Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2010 (II.16. ) rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az
államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §ában (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakra - a 2010. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Mindszent Város Képviselő-testületére és annak
bizottságaira, Mindszent Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat által
alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó illetve önállóan működő
költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat központi
kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra,
gazdasági társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő
előirányzatokból részesülnek.
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a
Mindszent Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló
határozataiban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
2. § (1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a
címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények – külön-különalkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- Mindszent Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b.) Önállóan működő 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 10. 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 2010. évi költségvetésének
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét
működési célú hitel főösszegét
felhalmozási célhitel főösszegét

976.426 e Ft-ban
1.180.130 e Ft-ban
176.191 e Ft-ban
27.513 e Ft-ban

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

1.180.130 e Ft-ban

határozza meg.
Ezen belül:
1.) Működési bevételek

1.061.538 eFt

Intézményi működési bevételek

67.836 eFt

Önkormányzati sajátos működési bevételek

38.554 eFt

Átengedett központi adók
Átengedett személyi jövedelemadó
Gépjárműadó

297.749 eFt
271.683 eFt
26.379 eFt

Központi költségvetésből kapott támogatások

316.444 eFt

Ebből: normatív hozzájárulás

263.735 eFt

Ebből: szociális feladatokra

97.476 eFt

Ebből: központosított előirányzatok

34.608 eFt

Ebből: egyéb költségvetési támogatás (CÉDE)
Támogatásértékű bevételek
Ebből: CKÖ
OEP-től átvett pénzeszközök

3.101 eFt
35.400 eFt
655 eFt
19.000 eFt

Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelésű
előírányzatból támogatásértékű működési
bevétel, államháztartáson kívülről pénzeszköz
átvétele

9.236 eFt

Előző évi visszatérülés

4.013 eFt

Előző évi pénzmaradvány

30.441 eFt

Működési célú hitel

176.191 eFt

2.) Felhalmozási bevételek

118.592 eFt

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

18.592 eFt

Önkormányzatok sajátos bevételei

16.744 eFt

Felhalmozási normatív hozzájárulás
Támogatásértékű bevételek

5.887 eFt
14.637 eFt

Támogatási kölcsönök visszatérülése

5.100 eFt

Egyéb költségvetési támogatás (TEKI)

16.731 eFt

2009. évi tervezett pénzmaradvány

13.388 eFt

Felhalmozási célú hitel

27.358 eFt

Felhalmozási célú hitel VKT-től

1.928 eFt

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

1.180.130 e Ft-ban

határozza meg.
1.) Működési kiadások

1.061.538 eFt

Személyi juttatás

489.670 eFt

Munkáltatót terhelő járulékok

135.470 eFt

Dologi kiadások

321.875 eFt

Pénzeszköz átadások

12.894 eFt

Céltartalék

10.000 eFt

Szociális juttatás

91.629 eFt

2.) Felhalmozási célú kiadások
Előző évről áthúzódó feladatok

118.592 eFt
8.273 eFt

Vállalt kötelezettségek

24.224 eFt

Beruházások, felújítások

86.095 eFt

Ebből: Lakásvásárlás, építési támogatás

4.116 eFt

Beruházás

50.944 eFt

Felújítás

31.035 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát a rendelet 4. számú
mellékletében foglaltak szerint 246 fővel fogadja el.
6.§ (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 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/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 számú melléklet
részletezi.
(3) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegeken belül a működési kiadások
önállóan működő költségvetési intézményenkénti, továbbá kiemelt előirányzatonkénti
adatait a 2, 2/a, 2/b 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/c számú
melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(5) A Polgármesteri Hivatal feladatainak tételes előirányzatait a 2/a számú melléklet
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
8. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2010. (I.25.) CKÖ számú
határozatával elfogadott 2010. 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 2010. február 1-i határidőre a pályázat
benyújtásra került feladatalapú támogatás elnyerése érdekében.
A kiemelt
előirányzatokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A 3.§-ban megállapított előirányzatokból az egészségügyi alapellátásra az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban) OEP) által 19.000 e Ft-tal, az
Önkormányzattól biztosított 15.155 e Ft-tal, 2.600 e Ft saját bevétellel (melyet a
vállalkozó háziorvosok számla alapján térítenek az önkormányzat részére), valamint
9.866 e Ft működési célú hitel-igény realizálásával számol a költségvetés.
10.§ (1) A működési hiány fedezetét a költségvetésben hitel-igényként 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. Az
Önkormányzatokról szóló tv. 88. §-ban meghatározott korrigált bevétel 70 %-nak
megfelelő hitel-képessége önkormányzatunknak 2010. évi jelen rendeletben
meghatározott mértéke: 69.277 e Ft. Részletesen bemutatja a 11. számú melléklet.
(3) Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet alapján készítendő likviditási tervnek (a 6. számú
melléklet az előirányzat-felhasználási terv mellett bemutatja a tervezett bevételek
megvalósulása melletti tervezett kiadásokhoz szükséges likviditást biztosító külső/
belső anyagi forrás szükségletét, melynek a működés alapfeltételei biztosítása
mellett a hiány csökkentését és megszüntetését is szolgálnia kell.
(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 2010. évi költségvetés egyhavi átlagos 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 az észlelt szabálytalanságokat
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 az 5.§ -ban jóváhagyott működési kiadási jellegű
céltartalékát 9.800 e Ft-ban, míg fejlesztési célú céltartalékát 3.084 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 bevételeket 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. nem járulhat.
(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önálló működő és gazdálkodó valamint az
önállóan működő 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 2010. 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 önállóan működő költségvetési szervek
saját, folyó bevételeik beszedésére a jogszabályi előírások, illetve az intézményekkel
kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek eljárni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 1.000 e Ft+ Áfá-t meghaladó
kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről – a művészeti
alkotások és előadó művészeti szolgáltatás kivételével – legalább 3 ajánlat
bekérésével, a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(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 Képviselőtestület 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).
(7) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire –, valamint
a bevételek és kiadások alakulásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság illetve a

