
Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2009 (II. 27. ) rendelete 

 az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
 
 
 
Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló- 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2009. 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 Óvoda és  Bölcsőde, 
             - Mindszenti Általános Iskola, 
             - Mindszent Város Gondozási Központ, 
             - Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, 
             - 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   
Önkormányzatának vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletét, Közbeszerzési 
Szabályzatát és Közbeszerzési Tervét. 
  
                                            
 
                                                         II. Fejezet 



  
Az önkormányzati  költségvetés bevételeinek  és kiadásainak főösszege 

 
3. §1  A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésé- 
nek  
 

bevételi  főösszegét                                                                1.046.814 e Ft-ban 
működési célú hitel főösszegét                                                  80.693 e Ft-ban 
felhalmozási célhitel főösszegét                                                 11.717 e Ft-ban 
 
kiadási főösszegét                                                                  1.139.224  e Ft-ban                       
 

4.§1  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a jelen  rendelet szerint az   
önkormányzat önálló és részben önálló intézményi, valamint Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat  
    együttes bevételi előirányzatát                                           1.139.224  e Ft-ban                   
határozza meg. 
                                                                                                         

Ezen belül: 
1.) Működési bevételek                                                        1.032.835  e Ft 
- Intézményi működési bevételek                                                66.870  e Ft 
- Önkormányzati sajátos működési bevételek                             62.219  e Ft 

    - Átengedett központi adók                                                         275.673 e Ft 
    - Költségvetési támogatások                                                       426.162 e Ft 

  ebből: normatív támogatás                                                       293.898 e Ft 
             központosított előirányzatok (CKÖ)                                     733  e Ft 
             központosított előirányzatok                                            37.668 e Ft  
             normatív kötött támogatás                                                 1.127 e Ft 
  egyes szociális jellegű támogatás                                   89.036 e Ft 
- Előző évi visszatérülések                                                             5.177 e Ft 
- ÖNHIKI + működésképtelen támogatás                                     76.666 e Ft 
- Véglegesen átvett pénzeszközök                                               38.729 e Ft 
   ebből: OEP-től átvett pénzeszközök                                          19.242 e Ft 
________________ 
1Módosította a 11/2010. (IV. 27.) Ör. 

 
              önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétele eü.fel.      
              és CKÖ)                                                                          9.448 e Ft                                   
              Komplex eü. szűrés pályázatra átvett pe.                           230 e Ft  



  EP választásra támogatás                                               1.605 e Ft 
  DARKT támogatása                                                            332 e Ft 
  MVH iskolatej                                                                      597 e Ft                                

- Működési célú hitelek                                                                80.693 e Ft 
- Felhalmozási célú bevétel működési célra                                     646 e Ft 

 
2.) Felhalmozási bevételek                                                        106.389 e Ft 
- Felhalmozási bevételek és tőkejellegű bevételek                        6.538 e Ft 

    - Átvett pénzeszközök                                                                  12.109 e Ft 
    - Felhalmozási célú normatívák                                                     6.200 e Ft 
    - Önkormányzatok sajátos bevételei                                             32.644 e Ft 
    - Központosított előirányzatok                                                       37.181 e Ft 
    - Felhalmozási célhitelek                                                               11.717 e Ft 
 
5.§1 (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 előirányzatát                                                            1.139.224 e Ft-ban  
       határozza meg. 
 

1.) Működési kiadások                                                          1.032.835 e Ft 
- Személyi juttatások                                                               446.202 e Ft  
- Munkaadói járulékok                                                             142.706 e Ft 
- Dologi kiadások                                                                     273.555 e Ft 
- Ellátottak juttatása                                                                 111.848 e Ft 
- Speciális támogatások, pénzeszköz átadások                        38.284 e Ft 

ebből: önkormányzaton belüli átadás eü. és CKÖ célra           9.448 e Ft 
- Céltartalékok                                                                           20.240 e Ft 
 
2.) Felhalmozási célú kiadások                                               106.389 e Ft  

   -    Felújítási kiadások                                                                 33.977 e Ft 
   -    Beruházási kiadások                                                              45.644 e Ft 
   -    Felhalmozási célú hitelek törlesztése                                      12.163 e Ft 
   -    Felhalmozási célú hitelek kamatainak törlesztése                    7.575 e Ft 
   -    Lakásvásárlás, építés támogatására átadott pe.                         600 e Ft 

        -    Fejlesztési célú hitel (EU-s önerő)                                           6.430 e Ft 



(2) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát a rendelet 4. számú 
mellékletében foglaltak szerint 243,45 fővel  fogadja el. 
6.§ (1)  Az önkormányzat költségvetési mérlegét 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
7. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a 
működési és a felhalmozási feladatokhoz rendelt bevételeket 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d.  
számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 3.§-ban megállapított és a 4. §-ban hivatkozott mellékletekben kimutatott 
főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételét, valamint a kiadások 
teljesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás előirányzatát 1, 1/a, 1/c   számú 
melléklet részletezi. 
 
(3) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegeken belül a működési kiadások 
részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti, továbbá kiemelt előirányzatonkénti 
adatait a 2, 2/b, 2/c, 2/d. számú melléklet tartalmazza. 
 
(4) A 3. §-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. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2009. ( I.21.) CKÖ számú 
határozatával elfogadott 2009. évi költségvetése 555 e Ft. A költségvetési központi 
támogatás általános működtetési mértéke 555 e Ft. A 375/2007. (XII.23.) Korm. 
rendelet (2) bek. 5. szakaszának megfelelően 2009. február 1-i határidőre a pályázat 
benyújtásra került feladatalapú támogatás elnyerése érdekében.  A kiemelt 
előirányzatokat a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 
9. § (1) A 3.§-ban megállapított előirányzatokból az egészségügyi alapellátásra az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban) OEP) által  19.456  e Ft-tal, és 
az Önkormányzattól biztosított 8.893 e Ft-tal számol a költségvetés. 
 
10.§ (1) A működési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe 
venni. 
 
(2) A működési és felhalmozási célú hitelek 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. 
(XII.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 2009. évi költségvetés egy havi működési kiadásai az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetű támogatás eredményének ismeretéig 10 %-kal 
csökkentve köteles teljesíteni. 
 
(6) A Képviselő-testület a működési hitelek felvételéről a likviditási terv ismeretében 
előterjesztett tájékoztatás alapján dönt.  

 
(7) A likviditási tervben foglaltak alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
irodavezető szükség szerint a  Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen köteles 
tájékoztatást adni. A tervtől eltérő esetekben, valamint a szabályszegéseket köteles 
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.                 
 
 

III. 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, míg felhalmozási célú céltartalékát 11.717 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 
 

 
12.§ (1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait helyi rendelet 
tartalmazza, az abban foglaltak be nem tartása személyi felelősség felvetését, illetve 
az abból következő esetleges igények érvényesítését vonja maga után. 
 
(2) 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. (XII.24.) Korm. rendelet 37. §-ában foglaltakra 
figyelemmel - 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.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. 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 Városüzemeltetési Csoporttal tartott 
műszaki 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, rendezvényterv, 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 2010. 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. 
 
(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 100 e Ft-ot meghaladó előterjesztéseket a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsággal is véleményeztetni kell. A 100 e Ft-ot meg nem haladó előterjesztések 
esetében a polgármester is dönthet, feltéve, hogy a fedezet tartalék vagy egyéb 
feladat átcsoportosítással rendelkezésre áll. Amennyiben nem áll rendelkezésre, a 
polgármester köteles a Képviselő-testület döntését kérni az ügyben. 
 
15.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
pénzmaradványát az önkormányzat hivatala  vizsgálja felül és azt a Képviselő-
testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. 
 
(2) A 2008. 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 2008. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések 
előirányzatait a Képviselő-testület módosítja. 
 
