinek gazdálkodási

felülvizsgálatával, létszám- irányszám meghatározásával,
- a támogatás nélküli kifizetésekre szűkítéssel, racionalizálással,
- a bevételi többletek teljes körű realizálásával,
- pályázatokkal ( ONHIKI, költségvetési törvény 5. sz. mellékletében meghatározottakra,

kiemelten az EU-s pályázati önerő fedezetére és egyéb felhalmozási célú támogatásokra)
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- a céltartalék körültekintő felosztásából elért megtakarítással,
- többeélú kistérségi feladatok társulás útján történő feladat számításával,
olyan gazdálkodási környezet megteremtése, mely alapot ad az ésszerűség határain belül a
takarékosság és hatékonyság elveinek érvényesítésére.

Sajnos a központi források a 2006. évhez viszonyítottan — kivéve egyes prioritást élvező
területet p1. szociális, - a szerkezeti módosulással sem növekedtek, így az évek óta elmaradt
bértámogatások, dologi kiadások automatizmusának 10 éves kihatása, de ezzel szemben
tovább növekedett a törvényekben a többietfeladatok mennyisége, ezzel együtt a fedezet
hiány is. Folyamatosan végzett racionalizálások, létszám leépítések, feladat átszervezések
ellenére is minimális csökkenés valósult meg.

Mindszent Város Önkormányzat 2007. évre is benyújtja működési forráshiánya csökkentésére
a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
közül az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) pályázatát a
2006. évi CXXVII. törvény 6. számú melléklete alapján.
E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő
forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére
tett intézkedések mellett sem képesek a „kötelező” önkormányzati feladatok ellátásra,
valamint az 1990. december 31-e előtti hitel-, kötvénykötelezettség és azok tárgyévben
esedékes kamatai teljesítésére.
Az ONHIKI-s pályázat már évek óta jelentős átrendeződést, szűkítést tartalmazott, valamint
szigorú elszámolással rendelkezik. E feltételek tovább szigorodtak, melyről a
Pénzügyminisztérium által kiadandó részletes módszertani útmutatót 2007. február 10-e után
kapjuk meg a Magyar Allan±incstár Területi Igazgatóságain keresztül, így az esetleges
költségvetést érintő módosulást még nem tudjuk figyelembe venni a jelenlegi rendelet-
tervezet készítésénél.
A pályázat benyújtásakor nemcsak a kérelem adatlapjai, hanem annak mellékletei, a
jogszabályban előírt, csatolt rendeletek valóságtartalma a személyi felelősséget is felveti.

A forráshiány kezelésére vonatkozó javaslatunkat a határozati javaslat l/a., 1/b., és 2. pontja
tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és
Mindszent Város Önkormányzat 2007. évi költségvetését alkossa meg a melléklet rendelet-
tervezet és mellékletei, valamint a Határozati javaslat elfogadásával.

Mindszent, 2007. február 3.

Dr. Zsótér István
polgármester
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Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2007. (II. 16.) rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló-
többször módosított — 1992. évi )O(XVIII. törvény 65. ~-a alapján a 2007. évi
költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. * A rendelet hatálya Mindszent Város Képviselő-testületére és annak
bizottságaira, Mindszent Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat
felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. * (1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 67. ~ (3) bekezdés alapján a
címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő Intézmények —

külön-külön- alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

a.) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
- Mindszent Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,

(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b.) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

- Károly Ovoda és Bölcsőde,
- Mindszenti Általános Iskola,
- Mindszent Város Gondozási Központ,
- Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény,
- Tisza Művelődési Ház,
- Egészségház Mindszent,

c.) Kisebbségi Önkormányzat
- Mindszent Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata.

(továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat)

A Címekhez kapcsolódó alcímek felsorolása a 9. sz. mellékletben.

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő — nem intézményi — kiadások
a 2/c sz. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

(5) Jelen rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni Mindszent Város
Onkormányzatának vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletét, Közbeszerzési
Szabályzatát és Közbeszerzési Tervét.
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II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.5 A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.213.737 e Ft-ban,

kiadási előirányzatát 1.213.737 e Ft-ban,

(melyből működési célú hitelt 196.115 e Ft-ban)

állapítja meg.”

4.5 A 3. *-ban megállapított bevételi főösszegen belül ajelen rendelet szerint az önkormány
zat önálló és részben önálló intézményi, valamint Cigány Kisebbségi Onkormányzat

együttes bevételi előirányzatát 1.213.737 e Ft-ban

határozza meg.

Ezen belül:
1.) Működési bevételek 1.111.682 e Ft

Intézményi működési bevételek 90.616 e Ft

Önkormányzati sajátos működési bevételek 42.94 1 e Ft
ebből: helyi adók és egyéb sajátos működési bev. 35.541 e Ft

bírságok és pótlékok 7.400 e Ft

Átengedett központi bevételek 268.908 e Ft

Költségvetési támogatások 401.833 e Ft
ebből: normatív támogatások 382.572 e Ft

központosított előirányzatok 640 e Ft
normatív kötött támogatás 905 e Ft
egyes szociális feladatok támogatása 16.505 e Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök 66.165 e Ft
ebből: OEP-től átvett pénzeszközök 30.575 e Ft

önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétele eü.fel. 8.861 e Ft
CKO támogatására átvétel 719 e Ft

Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása 45.104 e Ft

Hitelek 196.115 e Ft

2.) Felhalmozási bevételek 102.055 e Ft

- Helyi adó felhalmozási célra 7.981 e Ft
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- Tárgyi eszközök értékesítése 3.149 e Ft
- Sajátos felhalmozási bevételek 47.933 e Ft

Felhalmozási célú állami támogatás 12.440 e Ft
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok 4.48 6 e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.652 e Ft
- CEDE támogatás 4.0 13 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány 19.401 eFt

5.* (1) A 3. *-ban megállapított kiadási főösszegen belül a rendelet szerint az önkormányzat
önálló és részben önálló intézményei, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttes

kiadási előirányzata 1.213.737 e Ft

1.) Működési kiadások 1.111.682 e Ft
• Személyi juttatások 509.493 e Ft
• Munkaadói járulékok 170.183 e Ft
• Dologi kiadások 308.852 e Ft
• Szociális jellegű kiadások 89.264 e Ft
• Speciális támogatások, pénzeszköz átadások 33.148 e Ft
• ebből: önkormányzaton belüli átadás eü. célra 8.861 e Ft
• CKÖ támogatás átadás 719 e Ft
• Céltartalékok 23 e Ft

2.) Felhalmozási célú kiadások 102.055 e Ft

• Felújítási kiadások 29.119 e Ft
• Beruházási kiadások 31.070 e Ft
• Felhalmozási célú hitelek törlesztése 9.730 e Ft
• Felhalmozási célú hitelek kamatainak törlesztése 4.2 13 e Ft
• 2006. évi árvíz károsultak lakásfelújítási támogatása 9.095 e Ft
• Lakásvásárlás, építés támogatására átadott pe. 12.440 e Ft
• Felhalmozási célú átadott pénzeszközök 1.124 e Ft
• Céltartalékok 5.264 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát a rendelet 4. számú
mellékletében foglaltak szerint 272,9 fővel fogadja el.

6.* (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. ~ (1) A 3. 5-ban megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a
működési és a felhalmozási feladatokhoz rendelt bevételeket 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d.
számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3.5-ban megállapított és a 4. 5-ban hivatkozott mellékletekben kimutatott
főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételét, valamint a kiadások
teljesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás előirányzatát 1, 1/a, 1/c számú
melléklet részletezi.
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(3) A 3. 5-ban megállapított kiadási főösszegeken belül a működési kiadások
részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti, továbbá kiemelt előirányzatonkénti
adatait a 2, 2/b, 21c, 2/d. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 3. 5-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegekben lévő felhalmozási
forrásokat az 1/d számú, a felhalmozási körbe tartozó feladatokat 2/a. számú
melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(5) A Polgármesteri Hivatal feladatainak tételes előirányzatait a 2/c. számú melléklet
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

8. 5 (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2007. ( 1.22.) CKÖ számú
határozatával elfogadott 2007. évi költségvetése 640 e Ft. A költségvetési központi
támogatás mértéke 640 e Ft. A kiemelt előirányzatokat a 11. számú melléklet
tartalmazza.

9. 5 (1) A 3.5-ban megállapított előirányzatokból az egészségügyi alapellátásra az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban) OEP) által 30.575 e Ft-tal, és
az Önkormányzattól biztosított 7.636 e Ft-tal számol a költségvetés.

10.5 (1) A Képviselő-testület a 3. *-ban jóváhagyott működési célú céltartalékát 23 e Ft, a
felhalmozási célú tartalékát 5.264 e Ft-ban határozza meg.

(2) A hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére a Képviselő-testület
előzetes jóváhagyásával — a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján - a
polgármester jogosult.

(3) Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.
(Xll.30.) Korm. rendelet alapján készítendő likviditási tervnek a működés
alapfeltételei biztosítása mellett a hiány csökkentését és megszüntetését kell
szolgálnia.

(4) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi területen kiemelt és
hangsúlyos feladat, mind önkormányzati, mind intézményi szinten. Annak teljes
mértékben történő kigazdálkodásáig pótelőirányzat igény beterjesztésére csak
rendkívüli helyzetben, előzetes Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági véleményezéssel,
a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor.

(5) A költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységük során kötelesek a
gazdaságosság, a hatékonyság, racionalitás és az eredményesség követelményeit
érvényesíteni, ezért a 2007. évi költségvetés egy havi működési kiadásai az
önhibáján kívül hátrányos helyzetű támogatás eredményének ismeretéig 5 %-kal
csökkentve köteles teljesíteni.

(6) A Képviselő-testület a működési hitel felvételéről a likviditási terv ismeretében
előterjesztett tájékoztatás alapján dönt.

(7) A likviditási tervben foglaltak alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
osztályvezető szükség szerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen köteles
tájékoztatást adni. A tervtől eltérő esetekben, valamint a szabályszegéseket köteles
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soron kívül — a szükséges intézkedések megtétele céljából — a polgármester felé
jelezni.

(8) 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.

(9) 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.

Ill. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési
tartalék előirányzatai

11. * (1) A Képviselő-testület a 3.~ -ban jóváhagyott működési kiadási jellegű
céltartalékát 10.000 e Ft-ban, felhalmozási célú céltartalékát — pályázati önerő
fedezetére — 32.033 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.

IV. Fejezet

Az önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos
rendelkezések
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12.5 (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) Pályázati források bevonásával tervezett felhalmozási körbe tartozó feladatok
csak a pályázati eredmények visszaigazolása után indíthatók.

(3) Új önként vállalt feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a
Képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából, kezeléséből származó, e
rendeletben forrásként nem tervezett bevételek csak a Képviselő-testület erre
irányuló döntése szerint lehet felhasználni.

(5) Vagyontárgyak hasznosításáért az önkormányzat fizetési eszközként csak
ténylegesen megfizetett pénzbeli ellenértéket fogadhat el, más fizetési mód
alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés stb.) a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság javaslatával hozott Képviselő-testületi döntés szükséges.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önálló és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek — a 249/2000. (Xll.24.) Korm. rendelet 37. 5-ában foglaltakra
figyelemmel - legalább három évente kötelesek eszközeik teljes körű, mennyiségi
felvételezéssel történő leltározására.

