
Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2009. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 

Mindszent Város Önkormányzata 
2008. évi költségvetési zárszámadásáról. 

 
Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, 
figyelemmel az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvényre, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi 
CLXIX. tv. számú törvényben foglaltakra – az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:  
 
1.§ (1) A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselő-
testületére és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára és a Képviselő-testület 
fenntartásában működő intézményekre.  
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:  
 

a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszent Város Polgármesteri 
Hivatala. 

 
b.) az önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv: 
 

Mindszenti Gondozási Központ,  
Egészségház, 
Károly Óvoda, (Bölcsőde), 
Mindszenti Általános Iskola,  
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ. 
 

(3) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 10. §-a alapján a 
költségvetési szervnek – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési 
beszámolót kell készítenie.  
 
(4) A költségvetési beszámolót központilag előírt tartalmú nyomtatványon kell 
elkészíteni a K11-es számítógépes program alapján.  
 
Az összeállított garnitúra:  
 

„B” ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ  
(POLGÁRMESTERI HIVATAL) 

 
(5) A Képviselő-testületnek a saját és intézményei felülvizsgált éves beszámolóját – a 
rendelet értelmében – a beszámoló elkészültét követően 2009. március 11-ig kell 
benyújtania a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóság 
Államháztartási Irodájához számítógépes feldolgozásra.  
 
(6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv beszámolója a hozzákapcsolt 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv adatait is tartalmazza. E beszámoló 
összeállítását a Polgármesteri Hivatalnak kell megszerveznie. A központi 



nyomtatvány helyettesíthető adatfeldolgozó és adathordó rendszer segítségével 
előállított, a kötelező nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezetű 
dokumentumokkal, amelyek a központi garnitúrákkal teljesen egyenértékűként 
fogadható el.  
 
2.§ Mindszent Város Képviselő-testület (továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
 

Bevételi főösszegének teljesítését  1.027.141,5 e Ft-ban 
 
Kiadási főösszegének teljesítését  1.055.789    e Ft-ban 
 
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: 
 
a.) pénzügyi műveletek bevételei teljesítését     33.432     e Ft-ban 
 
b.) pénzügyi műveletek kiadásai összesen:     10.020  e Ft-ban 
 

állapítja meg az e rendelet 1/a, 1/c, 1/d, 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2. és 3. számú 
mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási teljesítések 
figyelembevételével.  
 
3.§ (1) a 2.§ a.) pontjában megállapított bevételi teljesítésből a működési kiadások 
forrásait az 1/a, 1/c és 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 989.484,5 eFt-
ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait az 1/d és 3. számú 
mellékletek szerinti részletezéssel 71.089 eFt-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.  
 
Ennek megfelelően: 
 

Működési célú bevételek 
Önkormányzati finanszírozási intézmények működési bev. 67.907    e Ft 
Átengedett központi bevételek   272.864    e Ft 
Önkormányzati működési célú költségvetési támogatások  297.562    e Ft 
Kötött felhasználású normatívák         878    e Ft 
Központosított előirányzatok    81.754    e Ft 
Központosított előirányzat – Cigány Kisebbségi Önkorm.-    762,5 e Ft 
Egyes szociális feladatok támogatására    64.743    e Ft  
Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok tám.     49.000    e Ft 
Működésképtelen önkormányzat támogatása     10.000    e Ft 
Működési célra átvett pénzeszközök     60.588   e Ft 
Egyéb sajátos bevételek      55.215   e Ft 
Előző évi visszatérülések        6.048   e Ft  
Likviditási bér-hitel     21.148   e Ft  
Függő bevételek       1.015   e Ft  

 
Felhalmozási célú bevételek 

Felhalmozási normatíva hozzájárulások      12.440   e Ft 
Központosított előirányzatok        2.715   e Ft  
CÉDE támogatás       2.799   e Ft  
Felhalmozási célú helyi adó bevétel       7.691   e Ft  



Tárgyi eszközök értékesítése     3.155    e Ft  
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   14.199    e Ft  
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök      8.457    e Ft  
Lakástámogatási kölcsön visszatérítése     7.349    e Ft  
EU-s pályázatra célhitel felvétele   12.284    e Ft 
 

(2) A 2.§ b.) pontjában megállapított kiadási teljesítésből a működési költségvetés 
intézményenkénti és kiemelt előirányzatait a 2, 2/b, 2/c, 2/d és 3. számú mellékletek 
szerint állapítja meg a Képviselő-testület.  
 
Ennek megfelelően: 
 

Személyi juttatásokra  488.034   e Ft 
Munkaadót terhelő járulékokra  166.606   e Ft  
Dologi kiadásokra  216.020   e Ft  
Szociális jellegű támogatásokra  100.437   e Ft  
Tankönyv támogatásra      3.952   e Ft 
Pénzeszközök átadására    24.843   e Ft 
Függő kiadások                                                                -           779   e Ft 
 

(3) A 2.§ b.) pontjában megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, fejlesztési, 
felújítási teljesítések főösszegét a 2/a. számú mellékletben részletezett feladatokra 
71.696 e Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 
 
Ennek megfelelően: 

Felújítások  13.484   e Ft  
Felhalmozási célú kiadások   27.341   e Ft  
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök   15.210   e Ft 
Felhalmozási célú lakáscélú támogatás     1.359   e Ft  
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   10.020   e Ft  
Hosszú lejáratú hitelek kamatai    4.282   e Ft  
 
 

(4) A 2.§ b.) pontjában megállapított működési kiadások előirányzatából a 
Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítését az e rendelet 2/b. számú mellékletében 
részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.  
 
(5) Az egészségügyi alapellátást a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a 
megkötött 2008. évi finanszírozási szerződés alapján 24.027 eFt összegben 
teljesítette.  
 