(5) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál 
csak a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint 
lehet eljárni. 
 
(6) Az Önkormányzat a 2008. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány 
felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2009. évi költségvetés 
hiányának finanszírozására kell felhasználni. 
 



(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású 
önkormányzati támogatást, illetve a céljellegű előirányzatokat csak a megjelölt 
feladatokra lehet felhasználni, azok teljesítéséről az éves beszámoló keretében 
számot kell adni.  
 
(8) 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. § (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 Áht. 13/a. § (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 Államkincstár Dél-alföldi Regionális  Igazgatóság 
Államháztartási Iroda írásban és csak a Polgármesteri Hivatalon keresztül 
kezdeményezhetik. 
 
16.§  Az önálló bér-létszám gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének: 



 
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. 

d.) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező 
megtakarításokat – önálló bérgazdálkodási jogkörükben – az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.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 2009. évben vállalkozási tevékenységet 
nem folytat.  
 
19. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évre 
megállapított élelmezési normájának felső határát  5.  számú melléklet tartalmazza. 
 



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. § (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.§. (1) bekezdés 
alapján  készült Közbeszerzési tervet 2009. április 15-ig kell a Képviselő-testületnek 
megtárgyalni és jóváhagyni. 
 
 
                                                           VI. Fejezet 
  

Vegyes és záró rendelkezések 
 
 
22.§ (1)1 
 
(2). A Képviselő-testület képviselői részére a fentiekben megfogalmazott feladatokra 
képviselői alap létrehozása alapján 57 e Ft támogatás a képviselőket illeti meg. 
 
(3) 2008. évben feladattal terhelt polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői alapok 
maradványa a 2008. évi helyi adó hátralék összegének terhére betervezésre került a 
Mindszenti Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének „Képviselő-testületi” 
szakfeladatára. 
 
(4) 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. 
 
(5) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – engedélyezi a 
szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami 



visszatérítésekkel egyező összeggel –különösen a  rendszeres szociális segély, 
időskorúak járadéka, normatív ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, 
rendelkezésre állás támogatása, megelőlegezett gyermektartásdíjak, 
mozgáskorlátozottak támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a nem 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás   – a tervezett előirányzatok saját 
hatáskörben történő megemelését.  
 
(6) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – hozzájárul az 
évközi egyéb állami visszatérülések (pl. közműfejlesztéssel kapcsolatos 
visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. 
 
(7) A Képviselő-testület elrendeli a 2008. évi működési célú, be nem folyt és a 
beszedése érdekében megtett intézkedések mellett a Károly Óvoda és Bölcsőde, 
valamint Mindszenti Általános Iskola teljesítmény motivációs pályázat – 2009. év 
júniusig történő elszámolás miatti – eredeti előirányzatként történő tervezését. 
 
________________________________________ 
1Módosította a 10/2009. (IV. 21.) Ör.  
 
 
 
 
 
(8)  A Képviselő-testület elrendeli a 2008. évi működési célú, be nem folyt és a 
beszedése érdekében megtett intézkedések mellett a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
Kulturális Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázat – 2009. január 31-ig 
történő elszámolás miatt – eredeti előirányzatként történő tervezését.  
 
(9) )  A Képviselő-testület elrendeli a 2008. évi működési célú, be nem folyt és a 
beszedése érdekében megtett intézkedések mellett a Törptanya Családi Napközi 
Mindszent részére a 2008. évben fedezet hiányában ki nem utalt támogatás eredeti 
előirányzatként történő tervezését.  
  
(9) A Képviselő-testület elrendeli a 2008. évi felhalmozási célú, be nem folyt és a 
beszedése érdekében megtett intézkedések mellett a kötelezően elrendelt és 
folyamatban lévő – pályázati célú – feladatok 2009. évben eredeti előirányzatként 
történő betervezését. 
 
(10) Az önkormányzat költségvetésében általános tartalék képzésére a 2008. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolóval jóváhagyott pénzmaradvány megállapításával 
kerülhet sor.  
A céltartalék felhasználására vonatkozó döntési hatáskörét a Képviselő-testület nem 
ruházhatja át. 
 
(11) 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.  
 
(12) A költségvetésben pályázattal megvalósítani tervezett feladatok végrehajtásának 
megkezdésére csak írásos értesítéssel, érvényes támogatási szerződéssel 
dokumentált kedvező döntést követően kerülhet sor. 
 



(13) Az önkormányzat pénzeszközeit – a Képviselő-testület döntése alapján – a K&H  
Bank Nyrt mindszenti  fiókjánál kezeli. 
 
(14) 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. §. (6) bekezdése és a módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 
153. §. (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. 
 
(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. (XII.30.) Kormányrendelet 
153. §. (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 
terjeszthetnek elő  Képviselő-testület tagjai, intézményvezetők, irodavezetők.  
 
(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. A K&H Bank Nyrt kívüli 
pénzintézménynél kezelt számlákra a bérek  átutalása 1 nappal korábbi időpontban 
történjen meg. 
 
 
25.§ (1) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak  
az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb 
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2008. szeptember 30. napját 
követően hozott döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez. 
A támogatást a 2008. évi CII. tv „ A helyi önkormányzatok által felhasználható 



központosított előirányzatok”-ról szóló 5. számú melléklet 9. pontjában előírtak 
alapján  három alkalomra ütemezett időpontban lehet megigényelni. 
 
(2) A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 118. §-ának (11) bekezdésében 
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 
2009. évben 5250 forint/fő/hónap. 
 
(3) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.  törvény 19. §-ának (6) bekezdésében 
meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás 
összege 2009. évben 14000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási 
intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. 
 
(4) A 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 4. §. (1) 
bekezdésében foglalt céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím, 2 
alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcím-csoporton belül: 
 
              a.) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról  
                   szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetéseknek, 
              b.) a 2008. év után járó tizenharmadik havi illetmény 2009-ben történő  
                    elszámolásából adódó különbözet összegét – Központosított  
                    támogatásként (eredeti előirányzatként) tervezve -. 
 
kizárólag a 2009. évi eredeti előirányzatkén tervezett működési célú hitel előirányzat 
csökkentésére lehet felhasználni. 
 
(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 12000 Ft/fő/hó 
összegű támogatásban részesülhetnek. 
 
(5) A közalkalmazottak  jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény  
 
a.) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési 
fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési 
fokozathoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb 
szorzószámokat a 2009. évre a 2008. évi CII. Tv. „A Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről” 17. számú melléklete tartalmazza. 
 
b.) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2009. évben 20.000 forint. 
 
(6). Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret 2009. évben a keresetbe tartozó juttatások 
előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. 
  
(7) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 43. §-ának (1) 
bekezdésében foglalt illetményalap 2009. évben 38.650 forint. 
 



(8) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/G §-ának (1) 
bekezdésében kötelezően előírja a köztisztviselők részére a ruházati költségtérítést, 
mely az illetményalap 200 %-a. 
 
(9) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 49/F §-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.  
 
(10) Az önkormányzat munkavállalóit a vonatkozó törvények alapján megillető 
illetmény kifizetése az általuk megjelölt bankszámlára történő utalása miatt 
költségtöbbletet nem okozhat, ezért a költségvetés egységesen évi 2000 Ft/fő/év 
hozzájárulást tartalmaz, ami a novemberi munkabérrel együtt kerül átutalásra a 
lakossági folyószámlákra. 
 
 
26.§ (1) A Szoc.tv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás 
egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2008. évben 450 forint. 
 
(2) A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege 
2009.  évben esetenként 20000 forint. 
 
(2) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerint egyéni gyógyszerkeret havi összege 
2009. évben 12000 forint. 
 
(3) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2009. évben 
6000 forint. 
 