(7) Az önkormányzat vagyontárgyaira a Polgármesteri Hivatal teljes körű
vagyonbiztosításokat, illetve felelősségbiztosításokat köt a Képviselő-testület
jóváhagyása alapján.. Az intézmények ezen felül csak a polgármester engedélyével
köthetnek biztosítási szerződést.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

13.5 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi
költségvetésben az önkormányzatot, illetve hivatalát megillető bevételek
beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, valamint
tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek saját, folyó bevételeik beszedésére a jogszabályi előírások,
illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak,
illetve kötelesek.

(3) Az intézményi létesítmények kiemelt állagmegóvási munkálataira a Képviselő
testület szakfeladatán jóváhagyott előirányzat átcsoportosításáról a feladatok
eldöntését követően kell intézkedni. A felhasználásra vonatkozóan a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával tartott műszaki
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ellenőrzés után javaslatot tesz a Képviselő-testületnek. A javaslat részletes
feladattervet, műszaki és pénzügyi ütemtervet tartalmaz.

(4) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra
vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a
Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években
pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő
testület elé.

(6) A bizottságok pénzügyi kihatású döntéseket a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottsággal történő egyeztetés után terjeszthetnek a Képviselő-testület elé, kivéve
saját hatáskörben meghozott döntéseket (szociális segélyek, ifjúsági és sportalap
felosztása).

(7) A költségvetés teljesítéséről — tekintettel a gazdálkodás feszültségeire —‚ valamint
a bevételek és kiadások alakulásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot havonta
tájékoztatni kell.

(8) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő
kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem
finanszírozhatók.

(9) Az önkormányzati intézmények költségvetése elkészítéséhez szükséges elemi
adatok biztosítása érdekében az intézmények az információszolgáltatás rendjére
vonatkozó szabályok szerint kötelesek adatot szolgáltatni, ha nem személyi
felelősség megvizsgálását veti fel.

(10) A Képviselő-testület a helyi adó bevételek közül a magánszemélyek kommunális
adóból befolyt teljes összeget felhalmozási feladatok teljesítésére rendeli
felhasználni.

14. * (1) Ha év közben 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 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 rendelet módosítása végett.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő betéti
elhelyezéséről pénzintézetektől előzetesen bekért tájékoztató alapján a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
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(4) A költségvetés évében előirányzatként nem szereplő, pénzügyi kihatással járó
igényekre vonatkozó előterjesztés csak a szükséges forrás megjelölésével, illetve az
annak biztosíthatóságára irányuló javaslattétellel terjeszthető a Képviselő-testület
elé. A 25 e Ft-ot meghaladó előterjesztéseket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal
is véleményeztetni kell. A 25 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.

15.5 (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 2006. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a.) intézményi alaptevékenység végzéséhez kapcsolódó többletbevétele (ezek

intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése)
b.) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
c.) az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó

pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
d.) az engedélyezett létszámkerethez kötődő személyi juttatások és munkaadókat

terhelő járulékok igazolt kiadásokkal csökkentett előirányzat maradványa,
amennyiben a létszámkeret négy hónapon túl betöltetlen volt,

e.) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve
arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a
személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha
ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,

f.) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
g.) az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a

költségvetés tervezésekor figyelembe vett feladatmutató elmaradásával
arányos támogatás,

h.) a következő évre áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt, engedélyezési
okirattal, illetve szerződéssel le nem kötött maradványa.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely
támogatási többlettel jár.

(4) A 2006. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések
előirányzatait a Képviselő—testület módosítja.

(5) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál
csak a módosított 217/1998. (Xll.30.) Korm. rendelet 59. 5 (2) bekezdése szerint
lehet eljárni.

(6) Az Önkormányzat a 2006. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány
felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2007. évi költségvetés
hiányának finanszírozására kell felhasználni.

(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású
önkormányzati támogatást, illetve a céljellegű előirányzatokat csak a megjelölt
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feladatokra lehet felhasználni, azok teljesítéséről az éves beszámoló keretében
számot kell adni.

(8) A céljelleggel — nem szociális ellátásként — nyújtott támogatásokról ki kell dolgozni
a támogatás elosztásának eljárási rendjére vonatkozó szabályzatot az Oktatási-,
Közművelődési-, Ifjúsági, Sport és Egyházügyi Bizottságnak. A támogatott
szervezetek az átvett pénzeszközről számadást kötelesek adni, a támogatások
felhasználásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A céljellegű
támogatásban részesítettekkel a számadási kötelezettség előírására, támogatás
elszámoltatására, és jogtalan felhasználás esetén a támogatás összegének
visszafizettetésére az Áht.13/A. 5 (2) bekezdésében foglaltak alapján a számadási
kötelezettséget nem teljesítők, vagy késve teljesítők esetében a polgármester
intézkedése az irányadó. Gondoskodni kell a nem szociális ellátásként nyújtott
céljellegű támogatások esetén az Aht. 13/a. 5 (2) bekezdésében foglaltak betartása
érdekében a támogatások felhasználásának ellenőrzéséről. Ki kell dolgozni —

Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások nyilvántartási rendszerét —

amelyből megállapítható az egyes támogatások számadási kötelezettségének
előírása és teljesítése, valamint a számadás és felhasználás ellenőrzésének
elvégzése.

(9) Az intézmények a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk fő összegének
módosítását a saját bevételek többlete terhére saját hatáskörben kezdeményezhetik.
Többletbevételnek számít a jóváhagyott előirányzaton túl realizált bevétel abban az
esetben, ha az a tervezéskor nem volt számításba vehető.
Jelen bekezdésben foglaltak teljesítése csak az alábbiak alapján történhet:

a.) A kiemelt bevételi jogcím többlet teljesítése esetén, míg az intézmény más
bevételei nem érik el a tervezett előirányzatot — kivétel a feladathoz kötött
bevételek — az intézményi költségvetés fő összege nem emelhető.

b.) A feladathoz kötött többletbevételek terhére történő előirányzat módosítást az
intézmény köteles dokumentumokkal (szerződés, pályázati értesítő, stb.)
alátámasztani.

c.) A bevételi többletek terhére csak a dologi előirányzatok emelhetők, kivétel ha
a célhoz kötött forrás felhasználásáról a támogatási szerződés másként
rendelkezik, vagy a többlet elérése személyi juttatás kifizetés nélkül nem
valósítható meg.

(10) Az intézményvezetők pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló,
fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem
vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg.

(11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott
kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben
kezdeményezhetnek előirányzat átcsoportosítást.

(12) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési intézmények a törzsadattárukat
érintő módosítását a Magyar Allamkincstár Csongrád Megyei Területi
Igazgatóságánál írásban és csak a Polgármesteri Hivatalon keresztül
kezdeményezhetik.

16.~ Az önálló bér-létszám gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének:
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a.) az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges
foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania,

b.) az egyes foglalkoztatási formákra (teljes- és részmunkaidős) álláshelyenként
engedélyezett előirányzatot nem lépheti túl,

c.) a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a
kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja
fel, csak a Képviselő-testületi határozatnak megfelelő meghirdetéssel, előtte
egyeztetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal.

ci.) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező
megtakarításokat — önálló bérgazdálkodási jogkörükben — az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (Xll.31.) számú Kormány-rendeletben
foglaltak figyelembevételével használhatják fel.
Az önálló bérgazdálkodást folytató intézmények vezetői e jogkörük gyakorlása
során a közalkalmazotti, köztisztviselői és MT hatálya alá tartozó
jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a
polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés e címen nem teljesíthető.

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 során 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 2007. évben vállalkozási tevékenységet
nem folytat.

19. ~ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2007. évre
megállapított élelmezési normájának felső határát 5. számú melléklet tartalmazza.
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20. ~ (1) A Képviselő-testület feljogosítja az önállóan 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) Az önkormányzati tulajdonú intézményi alapfeladatok ellátásához használatra
átadott vagyontárgyak állagának folyamatos és következetes megóvására irányuló
felújítások, karbantartások műszaki, pénzügyi, együttműködési, lebonyolítás
szabályaira és gyakorlatára vonatkozóan legkésőbb március 31-ig a 12. 5 (3)
bekezdése alapján a végrehajtásra vonatkozó szabályzatot ki kell dolgoznia.
A felújítási, karbantartási pénzeszközök felhasználására a Polgármesteri Hivatal által
biztosított műszaki ellenőrzés, az érintett intézmény vezetőjének, valamint a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jóváhagyó egyetértése után kerülhet sor.
Tekintettel a forráshiányra, a karbantartási, felújítási pénzeszközök felhasználása a
forráshiány csökkentésére irányuló pályázat eredményének függvénye.

(3) A racionális előirányzat gazdálkodás teljesítése érdekében indokolt az
önkormányzat felügyelet alá tartozó intézményeknél pénzkezelési, gazdálkodási,
belsőellenőrzési, beszerzési, közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv
elkészítése.

(4) A jogszabályban előírt személyi, dologi feltételek biztosítása arányosan,
folyamatosan, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőig történjen meg az
intézménynél.

21.~ (1) A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt) 5.5. (1) bekezdés
alapján készült Közbeszerzési tervet 2007. április 15-ig kell a Képviselő-testületnek
megtárgyalni és jóváhagyni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

22.~ (1) Az önkormányzat költségvetésében előirányzott átadott pénzeszköz terhére
e rendelet 1. 5-ának hatálya alá nem tartozó civil szervezetek, egyesületek,
közérdekű egyéb feladatok városi érdekeket szolgáló események támogatása évi 57
e Ft keretösszegig a polgármester döntési hatáskörébe tartozik.

(2). A Képviselő-testület képviselői részére a fentiekben megfogalmazott feladatokra
képviselői alap létrehozása alapján 57 e Ft támogatás a képviselőket illeti meg.

(3) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati hivatal
költségvetésének végrehajtása során, az elfogadott kiadási-bevételi főcsoportokon
belül az egyes jogcímek között előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak
megfelelően végrehajtsa és erről utólag a Képviselő-testületnek tájékoztatást ad.
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(4) A Képviselő-testület — utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett — engedélyezi a
szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami
visszatérítésekkel egyező összeggel —különösen a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, rendszeres Szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj,
lakásfenntartási támogatás — a tervezett előirányzatok saját hatáskörben történő
megemelését.

(5) A Képviselő-testület — utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett — hozzájárul az
évközi egyéb állami visszatérülések (p1. közműfejlesztéssel kapcsolatos
visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.

(6) Az önkormányzat költségvetésében általános tartalék képzésére a 2006. évi
gazdálkodásról szóló beszámolóval jóváhagyott pénzmaradvány megállapításával
kerülhet sor.
A céltartalék felhasználására vonatkozó döntési hatáskörét a Képviselő-testület nem
ruházhatja át.

(7) 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.

(8) A költségvetésben pályázattal megvalósítani tervezett feladatok végrehajtásának
megkezdésére csak írásos értesítéssel, érvényes támogatási szerződéssel
dokumentált kedvező döntést követően kerülhet sor.