(6) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények létszámkeretének 
teljesítését 231,4 fővel hagyja jóvá a Képviselő-testület.  
 
4.§ (1) A Mindszent Város Önkormányzatot ténylegesen – felhasználási kötöttséggel 
– megillető 310.002.501 Ft normatív állami hozzájárulás 2008. évben kiutalásra 
került.  
A tényleges mutatók alapján elszámolt normatív hozzájárulásokból az 
önkormányzatnak 3.598.134 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 
Visszafizetési határidő: 2009. március 28. (14. számú melléklet, 1-8 oldalig). 



(2) A Mindszent Város Önkormányzatot ténylegesen megillető – felhasználási 
kötöttséggel felhasználható – 876.200 Ft kötött normatív állami hozzájárulás 2008. 
évben kiutalásra került.  
A jogcímenkénti elszámolás alapján az önkormányzatnak 11.700 Ft visszaigénylése 
keletkezett. (15. számú melléklet),  
 
(3) Az (1) bekezdésben mutatószámok alapján igényelt normatív állami 
hozzájárulások visszafizetési kötelezettségét kamat nem terheli.  
 
(4) Mindszent Város Önkormányzat 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való 
teljes körű elszámolása alapján az önkormányzatot megillető összeg 2.787.801 Ft. 
(16. sz. melléklet). 
 
(5) Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi 
önkormányzatok 2008. évi támogatásának elszámolása alapján Mindszent Város 
Önkormányzata megfelelt a 2007. évi CLXIX. számú törvény 6. számú mellékletében 
előírt feltételeknek.  
a.) működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatása nem 
keletkezett, 
b.) egyéb sajátos bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatása nem 
keletkezett, 
c.) felhalmozási célú forráshiány elszámolása miatt visszafizetendő 88.000 Ft,  
d.) 2008. évi jövedelemkülönbség elszámolása alapján visszafizetendő 2.787.801 Ft, 
e.) Villamos energia 2008. többletköltségének elszámolása alapján 480.000 Ft. 
Visszafizetési határidő: 2009. március 28. (17. sz. melléklet) 
 
(6) Mindszent Város Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátott „Központosított 
előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások” ténylegesen felhasznált 
elszámolás alapján a 2009. évre áthúzódó 11.357 eFt az alábbi megbontásban:  
a.) Közoktatás-fejlesztési célok támogatása a Károly Óvoda és Bölcsőde, 
 valamint a Mindszenti Általános Iskola 2009. évi költségvetési 
 tervezetében szerepel    9.271 e Ft 
b.) Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ közművelődési 
 érdekeltségi hozzájárulás    1.795 e Ft  
c.) Kompok, révek felújítási támogatása       171 e Ft  
d.) Árvízkár helyreállítási lakossági támogatás        120 e Ft  
 (18. számú melléklet tartalmazza). 
 
(7) Mindszent Város Önkormányzat „2007. évi kötelezettségvállalással terhelt 
normatív, kötött felhasználású támogatási előirányzat maradványának elszámolása” 
2008. évben 114.142 Ft összegben, 100 %-os teljesítéssel ténylegesen 
felhasználásra került. (19. számú melléklet). 
 
(8) Mindszent Város Önkormányzat „2007. évi kötelezettségvállalással terhelt 
központosított előirányzatának és egyéb kötött felhasználású támogatási előirányzat 
maradványának elszámolása” 2008. évben 10.816 eFt összegben ténylegesen 
felhasználásra került. (20. számú melléklet).  
 
5.§ A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2008. évről áthúzódó módosított 
pénzmaradványa – 9.540 eFt. A visszatérítendő normatíva és az önhibáján kívül 



hátrányos helyzetű önkormányzati elszámolás, valamint a személyi jövedelemadó 
különbség és a szállító követelések fedezetét a 2009. évi szakfeladaton tervezett 
feladatok átcsoportosításával kell biztosítani. Elkülönített számlán lévő felhalmozási 
lakáscélú feladatra (üzletek értékesítése) 666 eFt, letéti elkülönítés 1.210 eFt. (21. 
számú melléklet).  
 
6.§ Mindszent Város Önkormányzatának 2007. évi vagyonmérlegét – a 
Polgármesteri Hivatal és az intézmények vagyoni állapotáról – a (22. számú 
melléklet, 1 – 12 oldalig) alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület. 
 
7.§ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása elkülönülten beépül a 
Mindszent Város Önkormányzat zárszámadási rendeletébe.  
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása 3/2009. (IV. 6.) határozata 
alapján: 
 

Működési célú bevételek 
 Központosított előirányzat  762,5 e Ft  
 Csongrád Megyei Önkormányzattól átvett    90    e Ft     
 pénzeszköz 

   
Működési célú kiadások  

Dologi kiadásokra 977    e Ft 
(ebből 2007. évről 132 eFt maradvány) 
 

8.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Mindszent Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2007. évi költségvetés teljesítéséről, 
zárszámadásáról alkotott 5/2008. (IV. 11.) önkormányzati rendelete.  
 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 10/2008. (V. 9.) Ör., a 16/2008. 
(VI. 3.) Ör., a 18/2008. (VI. 17.) Ör., a 21/2008. (VIII. 19.) Ör., a 28/2008. (IX. 27.) 
Ör., a 29/2008. (X. 21.) Ör., a 43/2008. (XII. 30.) Ör. és a 4/2009. (II. 27.) Ör. hatályát 
veszti.  
 
  
 

Dr. Zsótér István  
polgármester 

Dr. Hevesi Tamás  
jegyző 

     
Kihirdetve: 2009. április 21.  
 
 
  Dr. Hevesi Tamás  
          jegyző          