 
27.§ A helyi önkormányzatokat 2009. 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.§  (1) A helyi önkormányzat év közben a Magyar Államkincstár útján lemondhat a 
számára feladatmutató alapján  megállapított normatív hozzájárulások és 
támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről, illetve – ha törvény másként 
nem rendelkezik – pótlólagos igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.  
a.) Az előirányzat-lemondás benyújtásának határideje: 
                  április 30., július 31.- október 15. 
b.) a pótlólagos igénylés határideje :  
                  július 31. 
 



 (2) 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. 
e.) amennyiben a jogtalan igénybevétel összege nem haladja meg az 500 ezer 
forintot, az egyébként irányadó kamatmérték 50 %-át kell fizetni. 
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 
Államkincstár részére azonnal vissza kell téríteni. 
 
(3) Ha a PM-ÖTM együttes rendeletben közzétett  jövedelemkülönbség mérséklés, 
és a 2009. évi végleges iparűzési adóerő-képesség alapján – a normatív 
hozzájárulások évközi elmozdulása figyelmen kívül hagyásával – számított 
jövedelemkülönbség mérséklés közötti különbség pozitív előjelű és meghaladja a 
PM-ÖTM együttes rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés abszolút 
értékének 10 %-át, a települési önkormányzat a különbség után igénybevételi 
kamatot fizet, az alábbiak szerint: 
a.) ha az önkormányzat április 30., és július 31-i időpontig mond le 
jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást igénybevételi kamat nem terheli, 
b.) ha az önkormányzat október 15-i időpontig mond le jövedelemkülönbség 
mérséklésről, a lemondást a jegybanki alapkamatnak megfelelő igénybevételi kamat 
terheli, 
c.9 ha az év végi elszámolás során, vagy a Magyar Államkincstár Igazgatóság Áht. 
64/D. §-a szerinti felülvizsgálati eljárása keretében a számított jövedelemkülönbség 
mérséklés alapján visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra, azt a jegybanki 
alapkamat kétszeresének megfelelő igénybevételi kamat terheli.  
 
29.§ (1) A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( a továbbiakban Kbt. ) VI. 
Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. január 1-jétől 
2009. március  31-éig: 
      a.) árubeszerzés esetén 30 millió forint, 
      b.) építési beruházás esetén 90 millió forint, 
      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 2009. 
január 1-jétől 2009. március 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 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig: 



      a.) árubeszerzés esetében 8 millió Ft, 
      b.) építési beruházás esetében 15 millió Ft, 
      c.) szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió Ft. 
 
 
30.§.(1) A Kbt. VI. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 
2009. április  1-jétől 2009. december   31-éig: 
      a.) árubeszerzés esetén 8 millió forint, 
      b.) építési beruházás esetén 15 millió forint, 
      c.) építési koncesszió esetében 100 millió forint, 
      d.) szolgáltatás megrendelés esetében 8 millió forint, 
      e.) szolgáltatási koncesszió esetében 25 millió forint. 
(2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. 
április 1-jétől 2009. december 31-éig: 
      a.) árubeszerzés esetén 50 millió forint, 
      b.) építési beruházás esetében 100 millió forint, 
      c.) szolgáltató megrendelése esetében: 50 millió forint. 
 
 
31.§ (1) E rendelet – a (2) ás (3) bekezdésben foglalt kivétellel  - a kihirdetése napján 
lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni Jelen rendelet 
hatálybalépésével Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének   /2008. 
(XII.  .) önkormányzati rendelete „A 2009. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti 
szabályozásáról „  hatályát veszti . 
 
 
32.§ E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2009. I. félévi gazdálkodásról szóló 
beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendeletben 
kell számot adni.   
 
  
 
 
                   Dr. Zsótér István                                        Dr. Hevesi Tamás   
                       polgármester                                                    jegyző 
 
 
 
  
 
 
Kihirdetve: 2009. …………………. hó  ……nap  
 
 
                                     ……………………….. 
                                               jegyző 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S  L A T 
 

 
 
 
Tárgy: Mindszent Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésével kapcsolatos 
            intézkedések. 
 
 
Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sajnálattal állapítja meg, 
hogy a …………../2008. (…….) rendeletével 2008. 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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. 
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 2008. január 1-i létszám  74  fő,      



 
          1.1.2. a Polgármesteri Hivatalon túl 5 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 2007/2008. és a 
2008/2009. nevelési, illetve tanévben érje el a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I: Létszámhatárok cím alatti 
csoport, illetve osztály létszámnak a 70 %-át.. 

 
b.)Szükségesnek tartja, hogy a megalapozó számításokat intézményenként     
    a Képviselő-testület 2008. márciusi ülésen megtárgyalja. 
  

Határidő: 2008. március 
                2008. 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: 2008. 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.  
 

      Határidő: folyamatos 
      Felelős:   polgármester 
                      bizottságok, 
                      intézményvezetők. 
                      közgazdasági iroda, 
                      belső ellenőr. 



 
4.) A központi költségvetés X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím, 2. alcím, 1. 

Különféle személyi kifizetések céltartaléka terhére biztosított: 
               a.) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról  
                    szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre tervezett 
                    előirányzatnak és visszaigénylésnek megfelelő összegek, 
      

   b.) 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének külön 
        törvény szerinti kifizetését, a tervezett előirányzatnak és a Kormány által   
        biztosított előirányzatok átcsoportosításának összegét 

       
       biztosított összeg kizárólag a működési célú hitel keretét csökkentheti. 
 
5.) A rendelkezésre álló források pályázat útján történő kiegészítése érdekében 
 

a.) utasítja a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. 
törvény 5.sz. mellékletében foglalt központosított előirányzatokból 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 2008. évi zárszámadás  
        keretében kér tájékoztatást.) 
 
6.) 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 2008. 
március havi ülésére tegyen javaslatot a sport és ifjúsági tevékenység, 
rendezvényterv támogatására rendelkezésre álló költségvetési előirányzat 
felosztására, figyelemmel a 2008. évi költségvetési rendeletben foglalt 
szabályzatra. 
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés meghozataláig soron 
kívül indokolt esetben a sportszervezetek kérésére a 2007. évben odaítélt 
támogatás időarányos mértékének megfelelő összegű támogatást biztosítson. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   bizottság elnöke 
                Polgármester 

 
7.) A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a 

költségvetésben szereplő karbantartási előirányzat felhasználására – az erre 
irányuló igények felmérésével és rangsorolásával a Városüzemeltetési Csoport 
közreműködésével –legkésőbb a Képviselő-testület 2008. március  havi ülésére 
tegyen javaslatot. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   bizottság-elnöke  
                polgármester   



 
 
 
 
Mindszent, 2008. február 3. 
 
 
 

 
                    Dr. Zsótér István                                          Dr. Hevesi Tamás 
                       polgármester                                              jMindszent Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2008 (…...… ) rendelete 

 az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 
 
 
Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló- 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2008. 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 Óvoda és  Bölcsőde, 
             - Mindszenti Általános Iskola, 
             - Mindszent Város Gondozási Központ, 
             - Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, 
             - 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   
Önkormányzatának vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletét, Közbeszerzési 
Szabályzatát és Közbeszerzési Tervét. 
  
                                            
 
                                                         II. Fejezet 

  
Az önkormányzati  költségvetés bevételeinek  és kiadásainak főösszege 

 
 
3. §  A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésé- 
nek  
 

bevételi  főösszegét                                                             1.125.430  e Ft-ban 
kiadási főösszegét                                                               1.125.430  e Ft-ban                          
(melyből működési célú hitelt                                                263.855  e Ft-ban 
állapítja meg.) 
 