(9) Az önkormányzat pénzeszközeit — a Képviselő-testület döntése alapján — a
Kereskedelmi és Hitelbank NyFRt. hódmezővásárhelyi fiókjánál kezeli.

(10) Az önkormányzat nem nyújthat olyan támogatást a vállalkozások részére, amely
előnyt jelent az érintett vállalat részére, valamint versenytorzító hatású.

23.* (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.

(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. 5. (6) bekezdése és a módosított 217/1 998. (Xll.30.) Kormány rendelet
153. 5. (7) bekezdése alapján a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági
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.
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(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 viselésére a módosított 217/1998. (Xll.30.) Kormányrendelet
153. 5. (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

24.~ (1) A Képviselő-testület a feszített és forráshiányos költségvetés kereteinek
ismeretében elrendeli az intézményi feladatok folyamatos figyelemmel kisérését, az
ésszerű feladatátrendezésre vonatkozó javaslatok érvényre juttatását. Javaslatot
tehetnek: Képviselő-testület tagjai, intézményvezetők, osztályvezetők terjeszthetnek
elő.

(2) Az Önkormányzat hivatalában és az önkormányzathoz tartozó intézményekben a
bérkifizetés napja legkésőbb a tárgyhót követő 1. nap. A munkabérek számlára
utalása miatt a munkabéreket olyan időpontban kell feladni, hogy az legkésőbb a
bérkifizetés napján az a munkavállaló számlájára érkezzen. OTP-n kívüli
pénzintézménynél kezelt számlákra a bérek átutalása 1 nappal korábbi időpontban
történjen meg.

25.~ (1) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak a
feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti,
2006. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi
kötelezettségei teljesítéséhez. A támogatást a 2006. évi CXXVII. tv „ A helyi
önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok”-ról szóló 5. számú
melléklet 10. pontjában előírtak alapján négy alkalomra ütemezett időpontban lehet
megigényelni.

(2) A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 118. 5-ának (10) bekezdésében
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja
2007. évben 5250 forint/fő/hónap.

(3) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. 5-ának (6) bekezdésében
meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás
összege 2007. évben 14000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási
intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.

(4) A foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok alapján a munkavállalók
(közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
munkavállalók ) tizenharmadik havi illetményre jogosultak, ha a tárgyévben legalább
három havi (91 naptári napi ) jogviszonnyal rendelkeznek.
A jogviszonyban töltött idő számításánál (a rendes szabadság és a szülési
szabadság kivételével) nem vehető figyelembe a jogviszony szünetelésének
időtartama.
Ha azonban az alábbi szünetelési jogcímek együttes időtartama a 6 hónapot nem
haladja meg, akkor ezen időtartamokat munkában töltött időként kell figyelembe
venni:

a.) a keresőképtelenséget okozó betegség,
b.) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,
c.) a tartalékos katonai szolgálat,
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d.) és minden olyam munkában nem töltött idő, amely alatt a jogviszonyban
álló átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült (p1. felmentés
esetén a munkavégzés alóli mentesítés ideje).

A felsorolt szünetelési jogcímek együttes időtartama a 6 hónapot (183 naptári napot)
meghaladja, akkor nem jár részére 13.havi illetmény.

A tizenharmadik havi illetmény összege a munkavállalók tárgyév december havi
illetményének összegével egyezik meg.
A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-
án, illetve ha az szombatra, vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első
munkanapon kell rendelkezni.
Ha a közszolgálati jogviszony, MT hatálya alá tartozók esetében munkaviszony év
közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon
a munkavállalók részére időarányosan ki kell fizetni. Ebben az esetben a
tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított illetmény
összeg alapján kell meghatározni.

(4) A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. tv. hatálya alá
tartozó munkavállalók részére való étkezési hozzájárulás mértéke: étkezési
utalványban adható 1400 Ft/hó.
Azok a dolgozók, akik az élelmezéssel közvetlen kapcsolatban vannak (pl.konyhai
dolgozók, élelmezésvezetők, napközis nevelők), a 8020/1992. (NK 21) NM
tájékoztató alapján és az intézmény kollektív szerződésében foglaltak szerint,
valamint az intézmény vezetőjének döntése alapján kötelező étkezőnek minősül. —

Ennek elszámolása —alapján természetbeni étkezési hozzájárulásként 10000 Ft/fő/hó
összegű támogatásban részesülhetnek.

(5) A közalkalmazottak jogállásáról szóló — módosított — 1992. évi XXXIII. törvény 1.
számú melléklete helyett a 2005. évi CLIIII. törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetéséről 22. számú mellékletét kell alkalmazni 2007. január 1-jétől is.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. 5-ában foglalt
illetménypótlék számítási alapja 2007.április 1-jétől 19600 forint.

(7). Az Áht. 93/A. 5-ában foglalt keret 2007. évben a keresetbe tartozó juttatások
előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

(8) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 43. 5-ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap 2007. évben 36800 forint.

(9) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/G 5-ának (1)
bekezdésében kötelezően előírja a köztisztviselők részére a ruházati költségtérítést,
mely az illetményalap 200 %-a.

(10) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 49/F 5-ának (1) és (2)
bekezdésében kötelezően előírja, hogy a köztisztviselő természetben nyújtott
étkezésre, vagy étkezési utalványra jogosult. Az étkezési utalvány, illetve a
természetben nyújtott étkezés havi értéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény
1. számú melléklete szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb
mértéke.
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(11) Az önkormányzat munkavállalóit a vonatkozó törvények alapján megillető
illetmény kifizetése az általuk megjelölt bankszámlára történő utalása miatt
költségtöbbletet nem okozhat, ezért a költségvetés egységesen, az adómentességi
határt figyelembe véve évi 2000 Ft/fő/év hozzájárulást tartalmaz, ami a novemberi
munkabérrel együtt kerül átutalásra a lakossági folyószámlákra.

26.5 (1) A Szoc.tv. 38. 5-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás
egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2007. évben 425 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. 5 (8) bekezdése szerint egyéni gyógyszerkeret havi összege
2007. évben 12000 forint.

(3) A Szoctv. 50/A. 5 (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2007. évben
6000 forint.

27.5 A helyi önkormányzatokat 2007. évben megillető normatív állami
hozzájárulásokról, normatív kötött felhasználású támogatásokról, személyi
jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát
mérséklő kiegészítésről, illetve a beszámításról a pénzügyminiszter és a
önkormányzati és területfejlesztési miniszter által a költségvetés jóváhagyását
követően kiadott együttes rendeletben foglaltak miatt a számadatokban jelentkező
módosulást a céltartalék terhére kell rendezni.
A rendezést követően megállapított előirányzat tekintendő eredeti előirányzatnak, de
a változásról a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell, az
erről szóló rendelet tervezett csatolandó.

28.5 A helyi önkormányzat igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul igényelt teljes
előirányzat után, ha az igényelt feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív
hozzájárulások és támogatások összege legalább 3 százalékkal meghaladja az
önkormányzatot ténylegesen megillető összeget. Az igénybevételi kamat mértéke:
a.) ha az önkormányzat április hónapig lemond az előirányzatról, a jegybanki
alapkamat 25 %-a,
b.) ha az önkormányzat július hónapig lemond az előirányzatról, a jegybanki
alapkamat 50 %-a,
c.) ha az önkormányzat október hónapig lemond az előirányzatról, a jegybanki
alapkamat.
d.) ha az év végi elszámolás során keletkezik visszafizetési kötelezettsége, illetve a
jogtalan igénybevételt az Igazgatóság felülvizsgálati eljárás keretében állapítja meg,
a jegybanki alapkamat 200 %-a.
Az önkormányzat részére igényelt feladatmutatók intézményekkel történő
egyeztetését a jelzett hónapig felül kell vizsgálni, téves igénylésként az
önkormányzat állami hozzájárulás számlájára érkezett támogatást a Magyar
Allamkincstár részére azonnal vissza kell téríteni.

29.5 (1) A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( a továbbiakban Kbt. ) VI.
Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2007. január 1-jétől
2007. december 31-éig:

a.) árubeszerzés esetén 30 millió forint,
b.) építési beruházás esetén 90 millió forint,
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c.) építési koncesszió esetében 100 millió forint,
d.) szolgáltatás megrendelés esetében 25 millió forint,
e.) szolgáltatási koncesszió esetében 25 millió forint.

(2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2007.
Január 1-Jétől 2007. 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 2007. január 1-jétől 2007. december 31-éig:

a.) árubeszerzés esetében 8 millió Ft,
b.) építési beruházás esetében 15 millió Ft,
c.) szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió Ft.

3O.~ (1) E rendelet — a (2) ás (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján
lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni Jelen rendelet
hatálybalépésével Mindszent Város Önkormányzat képviselő-testületének 35/2006.
(Xll.29.) önkormányzati rendelete „A 2007. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályozásáról,, hatályát veszti.

31.~ E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2007. I. félévi gazdálkodásról szóló
beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló rendeletben
kell számot adni.

Dr. Zsótér István Németh István
polgármester aljegyző

kihirdetve: 2007 hó nap

jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésével kapcsolatos
intézkedések.

Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sajnálattal állapítja meg,
hogy a /2007. ( ) rendeletével 2007. évre megállapított költségvetése —

alapvetően a központi támogatások elégtelensége, a helyi bevételek stagnálása
miatt — jelentős forráshiányt tartalmaz.

A Képviselő-testület erre való tekintettel:

1.) a.) Szükségesnek tartja az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
(működési forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására
vonatkozó igény benyújtását a Pénzügyminisztériumhoz.
Ehhez a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
tv. 6. számú melléklete 1.4. pontjában előírt, 1.1.1. —1.1.4. és 1.1.6., valamint 1.2
pontokban foglaltak igazolására az alábbiakat nyilatkozza:

1.1.1.lakosságszáma az 500 főt meghaladja, a normatív állami
hozzájárulásnál figyelembe vett 2007. január 1-i létszám 7456 fő,

1.1.2. a Polgármesteri Hivatalon túl 6 intézményt tart fenn,

1.1.3. az önkormányzat által fenntartott egészségügyi, szociális és óvoda és
alapfokú oktatási intézmények intézményenkénti kihasználtsága a 70
%-ot eléri, meghaladja,

1.1.4. helyi adó bevezetéséről döntött, 1996. január hó 1-el a
magánszemélyek kommunális adóját, 1999. július hó 1-el a helyi
iparűzési adót vezette be,

1.1.6. az önkormányzat tárgyévet megelőző évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta nem volt elutasító záradékkal ellátva,

1.2 az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási
intézmények intézményenként, ezen belül az általános iskolában
évfolyam csoportonként számított kihasználtsága a 2006/2007. és a
2007/2008. nevelési, illetve tanévben érje el a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete 1: Létszámhatárok cím alatti
csoport, illetve osztály létszámnak a 70 %-át..

b.)Szükségesnek tartja, hogy a megalapozó számításokat intézményenként
a Képviselő-testület 2007. márciusi ülésen megtárgyalja.
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Határidő: 2007. március
2007. április 20.

Felelős: polgármester
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági, Sport és Egyházügyi Bizottság,
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2.) Szükségesnek tartja az önkormányzat finanszírozó képességének megőrzése
érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési
forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására finanszírozási
előlegre igény benyújtását a Pénzügyminisztériumhoz.