4.§  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a jelen  rendelet szerint az   
önkormányzat önálló és részben önálló intézményi, valamint Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat  
    együttes bevételi előirányzatát                                           1.125.430  e Ft-ban                   
határozza meg. 
                                                                                                         

Ezen belül: 
1.) Működési bevételek                                                        1.052.700  e Ft 
- Intézményi működési bevételek                                                81.058  e Ft 
- Önkormányzati sajátos működési bevételek                           329.376  e Ft 
  ebből: helyi adók  (bírságok és pótlékok)                                  43.110  e Ft 
             lakbér, egyéb bírságok                                                     2.500 e Ft 
             átengedett központi adók                                             283.766 e Ft 

    - Költségvetési támogatások                                                     325.003  e Ft 
  ebből: normatív támogatás                                                     297.596  e Ft 
             központosított előirányzatok (CKÖ)                                    555  e Ft 
             központosított előirányzatok (2008. évi bérfejl.)             17.309 e Ft  
             normatív kötött támogatás                                                9.543 e Ft 
- Véglegesen átvett pénzeszközök                                             55.476 e Ft 
   ebből: OEP-től átvett pénzeszközök                                        24.047 e Ft 



              önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétele eü.fel.      
              és CKÖ)                                                                        14.354 e Ft                                   
             Dél-alföldi Regionális  Munkaügyi Központtól átvett pe.17.075 e Ft                                   
- Hitelek                                                                                     261.787 e Ft 
 

 
2.) Felhalmozási bevételek                                                        72.730 e Ft 
- Tárgyi eszközök értékesítése                                                      9.949 e Ft 
- Felhalmozási bevételek és tőkejellegű bevételek                      24.836 e Ft 

    - Véglegesen átvett pénzeszközök                                                3.704  e Ft 
    - Felhalmozási célú normatívák                                                   12.440 e Ft 
    - Magánszemélyek kommunális adója                                           7.679 e Ft 
    - CÉDA támogatás                                                                         2.799 e Ft 
    - Felhalmozási célhitelek                                                              11.323 e Ft 
 
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 előirányzatát                                                            1.125.430 e Ft-ban  
       határozza meg. 
 

2.) Működési kiadások                                                          1.052.700 e Ft 
- Személyi juttatások                                                               506.808 e Ft  
- Munkaadói járulékok                                                             166.203 e Ft 
- Dologi kiadások                                                                     274.062 e Ft 
- Ellátottak juttatása                                                                   54.220 e Ft 
- Speciális támogatások, pénzeszköz átadások                       41.407 e Ft 

ebből: önkormányzaton belüli átadás eü. és CKÖ célra        14.379 e Ft 
- Céltartalékok                                                                          10.000 e Ft 
 
2.) Felhalmozási célú kiadások                                                72.730 e Ft  

   -    Felújítási kiadások                                                                  18.987 e Ft 
   -    Beruházási kiadások                                                               26.755 e Ft 
   -    Felhalmozási célú hitelek törlesztése                                      7.784 e Ft 
   -    Felhalmozási célú hitelek kamatainak törlesztése                  4.500 e Ft 
   -    Felhalmozási célú Közkincs hitel kamatainak törl.                  1.164 e Ft 
   -    Felhalmozási célú átadott pénzeszköz                                   1.100 e Ft 



   -    Lakásvásárlás, építés támogatására átadott pe.                  12.440 e Ft 
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát a rendelet 4. számú 
mellékletében foglaltak szerint 245,45 fővel  fogadja el. 
 
6.§ (1)  Az önkormányzat költségvetési mérlegét 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
7. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a 
működési és a felhalmozási feladatokhoz rendelt bevételeket 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d.  
számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 3.§-ban megállapított és a 4. §-ban hivatkozott mellékletekben kimutatott 
főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételét, valamint a kiadások 
teljesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás előirányzatát 1, 1/a, 1/c   számú 
melléklet részletezi. 
 
(3) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegeken belül a működési kiadások 
részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti, továbbá kiemelt előirányzatonkénti 
adatait a 2, 2/b, 2/c, 2/d. számú melléklet tartalmazza. 
 
(4) A 3. §-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. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2008. ( I.21.) CKÖ számú 
határozatával elfogadott 2008. évi költségvetése 555 e Ft. A költségvetési központi 
támogatás általános működtetési  mértéke 555 e Ft. A 375/2007. (XII.23.) Korm. 
rendelet (2) bek. 5. szakaszának megfelelően 2008. február 1-i határidőre a  pályázat 
benyújtásra került  feladatalapú  támogatás elnyerése érdekében.  A kiemelt 
előirányzatokat a  11. számú melléklet tartalmazza. 
 
9. § (1) A 3.§-ban megállapított előirányzatokból az egészségügyi alapellátásra az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban) OEP) által  24.047  e Ft-tal, és 
az Önkormányzattól biztosított 13.824 e Ft-tal számol a költségvetés. 
 
10.§ (1) A működési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe 
venni. 
 
(2) A működési és felhalmozási célú hitelek 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. 
(XII.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 2008. 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 hitelek felvételéről a likviditási terv ismeretében 
előterjesztett tájékoztatás alapján dönt.  

 
(7) A likviditási tervben foglaltak alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
irodavezető szükség szerint a  Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen köteles 
tájékoztatást adni. A tervtől eltérő esetekben, valamint a szabályszegéseket  köteles 
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: 
 

g.) csődegyezségi megállapodásban, 
h.) bírói egyezség keretében, 
i.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat 

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

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

bizonyított.                 
 
 
 
 

III. 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  határozza meg. 
 
(2) A Képviselő-testület a céltartalék, valamint a rendeletében egyedileg 
meghatározott beruházási, felújítási feladatok előirányzatait erre vonatkozó külön 
döntéssel  megváltoztathatja. 
 
 

IV. Fejezet 
 

 Az önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos 
rendelkezések 

 
 
12.§ (1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait helyi rendelet 
tartalmazza, az abban foglaltak be nem tartása személyi felelősség felvetését, illetve 
az abból következő esetleges igények érvényesítését vonja maga után. 
 
(2) 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. (XII.24.) Korm. rendelet 37. §-ában foglaltakra 
figyelemmel -  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.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. 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 Városüzemeltetési Csoporttal tartott 
műszaki 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, rendezvényterv, 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 2009. 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. 
 
(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.§ (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 2007. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül: 

i.) intézményi alaptevékenység végzéséhez kapcsolódó többletbevétele (ezek 
intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése) 

j.) végleges feladatelmaradás miatti összeg, 
k.) az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó 

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

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

m.) 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, 

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

költségvetés tervezésekor figyelembe vett feladatmutató elmaradásával 
arányos támogatás, 

p.) 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 2007. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések 
előirányzatait a Képviselő-testület módosítja. 
 



(5) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál 
csak a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint 
lehet eljárni. 
 
(6) Az Önkormányzat a 2007. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány 
felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2008. évi költségvetés 
hiányának finanszírozására kell felhasználni. 
 
(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású 
önkormányzati támogatást, illetve a céljellegű előirányzatokat csak a megjelölt 
feladatokra lehet felhasználni, azok teljesítéséről az éves beszámoló keretében 
számot kell adni.  
 
(8) 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. § (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 Áht. 13/a. § (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: 

d.) 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. 

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

f.) 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 Államkincstár Dél-alföldi Regionális  Igazgatóság 
Államháztartási Iroda írásban és csak a Polgármesteri Hivatalon keresztül 
kezdeményezhetik. 
 
16.§  Az önálló bér-létszám gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének: 
 

e.) az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges 
foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania, 

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

g.) 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. 

h.) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező 
megtakarításokat – önálló bérgazdálkodási jogkörükben – az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.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 2008. évben vállalkozási tevékenységet 
nem folytat.  
 
19. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2008. évre 
megállapított élelmezési normájának felső határát  5.  számú melléklet tartalmazza. 
 
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. § (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.§. (1) bekezdés 
alapján  készült Közbeszerzési tervet 2008. 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. §-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) 2007. évben feladattal terhelt polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői alapok 
maradványa a 2007. évi helyi adó hátralék összegének terhére betervezésre került a 
Mindszenti Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének „Képviselő-testületi” 
szakfeladatára. 
 
(4) 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. 
 
(5) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – engedélyezi a 
szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami 
visszatérítésekkel egyező összeggel –különösen a  rendszeres szociális segély, 
időskorúak járadéka, normatív ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, 
vizitdíj, megelőlegezett gyermektartásdíjak, mozgáskorlátozottak támogatása, 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a nem rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás   – a tervezett előirányzatok saját hatáskörben történő megemelését.  
 
(6) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – hozzájárul az 
évközi egyéb állami visszatérülések (pl. közműfejlesztéssel kapcsolatos 
visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. 
 
(7) A Képviselő-testület elrendeli a 2007. évi működési célú, be nem folyt és a 
beszedése érdekében megtett intézkedések mellett a Károly Óvoda és Bölcsőde, 
valamint Mindszenti Általános Iskola teljesítmény motivációs pályázat – 2008. év 
júniusig történő elszámolás miatti – eredeti előirányzatként történő tervezését. 
 
(8) A Képviselő-testület elrendeli a 2007. évi felhalmozási célú, be nem folyt és a 
beszedése érdekében megtett intézkedések mellett a kötelezően elrendelt és 
folyamatban lévő – pályázati célú – feladatok 2008. évben eredeti előirányzatként 
történő betervezését. 
 
(9) Az önkormányzat költségvetésében általános tartalék képzésére a 2007. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolóval jóváhagyott pénzmaradvány megállapításával 
kerülhet sor.  
A céltartalék felhasználására vonatkozó döntési hatáskörét a Képviselő-testület nem 
ruházhatja át. 
 
(10) 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.  
 
(11) A költségvetésben pályázattal megvalósítani tervezett feladatok végrehajtásának 
megkezdésére csak írásos értesítéssel, érvényes támogatási szerződéssel 
dokumentált kedvező döntést követően kerülhet sor. 
 
(12) Az önkormányzat pénzeszközeit – a Képviselő-testület döntése alapján – a K&H  
Bank Nyrt mindszenti  fiókjánál kezeli. 
 



(13) 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 
b.) az esedékességet követő 30 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy 

összegben,  
c.) 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. §. (6) bekezdése és a módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 
153. §. (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. 
 
(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. (XII.30.) Kormányrendelet 
153. §. (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, irodavezetők 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. A K&H Bank Nyrt 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, 
2007. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi 
kötelezettségei teljesítéséhez. A támogatást a 2007. évi CLXIX. tv „ A helyi 
önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok”-ról szóló 5. számú 
melléklet 9. pontjában előírtak alapján  négy alkalomra ütemezett időpontban lehet 
megigényelni. 
 
(2) A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 118. §-ának (11) bekezdésében 
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 
2007. évben 5250 forint/fő/hónap. 



 
(3) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.  törvény 19. §-ának (6) bekezdésében 
meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás 
összege 2008. évben 14000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási 
intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. 
 
(4) A 2007. évi CLXIX. Törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 4. 
§. (1) bekezdésében foglalt céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím, 
2 alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcím-csoporton belül: 
 
     a.) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló  
          2004. évi CXXII. Törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre tervezett  
          előirányzatnak és visszaigénylésnek megfelelő összegek, 
 
     b.) a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének külön törvény  
          szerinti kifizetését, a tervezett előirányzatnak és a Kormány által biztosított  
          előirányzatok átcsoportosításának összegét 
 
kizárólag a 2008. évi eredeti előirányzatkén tervezett működési célú hitel előirányzat 
csökkentésére lehet felhasználni. 
 
(5) 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, 
           d.) és minden olyam munkában nem töltött idő, amely alatt a jogviszonyban  
               álló átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült (pl. 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 12000 Ft/fő/hó 
összegű támogatásban részesülhetnek. 
 
(5) A közalkalmazottak  jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény  
 
a.) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési 
fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési 
fokozathoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb 
szorzószámokat a 20087. évre a 2007. évi CLXIX. Tv. „A Magyar Köztársaság 2008. 
évi költségvetéséről” 17. számú melléklete tartalmazza. 
 
b.) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2008. évben 20.000 forint. 
 
(6). Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret 2008. évben a keresetbe tartozó juttatások 
előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. 
  
(7) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 43. §-ának (1) 
bekezdésében foglalt illetményalap 2008. évben 38.650 forint. 
 
(8) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/G §-ának (1) 
bekezdésében kötelezően előírja a köztisztviselők részére a ruházati költségtérítést, 
mely az illetményalap 200 %-a. 
 
(9) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 49/F §-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.  
 
 
 
(10) Az önkormányzat munkavállalóit a vonatkozó törvények alapján megillető 
illetmény kifizetése az általuk megjelölt bankszámlára történő utalása miatt 
költségtöbbletet nem okozhat, ezért a költségvetés egységesen évi 2000 Ft/fő/év 
hozzájárulást tartalmaz, ami a novemberi munkabérrel együtt kerül átutalásra a 
lakossági folyószámlákra. 
 
26.§ (1) A Szoc.tv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás 
egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2008. évben 425 forint. 
 
(2) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerint egyéni gyógyszerkeret havi összege 
2008. évben 12000 forint. 
 



(3) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2008. évben 
6000 forint. 
 
27.§ A helyi önkormányzatokat 2008. 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.§  (1) A helyi önkormányzat év közben a Magyar Államkincstár útján lemondhat a 
számára feladatmutató alapján  megállapított normatív hozzájárulások és 
támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről, illetve – ha törvény másként 
nem rendelkezik – pótlólagos igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.  
a.) Az előirányzat-lemondás benyújtásának határideje: 
                  április 30., július 31.- október 15. 
b.) a pótlólagos igénylés határideje :  
                  július 31. 
 
 (2) 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. 
e.) amennyiben a jogtalan igénybevétel összege nem haladja meg az 500 ezer 
forintot, az egyébként irányadó kamatmérték 50 %-át kell fizetni. 
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 
Államkincstár részére azonnal vissza kell téríteni. 
 
(3) Ha a PM-ÖTM együttes rendeletben közzétett  jövedelemkülönbség mérséklés, 
és a 2008. évi végleges iparűzési adóerő-képesség alapján – a normatív 
hozzájárulások évközi elmozdulása figyelmen kívül hagyásával – számított 
jövedelemkülönbség mérséklés közötti különbség pozitív előjelű és meghaladja a 
PM-ÖTM együttes rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés abszolút 
értékének 10 %-át, a települési önkormányzat a különbség után igénybevételi 
kamatot fizet, az alábbiak szerint: 
a.) ha az önkormányzat április 30., és július 31-i időpontig mond le 
jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást igénybevételi kamat nem terheli, 



b.) ha az önkormányzat október 15-i időpontig mond le jövedelemkülönbség 
mérséklésről, a lemondást a jegybanki alapkamatnak megfelelő igénybevételi kamat 
terheli, 
c.9 ha az év végi elszámolás során, vagy a Magyar Államkincstár Igazgatóság Áht. 
64/D. §-a szerinti felülvizsgálati eljárása keretében a számított jövedelemkülönbség 
mérséklés alapján visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra, azt a jegybanki 
alapkamat kétszeresének megfelelő igénybevételi kamat terheli.  
 
29.§ (1) A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( a továbbiakban Kbt. ) VI. 
Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2008. január 1-jétől 
2008. december 31-éig: 
      a.) árubeszerzés esetén 30 millió forint, 
      b.) építési beruházás esetén 90 millió forint, 
      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 2008. 
január 1-jétől 2008. 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 2008. január 1-jétől 2008. december 31-éig: 
      a.) árubeszerzés esetében 8 millió Ft, 
      b.) építési beruházás esetében 15 millió Ft, 
      c.) szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió Ft. 
  