Határidő: 2007. március 3.
Felelős: polgármester

3.) Szükségesnek tartja, hogy az önkormányzat beadott működési forráshiányos
támogatási igény mellett folyamatosan végezzen számításokat:

a.) Központilag nem biztosított, helyi önkormányzatok által fedezendő
személyi juttatás előirányzatok intézményenkénti — bér, létszám —

megoldására,
b.) Végezzen felülvizsgálatot a bevételek teljes körű feltárása, valamint a

kiadások megvalósítható racionalizálására, csökkentésére.
c.) Végezzen számításokat 2007. július 1-i határidővel a Gondozási Központ

élelmezésével kapcsolatos átvételéről, kiemelten az Altalános Iskola
konyha kapacitáskihasználtságának függvényében.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

bizottságok,
i ntézményvezetők.
közgazdasági osztály,
belső ellenőr.

4.) A rendelkezésre álló források pályázat útján történő kiegészítése érdekében

a.) utasítja a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény 5.sz. mellékletében foglalt központosított előirányzatokbál és más
egyéb forrásokból az önkormányzat által igényelhető támogatások iránti
pályázati lehetőségek felkutatására, kihasználására, illetve azok Képviselő
testület felé történő jelzésére, kezdeményezésére, döntésre való
előkészítésre.

Határidő: a lehetőségek függvényében folyamatos
Felelős: polgármester

(A Képviselő-testület e határozati pont végrehajtásáról a 2007. évi zárszámadás
keretében kér tájékoztatást.)

5.) A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági, Sport és
Egyházügyi Bizottságot, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzat 1. sz. függelékében foglalt feladatkörében, a Képviselő-testület 2007.
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március havi ülésére tegyen javaslatot a sport és ifjúsági tevékenység
támogatására rendelkezésre álló költségvetési előirányzat felosztására,
figyelemmel a 2007. évi költségvetési rendeletben foglalt szabályzatra.
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés meghozataláig soron
kívül indokolt esetben a sportszervezetek kérésére a 2006. évben odaítélt
támogatás időarányos mértékének megfelelő összegű támogatást biztosítson.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: bizottság elnöke

Polgármester

6.) A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a
költségvetésben szereplő karbantartási előirányzat felhasználására — az erre
irányuló igények felmérésével és rangsorolásával a Műszaki Osztály
közreműködésével —legkésőbb a Képviselő-testület 2007. március havi ülésére
tegyen javaslatot.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: bizottság-elnöke

polgármester

Mindszent, 2007. február 3.

Dr. Zsótér István Németh István
polgármester aljegyző
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Mindszent Város Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2007. évi forrásai i. sz. melléklet

2007.évi Normativa jogcíme Mutató (fő) Normatíva Ft Osszesen Ft
norm.jogc.sz. 2005 2006 2007. 2005 2006 2007. 2005 2006. 2007.

1. a 1 Település üzemeltetési-, igazgatási-és sport feladatok 7633 7637 7574 1254 1400 1380 9571782 10691800 10452120
1. b Tőmegközlekedésifeladatok 7633 7637 7574 516 515 515 3938628 3933055 3900610

5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. 136 130 132 3816 3800 3800 518976 494000 501600
Körzeti igazgatási feladatok:

2. aa a./ alaphozzájárulás 1 1 I 3500000 3300000 33000000 3500000 3300000 3300000
2. ac b./ Ellátási körzet: gyámügy 7633 7637 7674 237 280 280 1809021 2138360 2120720
2. b épitésügy 7633 7637 7574 236 146 146 1801388 1115002 1280300

2. ab cJ Okmányiroda 1 I I 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000
10. Lakáshozjutás tám. és kezelés 1150-2200 1150-2200 12802127 12843095 12440024
9. Pénzbeni és természetbeni szociális ellátás 3700-17050 3700-17800 48774870 48265840 49602126
-____________ Alapszolgáltatási központ 12 3800000 3800000
12.aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 21 800000 16800000

12, bc Bentiakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int. eh. 27 27 6 769200 730000 700000 20768400 19710000 4200000
Gyermekek napközbeni eüátása

14. a Bdlcsödei ellátás 7 8 8 462900 460000 547000 3240300 3680000 4376000
14. b családi napközi ellátás 7 7 7 156200 152000 250000 1093400 1064000 1750000
14. c Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés 2 2 5 31500 50000 50000 63000 100000 250000
23. Helyi közmüvelődési és közgyűjteményi feladatok 7633 7637 7574 1227 1166 1135 9365691 8904742 8596490

- Települési sportfeladatok 7633 219 1671627
Szociális és gyermekjóléti alapszol~áltatási feladatok
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Altalános fed.

- a./ alaphozzájárulás feladatokhoz
11.ab.(1). b./ családsegitö szolgálat 7633 7637 7574 325 2480725 2991730
11 .ab.(2) cJ gyermekjóléti szolgálat 7633 7637 7574 325 2480725 2991730

11. c d./ szociális étkeztetés 130 130 110 75600 70800 81200 9828000 9204000 8932000
1l.d.(1) e/házi segítségnyújtás 80 27 26 120000 104800 111500 9600000 2829600 2899000

- f./ Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiegészitö támogat. 7633 174 1328142
speciális alapellátási szolgáltatások

l1.ea. Jelzőrendszeres házisegitségnyújtás 40 40 40 62000 50000 40000 2480000 2000000 1600000
11. j Nappali szociális ellátás 20 20 20 200000 197000 1 50000 4000000 3940000 3000000

Ovodai ellátás
15. - óvodai nevelés- alaphozzájárulás 243 246 195 199000 199000 199000 48357000 48954000 38738667

. - óvodai nevelés - kiegészitő hozzájárulás 83 10000 830000
15.2(3) - óvodai nevelés 1. nevelési évben 2007-09.01-2007. 12. 31-ig 6,6 561 0000
15.2(4) - óvodai nevelés 2-3 nevelési évben 2007.09.01-2007. 12.31-ig 16,1 13685000

16.4.1.d. - gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában 10 6 464000 417600 4640000 2505600
16.4.1 .d. - integráltan a többi gyermekkel sajátos nevelési 1 192000 256000

16.7.a.2/1 -_magyar_nyelven folyó nemzeti, etnikai kisebbségi okt.óvodában 18 Ii 22500 45000 405000 495000
- - 2004/2005. tanévet megelőzóen indított fejlesztő okt. 1 40000 40000
16.7 a2. (2) - magyar nyelven folyó nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás 1 45000 45000

16.9. - pedagógiai szakmai szolgáltatás 202 720 144720
21. a 1 - óvodai bejáró 2 2 25000 15000 50000 30000

- - óvodában szervezett nem kedvezményes étkeztetés 70 20000 1400000
17.1(1-3) - Óvodában szervezett 50%-os téritési díj kedvezményes 30 26 38 30000 55000 55000 900000 1430000 2090000
17.1(4-5) - óvodában szervezett 100 %-os téritési dij kedvezményre j. 122 141 96 60000 55000 55000 7320000 7755000 5280000

Iskolai_ellátás
15.1.2.1.N. - iskolai ellátás alaphozzájárulás 1-4. évfolyamokon 300 294 178 204000 204000 204000 61200000 59976000 36312000

16.a.N -iskolai ellátás kiegészitő hozzájárulás 1-4. évfolyamokon 97 10000 970000
1 5.2(5-7) - iskolai ellátás 1. évfolyamokon 2007.09.01 - 2007. 12. 31-ig 3,9 331 5000
15.2. (6) - iskolai ellátás 2-3. évfolyamokon 2007. 09.01-2007. 12. 31-ig 9,2 7820000
15.2. (7) - iskolai ellátás 4. évfolyamokon 2007. 09. 01-2007. 12. 31-ig 6,3 5355000
15.2. (9) - iskolai ellátás 6. évfolyamokon 2007. 09. 01-2007.12.31-ig 5,8 4930000
15.2. (10) - iskolai ellátás 7-8. évfolyamokon 2007. 09.01-2007.12.31-ig 13.3 11305000
16.5. b.(2). - általános iskolai napk.fogl.(iskola otthon) 19 32200 203933



16. ba N - Iskolai ellátás alaphozzájárulás 5-8. évfolyamokon 335 331 200 212000 212000 212000 71020000 70172000 42400000
- - Iskolai ellátás kiegészítő hozzájárulás 5-8. évfolyamokon ill 10000 111000
15.2. (8-10) - iskolai ellátás 5. évfolyamokon 2007.0901-2007.12. 31-ig 4,8 4080000
16.4.1.d.(3) - integráltan a többi gyermekkel együtt 14 évfolyamon 8 417600 3340800
16.4.1 .d.(4) - integráltan a többi gyermekkel együtt 5-8. évfolyamon 10 417600 4176000

16.4.1.d. - Iskolai különleges gondozás - gyógyped. 1-4. évfolyam 4 3 3 464000 464000 371200 1856000 1392000 989867
16,4,1,e, - külön szervezett osztályban sajátos nevelési igényű 1-4 évfolyamon 2 192000 384000
16.4.1.e. - Iskolai különleges gondozás - gyógyped. 5-8. évfolyam 6 5 7 464000 464000 371200 3248000 2320000 1732267
164.1 .e. - külön szervezett osztályban sajátos nevelési igényű 5-8 évfolyamon S 192000 896000

- - Iskolai különleges gondozás - gyógyped kieg. 1-4 évf. I 10000 10000
- - Iskolai különleges gondozás - gyógyped. Kieg. 5-8. évf. 2 10000 20000

16.5.a. -általános Iskolai napközis foglalkoztatás 270 265 234 23000 23000 23000 6210000 6095000 5382000
16.5.b. (1) - általános Iskolai napközi foglalkozt. (Iskola otthonos) 29 30 32200 32200 933800 966000

16.6.a. - ált. ísk. képességkibontakoztató felkészités-különl.helyzet 178 130 47 20000 20500 20500 3560000 2665000 956667
16.7.a. 2 (1) - magyar nyelven folyó nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás 39 38 17 45000 22500 45000 1755000 855000 765000
16,7, a.2.(2) - magyar nyelven folyó nemzeti, etnikai kisebbségi okt. résztvevők 8 45000 360000
17.1. (1-3). - általános iskolában szervezettétkeztetés 50 %-os kedv. 1-4. osztály 281 164 124 30000 55000 55000 8430000 9020000 6820000

17.1(4) - általános iskolában szervezettétkeztetés 50 %-os kedv. 5-8. osztály 117 41 55000 55000 6435000 2255000
17.1(5) - általános iskolában szervezett ingyenes étkeztetés 1-4 osztály 89 55000 4895000

- - ált.iskolában szervezett nem kedvezményes étkeztetés 160 20000 3200000
- - kulturális, egyéb szabadidös és egészségfejl.feladatok 647 1000 647000
- - hozzáiárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz 647 1300 647000

16.1.1.b. (2) - általános iskolába bejáró gyermekek 1-4. osztály 2 1 15000 15000 30000 20000
16.1.1 .b.(3) - általános iskolába bejáró gyermekek 5-8. osztály 7 2 1 25000 15000 15000 175000 30000 1 0000