30.§ (1) E rendelet – a (2) ás (3) bekezdésben foglalt kivétellel  - a kihirdetése napján 
lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni Jelen rendelet 
hatálybalépésével Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének   /2007. 
(XII.  .) önkormányzati rendelete „A 2008. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti 
szabályozásáról „  hatályát veszti . 
 
 
 
 
31.§ E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2008. I. félévi gazdálkodásról szóló 
beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletben 
kell számot adni.   
 
  
                   Dr. Zsótér István                                        Dr. Hevesi Tamás   
                       polgármester                                                    jegyző 
 
 
  
 
 
Kihirdetve: 2008. …………………. hó  ……nap  
 
 
                                     ……………………….. 



                                               jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S  L A T 
 

 
 
 
Tárgy: Mindszent Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésével kapcsolatos 
            intézkedések. 
 
 
Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sajnálattal állapítja meg, 
hogy a …………../2008. (…….) rendeletével 2008. évre megállapított költségvetése – 
alapvetően a központi támogatások elégtelensége, a helyi bevételek stagnálása 
miatt – jelentős forráshiányt tartalmaz. 
 
A Képviselő-testület erre való tekintettel: 
 



8.) a.) Szükségesnek tartja az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő     
(működési forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására 
vonatkozó igény benyújtását a Pénzügyminisztériumhoz. 

      Ehhez a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. 
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 2008. január 1-i létszám  74  fő,      
 
          1.1.2. a Polgármesteri Hivatalon túl 5 intézményt tart fenn,    
 

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

 
1.1.6. helyi adó bevezetéséről döntött, 1996. január hó 1-el a 

magánszemélyek kommunális adóját, 1999. július hó 1-el a helyi 
iparűzési adót vezette be,  

         
1.1.7. az önkormányzat tárgyévet megelőző évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elfogadta  nem volt elutasító záradékkal ellátva,    
  

1.3 az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási 
intézmények intézményenként, ezen belül az általános iskolában 
évfolyam csoportonként számított kihasználtsága a 2007/2008. és a 
2008/2009. nevelési, illetve tanévben érje el a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I: Létszámhatárok cím alatti 
csoport, illetve osztály létszámnak a 70 %-át.. 

 
b.)Szükségesnek tartja, hogy a megalapozó számításokat intézményenként     
    a Képviselő-testület 2008. márciusi ülésen megtárgyalja. 
  

Határidő: 2008. március 
                2008. április 20.  
Felelős:    polgármester 
                 Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági, Sport  és Egyházügyi Bizottság, 
                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
9.) 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: 2008. március 3. 
Felelős:    polgármester 

 
10.) Szükségesnek tartja, hogy az önkormányzat beadott működési forráshiányos 

támogatási igény mellett folyamatosan végezzen számításokat: 
c.) Központilag nem biztosított, helyi önkormányzatok által fedezendő 

személyi juttatás előirányzatok intézményenkénti – bér, létszám – 
megoldására, 



d.) Végezzen felülvizsgálatot a bevételek teljes körű feltárása, valamint a 
kiadások megvalósítható racionalizálására, csökkentésére.  
 

      Határidő: folyamatos 
      Felelős:   polgármester 
                      bizottságok, 
                      intézményvezetők. 
                      közgazdasági iroda, 
                      belső ellenőr. 
 
11.) A központi költségvetés X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím, 2. alcím, 1. 

Különféle személyi kifizetések céltartaléka terhére biztosított: 
               a.) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról  
                    szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre tervezett 
                    előirányzatnak és visszaigénylésnek megfelelő összegek, 
      

   b.) 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének külön 
        törvény szerinti kifizetését, a tervezett előirányzatnak és a Kormány által   
        biztosított előirányzatok átcsoportosításának összegét 

       
       biztosított összeg kizárólag a működési célú hitel keretét csökkentheti. 
 
12.) A rendelkezésre álló források pályázat útján történő kiegészítése érdekében 
 

b.) utasítja a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. 
törvény 5.sz. mellékletében foglalt központosított előirányzatokból 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 2008. évi zárszámadás  
        keretében kér tájékoztatást.) 
 
13.) 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 2008. 
március havi ülésére tegyen javaslatot a sport és ifjúsági tevékenység, 
rendezvényterv támogatására rendelkezésre álló költségvetési előirányzat 
felosztására, figyelemmel a 2008. évi költségvetési rendeletben foglalt 
szabályzatra. 
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés meghozataláig soron 
kívül indokolt esetben a sportszervezetek kérésére a 2007. évben odaítélt 
támogatás időarányos mértékének megfelelő összegű támogatást biztosítson. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   bizottság elnöke 
                Polgármester 

 



14.) A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a 
költségvetésben szereplő karbantartási előirányzat felhasználására – az erre 
irányuló igények felmérésével és rangsorolásával a Városüzemeltetési Csoport 
közreműködésével –legkésőbb a Képviselő-testület 2008. március  havi ülésére 
tegyen javaslatot. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   bizottság-elnöke  
                polgármester   
 
 
 
 
Mindszent, 2008. február 3. 
 
 
 

 
                    Dr. Zsótér István                                          Dr. Hevesi Tamás 
                       polgármester                                              jMindszent Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2008 (…...… ) rendelete 

 az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 
 
 
Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló- 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2008. 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 Óvoda és  Bölcsőde, 
             - Mindszenti Általános Iskola, 
             - Mindszent Város Gondozási Központ, 



             - Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, 
             - 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   
Önkormányzatának vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletét, Közbeszerzési 
Szabályzatát és Közbeszerzési Tervét. 
  
                                            
 
                                                         II. Fejezet 

  
Az önkormányzati  költségvetés bevételeinek  és kiadásainak főösszege 

 
 
3. §  A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésé- 
nek  
 

bevételi  főösszegét                                                             1.125.430  e Ft-ban 
kiadási főösszegét                                                               1.125.430  e Ft-ban                         
(melyből működési célú hitelt                                                263.855  e Ft-ban 
állapítja meg.) 
 

4.§  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a jelen  rendelet szerint az   
önkormányzat önálló és részben önálló intézményi, valamint Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat  
    együttes bevételi előirányzatát                                           1.125.430  e Ft-ban                   
határozza meg. 
                                                                                                         

Ezen belül: 
1.) Működési bevételek                                                        1.052.700  e Ft 
- Intézményi működési bevételek                                                81.058  e Ft 
- Önkormányzati sajátos működési bevételek                           329.376  e Ft 
  ebből: helyi adók  (bírságok és pótlékok)                                  43.110  e Ft 
             lakbér, egyéb bírságok                                                     2.500 e Ft 
             átengedett központi adók                                             283.766 e Ft 

    - Költségvetési támogatások                                                     325.003  e Ft 



  ebből: normatív támogatás                                                     297.596  e Ft 
             központosított előirányzatok (CKÖ)                                    555  e Ft 
             központosított előirányzatok (2008. évi bérfejl.)             17.309 e Ft  
             normatív kötött támogatás                                                9.543 e Ft 
- Véglegesen átvett pénzeszközök                                             55.476 e Ft 
   ebből: OEP-től átvett pénzeszközök                                        24.047 e Ft 
              önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétele eü.fel.      
              és CKÖ)                                                                        14.354 e Ft                                   
             Dél-alföldi Regionális  Munkaügyi Központtól átvett pe.17.075 e Ft                                   
- Hitelek                                                                                     261.787 e Ft 
 

 
2.) Felhalmozási bevételek                                                        72.730 e Ft 
- Tárgyi eszközök értékesítése                                                      9.949 e Ft 
- Felhalmozási bevételek és tőkejellegű bevételek                      24.836 e Ft 

    - Véglegesen átvett pénzeszközök                                                3.704  e Ft 
    - Felhalmozási célú normatívák                                                   12.440 e Ft 
    - Magánszemélyek kommunális adója                                           7.679 e Ft 
    - CÉDA támogatás                                                                         2.799 e Ft 
    - Felhalmozási célhitelek                                                              11.323 e Ft 
 
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 előirányzatát                                                            1.125.430 e Ft-ban  
       határozza meg. 
 

3.) Működési kiadások                                                          1.052.700 e Ft 
- Személyi juttatások                                                               506.808 e Ft  
- Munkaadói járulékok                                                             166.203 e Ft 
- Dologi kiadások                                                                     274.062 e Ft 
- Ellátottak juttatása                                                                   54.220 e Ft 
- Speciális támogatások, pénzeszköz átadások                       41.407 e Ft 

ebből: önkormányzaton belüli átadás eü. és CKÖ célra        14.379 e Ft 
- Céltartalékok                                                                          10.000 e Ft 
 
2.) Felhalmozási célú kiadások                                                72.730 e Ft  



   -    Felújítási kiadások                                                                  18.987 e Ft 
   -    Beruházási kiadások                                                               26.755 e Ft 
   -    Felhalmozási célú hitelek törlesztése                                      7.784 e Ft 
   -    Felhalmozási célú hitelek kamatainak törlesztése                  4.500 e Ft 
   -    Felhalmozási célú Közkincs hitel kamatainak törl.                  1.164 e Ft 
   -    Felhalmozási célú átadott pénzeszköz                                   1.100 e Ft 
   -    Lakásvásárlás, építés támogatására átadott pe.                  12.440 e Ft 

 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát a rendelet 4. számú 
mellékletében foglaltak szerint 245,45 fővel  fogadja el. 
 
6.§ (1)  Az önkormányzat költségvetési mérlegét 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
7. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a 
működési és a felhalmozási feladatokhoz rendelt bevételeket 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d.  
számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 3.§-ban megállapított és a 4. §-ban hivatkozott mellékletekben kimutatott 
főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételét, valamint a kiadások 
teljesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás előirányzatát 1, 1/a, 1/c   számú 
melléklet részletezi. 
 
(3) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegeken belül a működési kiadások 
részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti, továbbá kiemelt előirányzatonkénti 
adatait a 2, 2/b, 2/c, 2/d. számú melléklet tartalmazza. 
 
(4) A 3. §-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. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2008. ( I.21.) CKÖ számú 
határozatával elfogadott 2008. évi költségvetése 555 e Ft. A költségvetési központi 
támogatás általános működtetési  mértéke 555 e Ft. A 375/2007. (XII.23.) Korm. 
rendelet (2) bek. 5. szakaszának megfelelően 2008. február 1-i határidőre a  pályázat 
benyújtásra került  feladatalapú  támogatás elnyerése érdekében.  A kiemelt 
előirányzatokat a  11. számú melléklet tartalmazza. 
 
9. § (1) A 3.§-ban megállapított előirányzatokból az egészségügyi alapellátásra az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban) OEP) által  24.047  e Ft-tal, és 
az Önkormányzattól biztosított 13.824 e Ft-tal számol a költségvetés. 
 
10.§ (1) A működési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe 
venni. 
 



(2) A működési és felhalmozási célú hitelek 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. 
(XII.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 2008. 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 hitelek felvételéről a likviditási terv ismeretében 
előterjesztett tájékoztatás alapján dönt.  

 
(7) A likviditási tervben foglaltak alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
irodavezető szükség szerint a  Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen köteles 
tájékoztatást adni. A tervtől eltérő esetekben, valamint a szabályszegéseket  köteles 
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: 
 

m.) csődegyezségi megállapodásban, 
n.) bírói egyezség keretében, 
o.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat 

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

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

bizonyított.                 
 
 
 



 
III. 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  határozza meg. 
 
(2) A Képviselő-testület a céltartalék, valamint a rendeletében egyedileg 
meghatározott beruházási, felújítási feladatok előirányzatait erre vonatkozó külön 
döntéssel  megváltoztathatja. 
 
 

IV. Fejezet 
 

 Az önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos 
rendelkezések 

 
 
12.§ (1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait helyi rendelet 
tartalmazza, az abban foglaltak be nem tartása személyi felelősség felvetését, illetve 
az abból következő esetleges igények érvényesítését vonja maga után. 
 
(2) 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. (XII.24.) Korm. rendelet 37. §-ában foglaltakra 
figyelemmel -  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.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. 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 Városüzemeltetési Csoporttal tartott 
műszaki 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, rendezvényterv, 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 2009. 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. 
 
(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.§ (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 2007. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül: 

q.) intézményi alaptevékenység végzéséhez kapcsolódó többletbevétele (ezek 
intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése) 

r.) végleges feladatelmaradás miatti összeg, 
s.) az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó 

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

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

u.) 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, 

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

költségvetés tervezésekor figyelembe vett feladatmutató elmaradásával 
arányos támogatás, 

x.) 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 2007. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések 
előirányzatait a Képviselő-testület módosítja. 
 
(5) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál 
csak a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint 
lehet eljárni. 
 
(6) Az Önkormányzat a 2007. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány 
felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2008. évi költségvetés 
hiányának finanszírozására kell felhasználni. 
 
(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású 
önkormányzati támogatást, illetve a céljellegű előirányzatokat csak a megjelölt 
feladatokra lehet felhasználni, azok teljesítéséről az éves beszámoló keretében 
számot kell adni.  
 
(8) 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. § (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 Áht. 13/a. § (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: 

g.) 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. 

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

i.) 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 Államkincstár Dél-alföldi Regionális  Igazgatóság 
Államháztartási Iroda írásban és csak a Polgármesteri Hivatalon keresztül 
kezdeményezhetik. 
 
16.§  Az önálló bér-létszám gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének: 
 

i.) az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges 
foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania, 

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

k.) 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. 

l.) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező 
megtakarításokat – önálló bérgazdálkodási jogkörükben – az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.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 2008. évben vállalkozási tevékenységet 
nem folytat.  
 
19. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2008. évre 
megállapított élelmezési normájának felső határát  5.  számú melléklet tartalmazza. 
 
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. § (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.§. (1) bekezdés 
alapján  készült Közbeszerzési tervet 2008. április 15-ig kell a Képviselő-testületnek 
megtárgyalni és jóváhagyni. 
 
 
                                                           VI. Fejezet 
  

Vegyes és záró rendelkezések 
 
 
 
22.§ (1) Hatályon kívül helyezte a 17/2009. (IX. 1.) 
 



(2). A Képviselő-testület képviselői részére a fentiekben megfogalmazott feladatokra 
képviselői alap létrehozása alapján 57 e Ft támogatás a képviselőket illeti meg. 
 
(3) 2007. évben feladattal terhelt polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői alapok 
maradványa a 2007. évi helyi adó hátralék összegének terhére betervezésre került a 
Mindszenti Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének „Képviselő-testületi” 
szakfeladatára. 
 
(4) 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. 
 
(5) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – engedélyezi a 
szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami 
visszatérítésekkel egyező összeggel –különösen a  rendszeres szociális segély, 
időskorúak járadéka, normatív ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, 
vizitdíj, megelőlegezett gyermektartásdíjak, mozgáskorlátozottak támogatása, 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a nem rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás   – a tervezett előirányzatok saját hatáskörben történő megemelését.  
 
(6) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – hozzájárul az 
évközi egyéb állami visszatérülések (pl. közműfejlesztéssel kapcsolatos 
visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. 
 