17.2. b. - tanulók tankkönyvvásárlásához általános hozzájárulás 634 565 2400 1000 1521600 565000
- kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvhöz 1-4. osztály 199 187 3600 10000 716400 1870000
- kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvhöz 5-8. osztály 205 207 7200 10000 1476000 2070000

- - kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvhöz gyógyped. 11 9600 10000 105600
17.2(1-6) - kiegészítő hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyvhöz 289 10000 2890000
- - pedagógiai szakmai feladatokhoz minőségfejl. Fel. 80 2500 200000
16 9 - pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 889 889 403 720 720 720 623520 640080 290160

3. sz. melléklet szerint összesen: 387397440 367931374 370249131
1.1. Pedagógusszakvizsgaéstovábbképzés 80 80 77 15000 11700 11700 1200000 936000 904800

-____________ Pedagógus szakkönyv
11.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 14 15 6 23000 9400 9400 322000 141000 56400

- Szakmai és informatikai feílesztések 554 2600 1440400
- Szakmai és informatikai fejlesztések 5-13. évfolyamon 335 1950 653250
- Informatikai berendezések korszerűsítése 335 4215 1412025
-____________ Pedagógiai szakszolgálat
-____________ Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás 7633 7637 7574 7776354 8384764 8875352

Közmunka programba való részvétel támogatása 1342833
8. sz. melléklet szerint Összesen: 672422029 10804597 9836552

Allami támogatások Összesen (3 + 8 meiléklet) 1059819469 378735971 380085683
Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadáshoz 4149972

S. II. a SZJA-ből jövedelem átengedés 8% 7667 7633 7637 38095237 33948625 29259273
8. III. SZJA-ból jövedelem kiegészítés 32% 7667 7633 7637 168489655 206031960 208343759

Személyi jövedelemadó 1270554333 618716556 237603032
-___________ Allamháztartási tartalék az SZJA-ból -6571428 -1897728

Pénzellátásalapja 1263982905 616818828 617688715

Központosított támogatás 4864000 640000 640000
Támogatások mindösszesen: 1268846905 617458828 618328715



1.a. sz. melléklet

Mindszent Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények
működési bevételi előirányzatainak 2007. évi működési bevételei

eFt-ban

Ej BevételekCím Alcim Kiemelt ei.
csoport . 2006. evi er. 2007. evi er.szam szam szám soportszam Kiemelt eloiranyzat neve

1 Mindszent Város Önkormányzat
I Polgármesteri Hivatal Mindszent

I Működési bevételek
1 Intézményi ellátottak térítési díja 800
2 Alkalmazottak térítési díja 500
3 AT-vel összefüggő egyéb bevétel 12106 11161
4 Működési egyéb sajátos bevételek 500 2700
5 ÁFA bevételek 562 700
6 kamatbevételek 7000 5000
7 Államházt.kivülre száml.műk.célú bevétel 550
8 Átengedett központi bevételek SZJA 268176 221319
9 egyéb sajátos bevételek 38700 36825

10 előző évi visszatérítések
3 Támogatások, kieg. és átvett pénzeszközök

1 Feladatmutatóhoz kötött normativa 77002 78908
2 Működési célra átvett pénzeszközök 19482 19088
3 Központosított normatíva
4 Központosított előirányzatok (kissebségi önk.)
5 Kötött felhasználású normatíva 9728 8875
6 Egyes szociális feladatok támogatása

ÖNHIKI
4 Hitelek, rövid le áratú értékpapírok bevétele

1 Működési célú hitel 20936 67326
~________ 2 Pénzmaradvány és eredmény tartalék

5 Tartalék 5 %
Bevételek Összesen: 455242 452702

2 Alapfokú oktatási feladatok
I Károly Óvoda

1 Működési bevételek
I Intézményi ellátottak térítési díja 3356 5648
2 Alkalmazottak térítési díja 1461 1535
3 Alaptervékenységgel összefüggő egyéb bevétel
4 Intézmények egyéb sajátos bevételei 922 2819
5 AFA bevételek 860 2000
8 Átengedett központi bevételek SZJA 9369

3 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
1 feladatmutatóhoz kötött normativa 63398 68850
2 Működési célra átvett pénzeszközök
5 Kötött felh. Normatíva 234 238

ÖNHIKI
4 Hitelek, rövid leáratú értékpapírok bevételei

1 Működési célú hitel 44448 37447
2 Pénzmaradvány

Bevételek Összesen: 114679 127906

2 Mindszenti Altalános Iskola
1 Működési bevételek

1 Intézményi ellátottak térítési díja 9824 10404
2 Alkalmazottak térítési díja 774 741
3 AT-vel összefüggő egyéb bevétel 1600 2200
4 Intézmények egyéb bevételei 4734 3741
5 ÁFA bevételek 2320 2979
S Átengedett központi bevételek SZJA 34362



Bevételek
Ei. KiemeltCim Alcim ~. - . -

csoport elwranyzat 2006. evi er. 2007. evi er.szam szam szám csoport szám Kiemelt előirányzat neve

1 feladatmutatóhoz kötött norrriativa 164319 153415
2 Működési célra átvett pénzeszközök
5 Kötött felh. Normatíva 702 667
6 Egyéb szociális feladatok

4 Hitelek, rövid leáratú értékpapírok bevételei
1 Működési célú hitel 118828 112304
2 Pénzmaradvány

Bevételek összesen: 303101 320813

3 Közművelődési_tevékenység
I Keller Lajos Városi Könyvtár

I Működési bevételek
1 Intézményi ellátottak térítési díja
3 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel
4 Intézmények egyéb bevételei 1000 1000
5 ÁFA bevételek 200 200
8 Átengedett központi bevételek SZJA 2792

3 Támogatások, AFA bevételek
1 Feladatmutatóhoz kötött normatíva 4452 4298
2 Működési célra átvett pénzeszközök

ÖN H I KI
4 Hitelek, rövid Ieárató értékpapírok bevételei

1 Működési célú hitel 9587 8069
2 Pénzmaradvány

Bevételek összesen: 15239 16359

2 Tisza Művelődési Ház
I Működési bevételek

2 Alkalmazottak térítési díja
3 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevéti 2000 2000
4 Intézmények egyéb bevételei 800 800
5 ÁFA bevételek 300 300
8 Átengedett központi adók SZJA 3314

3 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
1 feladatmutatóhoz kötött normatíva 4453 4298

ÖNHIKI
2 Átvett pénzeszközök

4 Hitelek, rövid Ie áratú értékpapírok bevételei
1 Működési célú hitel 11475 9506
2 Pénzmaradvány

Bevételek összesen: 19028 20218

4 Szociális feladatok
I Gondozási Központ

1 Működési bevételek
I Intézményi ellátottak térítési díja 26885 27144
2 Alkalmazottak téritési díja 1035
4 Intézmények egyéb bevételei
5 ÁFA bevételek 2856 2182
8 Átengedett központi adók SZJA 3562

3 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
1 Feladatmutatóhoz kötött normativa 37684 43414
2 Működési célra átvett pénzeszközök
5 Kötött felhasználású normatíva 141 57

ÖNHIKI
4 Hitelek, rövid le áratú értékpapírok bevételei

1 Működési célú hitel 22760 17361
2 Pénzmaradvány

Bevételek Összesen: 91361 93720



Bevételek
‚ Ei. KiemeltCim Alcim ~.. -

csoport eloiranyzat 2006. evi er. 2007. evi er.szam szam szám csoport szám Kiemelt előirányzat neve

5 2 Bölcsőde
1 Működési bevé elek

1 Intézményi ellátottak térítési díja 417 518
2 Alkalmazottak térítési díja
5 ÁFA bevételek 63 104
8 Átengedett központi adók SZJA 319

3 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
1 Feladatmutatóhoz kötött normatíva 3780 4626

ÖNHIKI
~_________ 4 Hitelek, rövid le áratú értékpapírok bevételei

I Működési célú hitel 1618 716
2 Pénzmaradvány

Bevételek összesen: 6878 6283

Kiemelt_előirányzat_neve
6 1-5-ig Egészségház

Működési bevételek
3. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 150
4 Intézmények egyéb bevételei
7 Államháztartási kivülre 2350 2440
5 ÁFA bevételek 474 484
8 Átengedett központi adók SZJA

3 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
2 Működési célra átvett pénzeszközök 35301 3821 I

ÖNHIKI
4 Hitelek, rövid leáratú értékpapírok bevételei

1 Működési célú hitel
2 Pénzmaradvány

Bevételek összesen: 38275 41135

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
I IKözpontosított előirányzatok 640 640

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
I Működési bevételek

I Intézményi ellátottak téritési díja 40482 44514
2 Alkalmazottak térítési dija 3770 2276
3 AT-vel összefüggő egyéb bevétel 15856 15361
4 Intézmények egyéb sajátos bevételei 7956 11060
5 ÁFA bevételek 7635 8949
6 karnatbevételek 7000 5000
7 Államházt.kivülre számlázott szolg. 2900 2440
8 Átengedett központi bevételek 268176 275037
9 egyéb sajátos bevételek 38700 36825

10 Előző évi visszatérülések
3 Támogatások, kieg. és átvett pénzeszközök

1 Feladatmutatóhoz kötött normatíva 355088 357809
2 Működési célra átvett pénzeszközök 54783 57299
3 központosított normatíva
4 Központosított előirányzatok (kisebbségi önk.) 640 640
5 Kötött felh. Normativa 10805 9837
6 Egyes szociális feldatok támogatása
7 ÖNHIKI

4 Hitelek, rövid le áratú értékpapírok bevétele
1 Működési célú hitel 229652 252729
2 Pénzmaradvány és eredmény tartalék

Függő bevételek
BEVETELEK OSSZESEN: 1043443 1079776
BEVETELEK MINDÖSSZESEN: 1043443 1079778

TI



lii sz. melléklet
A müködési bevételek kiemelt előirányzatok szerinti megadása

Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
eredeti eredeti ei. eredeti ei. eredeti el. eredeti ei. eredeti ei.

Központi források
-SZJAátengedés 14505 35351 39592 38095 32051 29259
- SZ~JA kiegészítés 63993 167668 177865 168490 206032 208344
- Normatív támogatás 279158 379702 350678 387397 367931 370249
- Normatív kötött felhasználású tám. 14696 672422 10805 9837
- Központositott előirányzatok 714 4864 640 4021
-Gépjárműadó 6000 12770 15072 23354 29793 37434

Központi források összesen p363656 595491 598617 \1294622 647252 659144
Önkormanyzati saját bevételek

-Iparűzési adó 20211 18558 18558 23550 29023 28870
-Helyi adó 5563 5478 5459 7900 15474 15936
- Földbérleti díj 200 500 500 200 300

- Intézmények alaptev.bev. 60446 62915 74734 88695 85599 89600
- Vállalkozási bevételek 4350 8500
- Előző évi pénzmaradvány, működés
- Előző évi pénzmaradvány, fejlesztés 11 9785 96000 70000 40000
- Működési célra átvett pe. 54990 34222 34405 35374 54783 57299

-Ebből EÜ. Működésre átvett 23639 19964 19242 19520 35301 38211
- Köztisztviselői béremelés 15474

- Felhalmozási célra átvett pe. 256
- Működési célú hitel
- Fejlesztési célú hitel 96684
- Egyéb sajátos bevételek (lakbér, bírság) 2000
- Felhalmozási célú bevételek

- Értékpapír értékesítés 37240
- Tárgyi eszköz értékesítés 1719 2299
- Kölcsönökvisszatérítése 3700 4200 5100 5400 6725 7100

- Gázközmű értékpapír utáni hozam 4500 3800 3500 3500 2500
- Önkormányzati lakások értékesítése 800 1100 900 1000 7198 450
- Önkormányzati vagyontárgy kártérítés 455

Forráshiány, működési célú hitel 160026 149854 193555 218337 229652 252729
Bevételek összesen 793727 981318 \1005628 1815262 1103225 1153878



1.c. sz. melléklet

Mindszent Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési
bevételi előirányzatai 2007. évre

Ezer Ft-ban
...~... At-vel összefüggő egyéb Intézmények egyébIntezmenyi ellatasi dijak Alkalmazottak teritesi dija

bevetel bevetelei
Intézmények

2006. évi er. 2007.évi er. 2006. évi er. 2007.év~ er. 2006. évi er. 2007.évi er. 2006. évi er. 2007.évi er.

Bölcsőde 417 518
Károly Óvoda 3356 5648 1461 1535 922 2819
Mindszenti Ált. Iskola 9824 10404 774 741 1600 2200 4734 3741
Keller LVárosi Könyvtár 1000 1000
Tisza Művelődési Ház 2000 2000 800 800
Gondozási Központ 26885 27144 1035
Egészségház 150
Polgármesteri Hivatal 800 500 12106 11161 500 2700
ÖSSZESEN: 40482 44514 3770 2276 15856 15361 7956 11060

‚ . .. .. - . . Intézményi működési
AH.kivulre tovabbszamlaz.szolg. AFA bevetelek Kamat bevetelek

bevetelek osszesen
Intézmények

2006. évi er. 2007.évi er. 2006. évi er. 2007.évi er. 2006. évi er. 2007.évi er. 2006. évi er. 2007.évi er.

Bölcsőde 63 104 480 622
Károly Óvoda 860 2000 6599 12002
Mindszenti Alt. Iskola 2320 2979 19252 20065
Keller L.Városi Könyvtár 200 200 1200 1200
Tisza Művelődési Ház 300 300 3100 3100
Gondozási Központ 2856 2182 30776 29326
Egészségház 2350 2440 474 484 2974 2924
Polgármesteri Hivatal 550 562 700 7000 5000 21218 20361
ÖSSZESEN: 2900 2440 7635 8949 7000 5000 85599 89600



1.d. sz. melléklet

2007. évifejlesztési, felújítási célú feladatokforrásai

Ezer Ft-ban

_____ Megnevezés 2006. évi er. 2007. évi er.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

I Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- telek értékesítés 1719 2299
2 Önkormányzatok Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele

. önkormányzati lakások és épületek ért. bev. 432 450

.. Köztársaság tér 12. sz. ingatlan eladásbál bev.(áfával) 6766
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Összesen: 8917 2749

II. Onkormányzatok sajátos bevételei

I Önkormányzatok sajátos folyó bevételei

. helyi adók — kommunális 7797 7981

. lakástámogatási kölcsön visszatéritése 6725 7100

. osztalék és hozam bevételei 3500 2500

- Gázközmű értékpapir lejárat utáni visszavezetése 10240

- Vagyonkezelő Zrt értékpapír értékesítéséért 27000

. Buszváró kártalanitás- biztosításból 455
Önkormányzatok sajátos bevételei Összesen 18022 55276

III. Felhalmozási normatív hozzájárulás

I Lakáshozjutás támogatására 12843 12440

Kötött felhasználású normatíva taneszköz fejlesztésre

Felhalmozási normatív hozzájárulás Összesen: 12843 12440

IV. Központosított előirányzatok

Egészségház felújítás 680

Polgármesteri Hivatal szociális blokkjának átalakítása 900

Mindszenti Egészségház korszerűsítése 1801

Központosított előirányzatok Összesen: 3381

V. Átvett pénzeszközök

. Komp felújításra 30 % üzemeltetőről 256

VI. Előző évi visszatéritésből átvett

VII. Tám. kölcsönők visszatérülése, értékp. értékes., kibocs. bev.

VIII. Pénzmaradványok:

. lakásértékesítés

. áthúzódó fejlesztések, felújítások

Pénzmaradványok:

IX. Célhitel (Bérlakás építés Köztársaság tér 12.) 20000

Felhalmozási bevételek összesen: 59782 74102



2. sz. melléklet

Mindszent Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények
kiadási előirányzatai 2007. évben

működési

Ezer Ft-ban

2 Mindszenti Ált.lskola

2
3

Összes működési kiadás
Személyi jellegű juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú pe.átadás
Céltartalék
Létszámkeret Ifő/

303101
179172
58705
65224

320813
187828
61780
71205

. Kiadások
„., KiemeltCim Alcim Eloiranyzat ...

eloiranyzat . „., 2006. evi er. 2007. evi er.szam szám csopoi t szam csoport szám Kiemelt eloiranyzat neve

Mindszent Város Önkormányzat
1 Polgármesteri Hivatal Összes működési kiadás 455242 452702

1 Személyi jellegű juttatás 155005 167285
2 Munkaad. Terh. Jár. 50745 54986
3 Dologi kiadások 169697 147474
4 Műk.célú pe. Átadás 21329 26429
5 Szoc.jellegű pénzeszköz áta. 47080 46528
6 Céltartalék 11386 10000

Létszámkeret Ifől 92,7 89,7
2

I Károly óvoda Összes működési kiadás 114679 127906
I Személyi jellegű juttatás 68868 76759
2 Munkaadót terhelő járulék 22983 25519
3 Dologi kiadás 22828 25628
6 Céltartalék

Létszámkeret/fő/ 41,5 41,5

4 Szociális feladatok
I Gondozási Központ Összes működési kiadás 91361 93720

I Személyi jellegű juttatás 41492 44238
2 Munkaadót terhelő járulék 13790 14702
3 Dologi kiadás 36079 34780
6 Céltartalék

Létszámkeret !fő/ 26 26

3 Közművelődési tevékeny

2

4
6

;ég
Keller Lajos Városi Könyvtár

Tisza Művelődé~

2
3

i Ház
I
2
3

Összes működési kiadás
Személyi jellegű juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Létszámkeret /fő/

Összes működési kiadás
Személyi jellegű juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Létszámkeret !fő/

93,~

15239
8296
2693
4250

4,8

19028
10012
3316
5700

6,3

91,3

16359
8942
2917
4500

4,8

20218
10603
3515
6100

6,3



5

6

2

I - 5-ig

Bölcsőde

Egészségház

2
3

2
3
4
6

Összes működési kiadás 5878
Személyi jellegű juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadások
Létszámkeret /fő/

Összes működési kiadás
Személyi jellegű juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadások
Működési célú pe.
Céltartalék
Létszámkeret lfő/

Átadás

3581
1218
1079

3

38275
21252

6990
0033

6283
3838
1295
1150

3

41135
22418

7397
I 1320

. „.. Kiemelt KiadásokCim Alcim Eloiranyzat „.. -

. eloiranyzat 2006. evi 2007. evi er.szam szam csoport szám csoport szám Kiemelt előirányzat neve

7 Cigány IcÖnk. Összes működési kiadás 640 640
3 Dologi kiadások 640 640

ÖSSZESEN:
Összes működési kiadás 1043443 1079776

I Személyi kell- kiad. 487678 521911
2 Munkaad. Terh. Jár. 160440 172111
3 Dologi kiadások 315530 302797
4 Működési lelI. Pe.átadás 21329 26429
5 Szoc.jellegű pe. Átadás 47080 46528
6 Céltartalék 11386 10000
7 Függő kiadás

Létsszám keret/fő/ 277,9 272,9

10,5 10,3



2. a. sz. melléklet

2007. évi fejlesztési, felújítási célú feladatok kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban
Feladatok megnevezése 2006. évi er. 2007. évi er.

2004. évről áthúzodó felhalmozási célú feladatok

- Szeméttelep rekultiváció önerő 600
- Új temetőig vezető kerékpárút kiépítésére önerő
~ Külterületi belvizelvezető csatorna átvétele

Vállalt kötelezettségek

- Lakáshoz jutás támogatása 12843 12440
- Hiteltörlesztés

Köztársaság tér 12. bérlakás hiteltörlesztés (bérlakás + célhitel) 11 108 7784
Köztársaság tér 12. bérlakás hitel kamat 2935 3600

Ill. Lakásgazdálkodáai feladatok

- Önkormányzati lakás és nem lakás célú felújítás
- Közt. Tér 12. - Szabadság tér 36. Bérlakás építés - hitel felvétel
- Közt. Tér 12.-Szabadság tér 36. bérlakás építés BM.támogatás

IV. Egyéb beruházások, felújítások és pályázatok

- Könyvtár Művelődési Házba történő kialakítása miatt 5182
- Komp felújítása (pályázati többlet) 1159
- Képviselői laptopok lizingdíj 982
- Gépkocsi lizingdij: Ford Transit ételszállító gk. 673
- Gépkocsi lizingdij: Citroen Berlingo 736 674
- Temetői buszváró 473
Egészségház felújítása “CÉDA” 2143 971
Egészségház korszerűsítése 2572
Okmányiroda akadálymenetesítés önerő 625
“Mindszent” jelző táblák készítése 231
Sportlétesitmény fejlesztési pályázati önerő 4286
CÉDA- Polgármesteri Hivatalnálszociális helyiség felújítás pályázati önerő 1071 1286
- Intézmények felhalmozási kiadásai:

- Tisza Művelődési Ház “Közkincs” hitelből 22222
- Strandra motorcsónak 250
- Céltartalékból meghatározott felhalmozási célú feladatok:

- Károly óvoda rekonstrukció önerő 5000
- Pályázati önerő fedezet 32033

Rövidlejáratú kötelezettségek
Mindösszesen: 59782 74102



2. b. sz. melléklet

Mindszent Város Önkormányzat működési kiadásainak ágazatonkénti aiakulása 2007/2006. év eredeti előirányzatához viszonyítva
Ezer Ft-ban

Szalofeladot Kiadások Személyi juttatás Miivkáiiolétlevhciőjáruiék Dologi kiadás Pc átadás Céitartalék SzocIálIs jellegG Létszám

2006. évi er 2007 évi ér. 2000. évi er. 2007 évi er. 2000. évi er. 2007. évi er. 2506. évi cv. 2007. évi 0v. 2000. évi er. 2007. évi er. 2006. évi ér. 2007. évi cv. 2006. évi er. 2007. évi ér. 2000. évi er. 2007. évi cv.