(7) A Képviselő-testület elrendeli a 2007. évi működési célú, be nem folyt és a 
beszedése érdekében megtett intézkedések mellett a Károly Óvoda és Bölcsőde, 
valamint Mindszenti Általános Iskola teljesítmény motivációs pályázat – 2008. év 
júniusig történő elszámolás miatti – eredeti előirányzatként történő tervezését. 
 
(8) A Képviselő-testület elrendeli a 2007. évi felhalmozási célú, be nem folyt és a 
beszedése érdekében megtett intézkedések mellett a kötelezően elrendelt és 
folyamatban lévő – pályázati célú – feladatok 2008. évben eredeti előirányzatként 
történő betervezését. 
 
(9) Az önkormányzat költségvetésében általános tartalék képzésére a 2007. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolóval jóváhagyott pénzmaradvány megállapításával 
kerülhet sor.  
A céltartalék felhasználására vonatkozó döntési hatáskörét a Képviselő-testület nem 
ruházhatja át. 
 
(10) 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.  
 
(11) A költségvetésben pályázattal megvalósítani tervezett feladatok végrehajtásának 
megkezdésére csak írásos értesítéssel, érvényes támogatási szerződéssel 
dokumentált kedvező döntést követően kerülhet sor. 
 
(12) Az önkormányzat pénzeszközeit – a Képviselő-testület döntése alapján – a K&H  
Bank Nyrt mindszenti  fiókjánál kezeli. 



 
(13) 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 
d.) az esedékességet követő 30 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy 

összegben,  
e.) 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. §. (6) bekezdése és a módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 
153. §. (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. 
 
(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. (XII.30.) Kormányrendelet 
153. §. (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, irodavezetők 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. A K&H Bank Nyrt 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, 
2007. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi 
kötelezettségei teljesítéséhez. A támogatást a 2007. évi CLXIX. tv „ A helyi 
önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok”-ról szóló 5. számú 
melléklet 9. pontjában előírtak alapján  négy alkalomra ütemezett időpontban lehet 
megigényelni. 
 



(2) A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 118. §-ának (11) bekezdésében 
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 
2007. évben 5250 forint/fő/hónap. 
 
(3) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.  törvény 19. §-ának (6) bekezdésében 
meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás 
összege 2008. évben 14000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási 
intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. 
 
(4) A 2007. évi CLXIX. Törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 4. 
§. (1) bekezdésében foglalt céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím, 
2 alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcím-csoporton belül: 
 
     a.) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló  
          2004. évi CXXII. Törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre tervezett  
          előirányzatnak és visszaigénylésnek megfelelő összegek, 
 
     b.) a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének külön törvény  
          szerinti kifizetését, a tervezett előirányzatnak és a Kormány által biztosított  
          előirányzatok átcsoportosításának összegét 
 
kizárólag a 2008. évi eredeti előirányzatkén tervezett működési célú hitel előirányzat 
csökkentésére lehet felhasználni. 
 
(5) 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, 
           d.) és minden olyam munkában nem töltött idő, amely alatt a jogviszonyban  
               álló átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült (pl. 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 12000 Ft/fő/hó 
összegű támogatásban részesülhetnek. 
 
(5) A közalkalmazottak  jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény  
 
a.) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési 
fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési 
fokozathoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb 
szorzószámokat a 20087. évre a 2007. évi CLXIX. Tv. „A Magyar Köztársaság 2008. 
évi költségvetéséről” 17. számú melléklete tartalmazza. 
 
b.) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2008. évben 20.000 forint. 
 
(6). Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret 2008. évben a keresetbe tartozó juttatások 
előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. 
  
(7) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 43. §-ának (1) 
bekezdésében foglalt illetményalap 2008. évben 38.650 forint. 
 
(8) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/G §-ának (1) 
bekezdésében kötelezően előírja a köztisztviselők részére a ruházati költségtérítést, 
mely az illetményalap 200 %-a. 
 
(9) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 49/F §-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.  
 
 
 
(10) Az önkormányzat munkavállalóit a vonatkozó törvények alapján megillető 
illetmény kifizetése az általuk megjelölt bankszámlára történő utalása miatt 
költségtöbbletet nem okozhat, ezért a költségvetés egységesen évi 2000 Ft/fő/év 
hozzájárulást tartalmaz, ami a novemberi munkabérrel együtt kerül átutalásra a 
lakossági folyószámlákra. 
 
26.§ (1) A Szoc.tv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás 
egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2008. évben 425 forint. 
 



(2) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerint egyéni gyógyszerkeret havi összege 
2008. évben 12000 forint. 
 
(3) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2008. évben 
6000 forint. 
 
27.§ A helyi önkormányzatokat 2008. 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.§  (1) A helyi önkormányzat év közben a Magyar Államkincstár útján lemondhat a 
számára feladatmutató alapján  megállapított normatív hozzájárulások és 
támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről, illetve – ha törvény másként 
nem rendelkezik – pótlólagos igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.  
a.) Az előirányzat-lemondás benyújtásának határideje: 
                  április 30., július 31.- október 15. 
b.) a pótlólagos igénylés határideje :  
                  július 31. 
 
 (2) 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. 
e.) amennyiben a jogtalan igénybevétel összege nem haladja meg az 500 ezer 
forintot, az egyébként irányadó kamatmérték 50 %-át kell fizetni. 
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 
Államkincstár részére azonnal vissza kell téríteni. 
 
(3) Ha a PM-ÖTM együttes rendeletben közzétett  jövedelemkülönbség mérséklés, 
és a 2008. évi végleges iparűzési adóerő-képesség alapján – a normatív 
hozzájárulások évközi elmozdulása figyelmen kívül hagyásával – számított 
jövedelemkülönbség mérséklés közötti különbség pozitív előjelű és meghaladja a 
PM-ÖTM együttes rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés abszolút 



értékének 10 %-át, a települési önkormányzat a különbség után igénybevételi 
kamatot fizet, az alábbiak szerint: 
a.) ha az önkormányzat április 30., és július 31-i időpontig mond le 
jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást igénybevételi kamat nem terheli, 
b.) ha az önkormányzat október 15-i időpontig mond le jövedelemkülönbség 
mérséklésről, a lemondást a jegybanki alapkamatnak megfelelő igénybevételi kamat 
terheli, 
c.9 ha az év végi elszámolás során, vagy a Magyar Államkincstár Igazgatóság Áht. 
64/D. §-a szerinti felülvizsgálati eljárása keretében a számított jövedelemkülönbség 
mérséklés alapján visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra, azt a jegybanki 
alapkamat kétszeresének megfelelő igénybevételi kamat terheli.  
 
29.§ (1) A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( a továbbiakban Kbt. ) VI. 
Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2008. január 1-jétől 
2008. december 31-éig: 
      a.) árubeszerzés esetén 30 millió forint, 
      b.) építési beruházás esetén 90 millió forint, 
      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 2008. 
január 1-jétől 2008. 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 2008. január 1-jétől 2008. december 31-éig: 
      a.) árubeszerzés esetében 8 millió Ft, 
      b.) építési beruházás esetében 15 millió Ft, 
      c.) szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió Ft. 
  
30.§ (1) E rendelet – a (2) ás (3) bekezdésben foglalt kivétellel  - a kihirdetése napján 
lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni Jelen rendelet 
hatálybalépésével Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének   /2007. 
(XII.  .) önkormányzati rendelete „A 2008. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti 
szabályozásáról „  hatályát veszti . 
 
 
 
 
31.§ E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2008. I. félévi gazdálkodásról szóló 
beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletben 
kell számot adni.   
 
  
                   Dr. Zsótér István                                        Dr. Hevesi Tamás   
                       polgármester                                                    jegyző 
 
 
  
 
 



Kihirdetve: 2009. február 27.  
 
 
                                     Dr. Hevesi Tamás 
                                               jegyző 
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