Bölcsőde 5878 6283 3581 3838 1216 1295 1079 1150 3 3

Kársiyóvodo 81115 90583 58348 65391 19367 21592 3400 3600 32 32

Károly óvoda ini.fenniartás 7679 8493 1770 1935 609 658 5300 5900 1,5 1,5

Károly óvoda tonyiva 25885 28830 8750 9433 3007 3269 14128 16128 8 8

Károiy Óvoda összesen 114679 127906 68868 76759 22983 25519 22828 25628 41,5 41,5

Caaiádneoiiészsio. 9676 10106 5958 6399 1953 2107 1765 1800 3 3

Gondozáni Közpeni 42168 44480 21268 22512 7068 7468 13812 14500 13 13

ijázigooéozás 8235 8114 4351 4627 1484 1587 2400 1900 4 4

Szoo.élkezieiés 14040 14312 1100 1260 366 422 12574 12630 I

Gépkocsi 2737 2963 1304 1397 433 466 1000 1100 I

.ieizorondssoro, ivá.ioond. 2839 2858 1848 1862 591 596 400 400

idé066kiobla 11666 10887 5563 6181 1875 2056 4128 2650 4 4

Gondozáci Központ 00sz. 91361 93720 41492 44238 13790 14702 36079 34780 28 26

MLnd.znntiÁil Iskola 174209 180537 118569 122576 38480 39961 17160 18000 48,5 46,5

M [ndszenni Alt iskola Olapközi 30523 33137 22494 24433 7329 8004 700 700 12 12

Mtnéorenti ÁllaM500 iskola Konyha 51803 53674 17739 19042 6070 6532 27994 28100 I 6,5 I 6,5

intézményi vagyon moköéioién 41033 47458 16422 17448 5541 5905 19070 24105 14.3 14,3

Gyégppvd.Áiit isk,cki. 5533 6007 3948 4329 1285 1378 300 300 2 2

Mindszenti Ait. Iskola össz. 303101 320813 179172 187828 58705 61780 65224 71205 93,3 91,3

KoilerLsJos Könyvtár 15239 16359 8296 8942 2693 2917 4250 4500 4,8 4,8

Tisza i510veiődéslHáz 19028 20218 10012 10603 3316 3515 5700 6100 6,3 6,3

Intézmények Összesen 549286 585299 311421 332208 102705 109728 135160 143363 174.9 172,9

Egészségház 38275 41135 21252 22418 6990 7397 10033 11320 10,3 10,3

Polgármesteri Hivatal. 455242 452702 155005 167285 50745 54986 169697 147474 21329 26429 11386 10000 47080 46528 92,7 89,7

Cigány Kisebbségi Önkorm 640 640 640 640

Mindösszesen 1043443 1079776 487676 521911 160440 172111 315530 302797 21329 26429 11386 10000 47080 46528 277,9 272,9



2. c. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai működési kiadásainak alakulása 2007/2006. év eredeti előirányzatához viszonyitva

_______________________ _______________________ ____________________ ____________________ _______________ ________________ Ezer Ft.ban
Kiadások Szemétyiinttatás Munkáttalótterhelő Dologi kiadás Pe átadás Tartalék Szociálisjellegt Létszám

2000. évi ot. 2007 dvi Co 2000. évi 00 2007. évi ot. 2006. dvi Co 2007. éoJv~ 2006. évi or. 2007 dvi cv. 2000 évi 2007- 601 2000. évi re 2007. évi ot. 1006. évi .‚. 0007. Cvi 2<), övi 2007 évi ot

Klseqltő mozőgozd. Szolg. 3333 8224 2479 2633 834 891 5520 4700 2 2
Utak. Hidak 14000 14000 14000 14000

Ingallankezelés 7890 7011 2158 2245 732 766 5000 4000 2 2

Települési Igy. 133790 135751 65712 69821 19598 20930 48480 45000 26 26

Körzeti_igazg.too.

első fokú gyánétat. 8867 8502 6422 6904 1845 1998 700 600 3

első fokú épttésonvi fel. 6784 8895 3478 5250 1076 1645 2230 2000 I 1

okmányiroda 14145 15716 7191 8932 2154 2784 4800 4000 4 4

Képytsnlö-testütot 70445 61645 16283 16386 4817 4749 27200 15000 12145 15000 10000 10000 I I

Városgazd. (ot. 38213 40343 18191 19896 5902 6327 14000 14000 120 120 ...i~J ......J22
Városgacd. közhasznú 24564 27268 17250 19266 6014 6703 1300 1300 23 23

Közteniotő fenntartásI go. 2400 2400 2400 2400

Közvilátllási rotadatok 10200 11400 10200 11400

Állat eú. fel. 7893 6975 1423 1482 470 493 6000 5000 I I

Betvlzalveze és ős hordós 5788 5885 972 1035 326 350 4500 4500 I 1

Spofloélük 45 irt, célok eámjeladatoh 5000 5110 5000 5110
Telepotési hulladék kezelése 17652 15365 3841 3882 1311 1373 12500 10000 4 4

Másk ováeem sorolt 1ev. 6345 6479 640 640 205 205 2500 2500 3000 3134

Váoosgazdálkodásivagyongazd,fet. 8428 6928 703 703 225 225 7500 6000 —

Közcélú foglalkortatds 8385 8875 6000 6501 2092 2374 293 8 8

(özinonka programba oalórészvétnt 3630 2262 794 574 3 —

Strand Ijzemelletés 2536 1089 373 1074

Családi Naphözi támogatása 2450 3065 1064 3065 1386 —

Rendszeres szociális ellátás

Rendszszoe.s.enyébiogctm 800 800 800 800_ —

MJPeO. Itozzáidrulás 10% —

Mvankan élkdli lév.pótló támogatás —

TartÖsan erninkavéthül lok rendsz,szoc.10 % 2200 2300 2200 2300

tdőskonáakiáradékünaklü% 400 300 — — — 400 300 —

Rentdszeros gyetmekvédelmi hám. 18 % 3350 3350

egyszeri gyermekeédelmi támogatás —

Ápotási di • 10 lámték 16000 17000 2300 2700 — — — — 13700 14300 — —

Ápotásldtnormatlvatapú 10% 800 900 80 100 — — — — 750 800_ —

BURSA HUNGARICA 800 800 800 800

Lakdsrenntadásl támogatás 18% 1880 2000 1880 2000

Eseti szoc._ellátások

Lakásfett tartást támogatás 3600 3750 3600 3750

Átmeneti evermekvédelmi tám. 2500 2500 2500 2500

Átmeneti Szociális setély 6200 6400 — — — — 6200 6400 — —

Köztemetés 500 500 500 500

Közgyógyellátás 800 1000 — — — — 800 1000 — —

Tomtészetben eyúitott ellátás. 4000 4200 — — — — 4000 4200 — —

Oyótysrertámogatás 1000 1100 — — — — 1000 1100 —

Temetési segély 1500 2678 — — — — 1500 2678 — —

Tankönyesetély 2500 2500 — — — — 2500 2500 — —

Idősek részére aiándékcoomag 600 600 600 600
Összesen’ 455242 452702 155005 167285 50745 54886 169697 147474 21329 26429 11386 10000 47080 46528 ....!!2 .....j!aY



2.d. sz. melléklet

Mindszent Város Önkormányzat egészségügyi ellátási kiadásainak
alakulása 2007/2006. eredeti előirányzathoz viszonyítva

• . . Munkáltatót terhelőKiadas Szemelyi juttatas .. Dologi kiadas
jarulek

2006. évi er. 2007.évi er. 2006. évi er. 2007.évi er. 2006. évi er. 2007.evi 2006. évi er. 2007.évi er.

Anya gyerm. csecsemő 469 488 264 278 85 90 120 120
Ügyeleti szolgálat 6180 6380 831 266 5083 6380
Védőnőiszolgálat 12625 15275 9213 11136 3012 3639 400 500
Fizioterápia 3985 4355 2704 2920 881 965 400 470
Vérvételi mintahely 3341 3323 1951 1897 640 626 750 800
Iskola egészségügyi ellátás 456 466 330 330 106 106 20 30
szemész Orvosi ellátás 1560 1020 1560 1020
Dr. Horváth István féle körzet 6835 6904 4759 4657 1576 1547 500 700
Vállalkozó háziorvosok 2824 2924 1200 1200 424 424 1200 1300
Összesen: 38275 $1135 2(252 22418 6990 7397 10033 11320
MEP által finanszirozott 26166 30575 14750 17320 4721 5675 6695 7580
Önkorm. ált. finanszírozott 9135 7636 5302 3898 1845 1298 1988 2440
Vállalkozó háziorvosok 2974 2924 1200 1200 424 424 1350 1300

Céltartalék Átadott pénzeszközök Létszám

2006. évi er. 2007.évi er. 2006. évi er. 2007.évi er. 2006. évi er. 2007.évi

Anya gyerm. csecsemő 0,3 0,3
Ügyeleti szolgálat
Védőnői szolgálat 4,0 4,0
Fizioterápia 2,2 2,2
Vérvételi mintahely 1,3 1,3
Iskola egészségügyi ellátás
szemész Orvosi ellátás
Dr. Horváth István féle körzet 2,5 2,5
Vállalkozó háziorvosok
Összesen: 10,3 103
MEP által linansíírozott 8,7 7,0
Önkorm. ált. t~nanszírozott 1,6 3,3
Vállalkozó háziorvosok



3. sz. melléklet

Mindszent Város Onkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2007.
évben

Ezer Ft-ban

Bevétel 2006. évi er. 2007. évi er. Kiadás 2006. évi er. 2007. évi er.

1. Működési célú bevételek 1. Működési kiadások
- Önkorm. Finansz. lntézm. működési bevételei 85599 89600 - Önkormányzati finanszirozású Intézmények 549286 585299
. Központosított előirányzatok (kisebbségi önkorm.) 640 640 - Céltartalék
- Központosított előirányzatok - Egészségház 38275 41135
- Kötött felh. Normatíva
- Egyes Szociális feladatok támogatása 10805 9837
- ÖNHIKI
- Önk. Hiv. működési és egyéb sajátos bevételei 38700 36825 - Önkormányzat Hivatala 375447 369745
-Átengedett központi bevételek 268176 275037 - Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 68409 72957
- Központi költségvetési normatív hozzájárulás 355088 357809 - Tartalék 11386 10000
- Előző évi visszatérülések
- Működési célra átvett pénzeszközök 54783 57299 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 640 640
- Működési célú pénzmaradvány
- Működési célú hitel 229652 252729

- Függő, átfutó bevétel

ÖSSZESEN: 1043443 1079776 ÖSSZESEN: 1043443 1079776
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási kiadások

- Helyi adó felhalmozási célra meghatározott 7797 7981 - Önkormányzati finanszírozású intézmények
- Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 10225 47295 - Egészségbiztosítási alap által finanszírozott int.
- Tárgyi eszköz értékesítés 8917 2749 - Önkormányzat Hivatala 59782 42069
- Felhalmozási célú állami támogatás 12843 12440 - Céltartalék 32033
- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány - Felhalmozási célú hitel

- Felhalmozási célú központosított előirányzatok 256
- Célhitel 20000
- CÉDA támogatás 3381

ÖSSZESEN: 59782 74102 ÖSSZESEN: 59782 74102

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1103225 1153878 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1103225 1153878



31a. sz. melléklet

Mindszent Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó Intézmények működési önfinanszirozó képessége
2007. évben

Ezer Ft-ban

ÖnfinanszirozóNorm.állami Átengedett Működési ésÖsszes kiadás - Össz bevétel képességIntézmények hozzájárárulás központi adó sajátos bevételek Atvett Pe. eFt
eFt eFt felhalmozási célúeFt + ÖNHIKI bevételek eFt eFt + pénzm.

bevétel terhére

Polgármesteri Hivatal 452702 87783 221319 57186 19088 385376 67326

Károly Óvoda 127906 69088 9369 12002 90459 37447

MindszentiÁlalános Iskola 320813 154082 34362 20065 208509 112304

Keller Lajos Városi Könyvtár 16359 4298 2792 1200 8290 8069

Tisza Művelődési Ház 20218 4298 3314 3100 10712 9506

Gondozási Központ 93720 43471 3562 29326 76359 17361

Bölcsőde 6283 4626 319 622 5567 716

Egészségház 41135 2924 38211 41135

Cigány Kisebbségi Ónkorm. 640 640 640

MINDÖSSZESEN: 1079776 368286 275037 126425 57299 827047 252729



4. sz. melléklet

Mindszent Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó
intézmények engedélyezett létszáma 2007. évre

(fő)
. 2006.évi eng. - . - - .. 2007.évi eng.Megnevezes Letszam feji. Letszam csokk. - -

letszam letszam
Polgármesteri Hivatal 57,7 57,7
Képviselő-testület I I
Károly Óvoda 41,5 41,5
Bölcsőde 3 3
Mindszenti Általános Iskola 93,3 2 91 ‚3
Gondozási Központ 26,0 26,0
Egészségház 10,3 10,3
Keller L. Városi Könyvtár 4,8 4,8
Tisza Művelődési Ház 6,3 6,3
Közcélú foglalkoztatás 8 8
Közmunka programba való részv. 3 3
Közhasznú foglalkoztatás 23 23
MINDÖSSZESEN: 277,9 5 272,9



5. sz. melléklet

Mindszent Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2007.
évi élelmezési formája 2007. január 1-től

Ft/adag

Sorszám Megnevezés 2007. évi nyersanyag költség

I Bölcsőde 241
2 Károly Óvoda 231

Károly Óvoda felnőtt 264
3 Mindszenti Általános Iskola napközi 250
4 Mindszenti Általános Iskolai menza 158
5 Gondozási Központ 700

Területi étkeztetés 175

Az élelmezési nyersanyag költségek az ÁFA-t nem tartalmazzák!



6. sz. melléklet

Mindszent Város Önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Személyi iuttatás + iárulékok 694022

. 2007.évi . . . . .. - .KIADASOK Januar Februar Marcius Aprilis Majus Junius Julius Augusztus Szeptember Oktober November December
~ er.ei.

70522 50500 56575 52000 57500 56000 5700044

50

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

72

77

78

79

80

61
82

58785 58785 58785 58785 58785
Dologi kiadások 302157 22000 23000 23000 23000 23000 22000 20000 29357 29200 29200 29200 29200

Működési célú hitel után Ilzetett kamat

Működési célú pénzeszköz-átadások 26429 2000 2000 2500 2200 2200 1800 2000 2000 2500 2500 2365 2364

Működési célú pénzeszköz - átadások Kisebbségi Önkorm. 640 100 100 100 100 100 140

Ellátottak pénzbeni juttatása 46528 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 4264 4264

Céltartalék 10000 10000

Általános tartalék

Működési célú hitel visszatiz. Kötelezettség

Kölcsön folyösitások
Kölcsön visszafizetés

Működési kiadások összesen: 1079776 98322 79300 85975 81000 66500 83700 82900 93942 94285 94385 94714 104753

Felhalmozásikiadásokösszesen: 7075 477 478 112 112 112 112 5112 112 112 112 112 112

Felúlítási kiadások 11170 1545 4443 5182

Felhalmozási célú hitel és annak kamata 11384 2845 2846 2846 2846

Fejlesztési célú pénzeszk. átadások 12440 3110 3110 3110 3110

Pénzügyi befektetések

Céltartalék 32033 4000 2000 25033

Felhalmozási célú egyéb

Felhalmozási kiadások összesen: 74102 477 2023 10511 5294 112 6068 9112 2112 6068 112 112 32101

1163878 98799 81323 96486 86294 86612 89768 92012 96054 100353 94497 94826 13685483 _____ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN



Mindszent Város Önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

7. sz. melléklet

Intézményi működési bevételek

BEVÉTELEK 2007. évi er.ei Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

89600 7500 7500 10500 10500 7500 4000 4400 7000

Ezer Ft-ban

7900 7900 7450 7450

7

8

9

10

11

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

35

36

37

38

39

40

41

ÓnkormSajátos műk.bevételek(helyi adók, helyiségbéri. Lakbér) 36825 3000 3000 20000 1000 300 500 500 500 7000 525 200 300

Normativ állami támogatások 357809 55309 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500

Átengedettközpontibevételek 275037 42937 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100

Központosított előirányzatok - CKO 640 160 160 160 160

Müködési célú pénzeszköz-átvétel 57299 8899 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú hitel felvétel 252729 6000 6000 6000 6000 6000 34000 1 88729

Kötött felhasználású normativa 9837 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 919 918

Folyósitott kölcsön visszatérűlése

Működési forráshiány

Működési kiadások fedezetére szolgáló források 1079776 118445 84460 90300 71300 67780 64300 64700 95480 68700 62225 61729 250397

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 47295 1000 27000 1000 1000 1000 1000 1000 10240 1000 1000 1000 1055

Felhalmozási célú állami támogatások (lakáshozjutás) 12440 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1020 1020

Központosított előirányzatok

CÉDA támogatás

TEKI támogatás 3381 3381

Felhalmozási célú áfa visszatérülése

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 256 256

Tárgyi eszköz értékesités (telek) 2749 1000 1749

Magánszemélyek és vállalkozások kommunális adöja 7981 3990 3991

Pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú hitel-feNét

Felhalmozási célú bevételek Összesen: 74102 2040 28296 9411 2040 2040 3040 3789 11280 6031 2040 2020 2075

Felhalmozási forráshiány

Felhalmozási bevételek összesen 74102 2040 28296 9411 2040 2040 3040 3789 11280 6031 2040 2020 2075

42 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1153878 120485 92756 98711 73340 69800 67340 68489 106740 74731 64265 63749 252472



8. sz. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi
alakulását külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban
Ssz. Megnevezés 2007 2008 2009

I. Működési célú bevételek és kiadások

1 lnt.m0k~bev. levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értk. tárgyi 89600 94976 97825

eszk. ás immat.jav. AFA-ja

2 Őnkorm. Sajáto mük. Bev. Levonva komm. Adó/ha fejlesztési 36825 39035 40206
célra vetteték kil

3 Önkormányzat átengedett központi adók 275037 291539 300285
4 Normatív támogatás iközpontositott tám.is/ 368286 390383 402094
5 Működési célú pénzeszközátvétel 57299 60737 62559
6 Működési célú hitel 252729 200400 170000
7 Működési célú előző évi pénzmaradvány
8 Működési célú bevételek összesen 1079776 1077070 1072969
9 Személyi juttatások 521911 506579 494418
10 Munkaadótterhelőjárulék 172111 162106 158214
11 Dologi kiadások 302797 320965 330594
12 Működési célú pe. átadás egyéb támogatás 26429 28100 28943
13 Ellátottakpénzbelijuttatás 46528 49320 50800
14 Működési c. hitel /kötvény és kamatának visszafizetése/
15 Tartalék 10000 10000 10000

16 Működési célú kiadások összesen: 1079776 1077070 1072969

17 Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47295 29200 29000
18 Kommunális adó /ha fejlesztési célra vetették ki/ 7981 7506 8000
19 Fejlesztési célú normatív támogatás 12440 12440 12440
20 Központosított támogatás “CÉDA” 3381
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 256
22 Felhalmozási ÁFA visszetérülés
23 Értékesített tárgyi eszközök 2749 2914 3102
24 Felhamozási célú hitel /kötvényi
25 Előző évi pénzmaradvány
26 Felhalmozási célú bevételek összesen: 74102 52060 52542
27 Felhalmozási kiadások /ÁFA-val/ 7075 7000 17018
28 Felújítási kiadások/ÁFA-val/ 11170 9000 11000
29 Felhalmozási célú pénzeszkőzátadás 12440 12440 12440
30 Felhalmozási célú hitel és kamatainak visszafizetése 11384 12284 12084
31 Céltartalék 32033 11336
32 Felhalmozási célú kiadások összesen: 74102 52060 52542

33 Önkormányzat bevételei összesen: 1153878 1129130 1125511
34 Önkormányzat kiadásai összesen: 1153878 1129130 1125511



9. sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. * (2) bekezdéséhez

Cím Alcím
. Neve Neveszama szama

I Mindszent Város Önkormányzat 1 Polgármesteri Hivatala
Képviselő-testülete 2 Képviselő-testület intézményei

2 Alapfokú általános oktatási feladatok 1 Károly Óvoda és Bölcsőde

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

3 Közművelődési feladatok Keller Lajos Városi Könyvtár és
1 Helytörténeti Gyűjtemény
2 Tisza Művelődési Ház

4 Szociáli feladatok 1 Mindszent Város Gondozási Központja
2 Bölcsőde

5 Egészségügyi ellátás 1 Egészségház Mindszent

2 Úgyelet

3 Védőnői szolgálat

4 Anya és csecsemővédelem

5 Iskolai egészségügyi ellátás

6 Járóbeteg szakellátás

- Vérvételi mintahely
- Fizioterápia

6 Kommunális feladatok I Város és községgazdálkodás
(kapcsolódó szakfeladatok)

Mindszent Város Cigány Mindszent Város Cigány
7 Kisebbségi Önkormányzat 1 Kisebbségi Önkormányzat



10. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2007-2015. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves
bontásban

Ezer Ft-ban
Előirányzatok éves bontásban

Sorsz. A többéves kihatással járó feladat megnevezése Osszesen
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

1 Köztársaság tér 12. Bérlakás építési hitel 2014-ig 34495 4772 4772 4772 4772 4772 4772 4772 1091

2 Köztársaság tér 12. célhitel 2014-ig (üzletek, garázsok) 22575 3012 3012 3012 8012 3012 2515

3 Közkincs hitel program ( 2028-ig) 20000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4 Köztársaság tér 12. sz. építési és célhitel kamata 2014-ig) 21005 3600 3500 3300 3000 2800 2600 1205 1000

s Villamosbered.korsz..bérlete 2012-ig (ELMIB) 25782 4427 4605 4789 4789 4789 2383

6 DÉMÁSZ Hmvhely Szegfű áramdíj 2008. X-ig 954 620 434

7 Ford Transit ételszállító gépjármű lizingdija 3870 673 673 673 673 673 505

8 Citroen Berlingo lizingdija 674 674

9 Egészségház korszerűsítés 5229 2572 2657

10 Polgármesteri Hivatal szoc. Blokkjának átalakítása 2628 1286 1342



11. sz. melléklet

Mindszent Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi előirányzatai

Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2006. évi er. 2007. évi er.

BEVÉTELEK
Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Támogatások 640 640
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i) 640 640
4. Helyi önkormányzati támogatás
5. Fejlesztési célú támogatások
6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7. Pénzforgalom nélküli bevételek

BEVETELEK ÖSSZESEN 640 640

KIADÁSOK
Működési kiadások

8. Személyi jellegű kiadások
7. Munkaadót terhelő járulékok
8. Dologi jellegű kiadások 640 640
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai
10. Speciális célú támogatások

Előző évi pénzmaradvány visszatérítés I
Működési kiadások 640 640

11. Beruházási kiadások
12. Felújítási kiadások
13. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN 640 640