Képviselő-testület valamennyi tagját negyedévente, a bankszámla egyenlegéről
hetente 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, melynek elmulasztása
személyi felelősség megvizsgálását veti fel.
(10) A Képviselő-testület a helyi adó bevételek közül a magánszemélyek kommunális
adójából befolyt teljes összeg 100 %-át felhalmozási feladatok teljesítésére rendeli
felhasználni.
14. § (1) Ha 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 Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2011. február 28-ig - a zárszámadási
rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző Képviselőtestületi 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 2009. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során –a meghatározott
célra átvett támogatások kivételével - valamennyi kötelezettséggel nem terhelt
maradvány elvonásra kerül a jelen gazdasági és pénzügyi körülmények miatt.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely
támogatási többlettel jár.
(4) A zárszámadással jóváhagyott 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület
módosítja.
(5) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál
csak a módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése szerint
lehet eljárni.
(6) Az Önkormányzat a 2009. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány
felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2010. 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) Többlet forrás rendelkezésre állása esetén a céljelleggel – nem szociális
ellátásként, az Áht. 13/a. § (2) bekezdésében foglaltak betartása érdekében nyújtott támogatásokról az Oktatási-, Közművelődési-, Ifjúsági, Sport és Egyházügyi
Bizottság által kidolgozásra került a támogatás elosztásának eljárási rendjére
vonatkozó szabályzat. A támogatott szervezetek az átvett pénzeszközről számadást
kötelesek adni. A szakmai beszámoló felülvizsgálata az Oktatási-, Közművelődési-,
Ifjúsági, Sport és Egyházügyi Bizottság kompetenciájába tartozik, míg a támogatás
pénzeszköz-felhasználásának szabályszerű 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. Az Önkormányzat által céljelleggel nyújtott
támogatások nyilvántartási rendszere is kidolgozásra került, 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, kivéve, ha
a célhoz kötött forrás felhasználásáról a támogatási szerződés másként

rendelkezik, vagy a többlet elérése személyi juttatás kifizetése nélkül nem
valósítható meg.
(10) Az intézményvezetők - saját intézményeik előirányzatain belül is kötelezettséget csak a jegyző ellenjegyzése mellett vállalhatnak, a feladatok
végrehajtását e nélkül 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 módosítást a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Államháztartási Iroda útján írásban és csak a Polgármesteri Hivatalon keresztül
kezdeményezhetik.
16.§ Az önálló bér-létszám gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének:
a.) az intézmény részére engedélyezett létszám irányszámot 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 292/2009. (XII.19.) 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 mellett az önkormányzati körön kívüli költségvetési források
igénybevételére irányuló tevékenységük (pályázatok, megállapodások, stb.) során a
(2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kötelesek eljárni, gondoskodni pénzügyi
források felkutatásáról.

(2) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége, pénzeszköz átvételére vonatkozó
megállapodása elsősorban az alapító okiratban megjelölt alapfeladat-ellátás
minőségének javítására irányulhat.
(3) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása, a pénzeszköz átvételére
vonatkozó megállapodás végrehajtása az önkormányzatnak, vagy a költségvetési
szervnek költségvetési kötelezettséget, vagy az alapfeladatától eltérő szakmai
kötelezettséget jelent, és a megvalósítás tervezett költsége a 100 e Ft-ot meghaladja,
az alapfeladat-ellátás volumenének növekedését és ezzel összefüggésben többlet
működtetési igényt eredményezne, a költségvetési szerv köteles előzetesen a
Képviselő-testület engedélyét kérni. A kérelmet – a szükséges dokumentumokkal és
a tervezett feladat indoklásával – úgy kell megküldeni, hogy annak elbírálására kellő
idő álljon rendelkezésre.
(4) Az önkormányzat és annak intézményei 2010. évben kisegítő és vállalkozási
tevékenységet nem folytatnak.
19. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2010. évre
megállapított élelmezési normájának felső határát az 5. számú melléklet tartalmazza.
20. § (1) A Képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó
Polgármesteri Hivatalt – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a
költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási,
illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
(2) Az önkormányzati tulajdonú intézményi alapfeladatok ellátásához használatra
átadott vagyontárgyak állagának folyamatos és következetes megóvására irányuló
felújítások, karbantartások műszaki, pénzügyi, együttműködési, lebonyolítás
szabályaira vonatkozóan legkésőbb március 31-ig a 12. § (3) bekezdése alapján a
megvalósítási tervet ki kell dolgozni.
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 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 2010. április 15-ig kell a Képviselő-testületnek
megtárgyalni és jóváhagyni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések

22.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében az alpolgármester által előző
időszakban (2008. évben 689 e Ft) fel nem vett, de előirányzott alpolgármesteri
(dologi) keret valamint a Képviselő-testület tagjainak 2009. évre előirányzata
Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(II.27) rendeletében
biztosított tiszteletdíj és annak járuléka – 34/2007.(XII.21.) Ör. szerinti mértékkel - ,
mint előző évi kötelezettség vállalása a képviselő testület szakfeladaton betervezésre
került 10.792 eFt összegben.
(2) 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.
(3) 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.
(4) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – hozzájárul az
évközi egyéb állami visszatérülések (pl. közműfejlesztéssel kapcsolatos
visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.
(5) A Képviselő-testület elrendeli a Civil szervezettel kötött szerződés alapján a 2009.
évben fedezet hiányában ki nem utalt támogatás 2010. évi eredeti előirányzatként
történő tervezését.
(6) A Képviselő-testület elrendeli a 2009. évi felhalmozási célú, folyamatban lévő –
pályázattal megvalósuló – feladatok 2010. évben eredeti előirányzatként történő
betervezését.
(7) Az önkormányzat költségvetésében általános tartalék képzésére a 2010. évi
gazdálkodásról szóló beszámolóval jóváhagyott pénzmaradvány megállapításával
kerülhet sor.
A céltartalék felhasználására vonatkozó döntési hatáskörét a Képviselő-testület nem
ruházhatja át.
(8) 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.
(9) A költségvetésben pályázattal megvalósítani tervezett feladatok végrehajtásának
megkezdésére csak írásos értesítéssel, érvényes támogatási szerződéssel
dokumentált kedvező döntést követően kerülhet sor.

(10) Az önkormányzat pénzeszközeit – a Képviselő-testület döntése alapján – a K&H
Bank Nyrt mindszenti fiókjánál kezeli.
(11) Az önkormányzat nem nyújthat olyan támogatást a vállalkozások részére, amely
előnyt jelent az érintett vállalkozásnak, 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 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 167. § (5)
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 viselése a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 167. § (6)
bekezdése alapján az önkormányzatot terheli.
24.§ (1) A Képviselő-testület a feszített és forráshiányos költségvetés kereteinek
ismeretében elrendeli az intézményi feladatok folyamatos figyelemmel kísérését, az
ésszerű feladatátrendezésre vonatkozó javaslatok érvényre juttatását.
Javaslatot terjeszthetnek elő a Képviselő-testület tagjai, intézményvezetők,
irodavezetők.
(2) Az Önkormányzat hivatalában és az önkormányzathoz tartozó intézményekben a
munkavállalók juttatásai legkésőbb a tárgyhót követő hó 3. napján esedékesek.
Amennyiben a tárgyhó 3. napja munkaszüneti nap, úgy az azt közvetlenül megelőző
munkanapon esedékesek. A juttatások számlára utalásáról az esedékesség előtti
munkanapon kell intézkedni.
25.§ (1) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak az
általuk fenntartott közoktatási intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2009. szeptember 30. napját
követően hozott döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez.

A támogatást a 2009. évi CXXX. tv „ A helyi önkormányzatok által felhasználható
központosított előirányzatok”-ról szóló 5. számú melléklet 7. 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
2010. évben 5.250 forint/fő/hónap.
(3) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében
meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás
összege 2010. évben 4000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási
intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.
(4) A 2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 6. §.
(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 2010. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és
az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére
Az a) pontban jelzettek eredeti előirányzatként betervezésre kerültek kiadási oldalon,
míg a központi költségvetésből megtérítendő összeg betervezésre nem került, így
teljesülése esetén kizárólag a 2010. évi eredeti előirányzatkén tervezett működési
célú hitel előirányzatának csökkentésére lehet felhasználni.
(4) Azok a dolgozók, akik az élelmezéssel közvetlen kapcsolatban vannak (pl.
konyhai dolgozók, élelmezésvezetők), Mindszent Város Képviselő-testülete
457/2009.(XI.30.) Kt.sz. határozata alapján kedvezményes étkezést vehetnek
igénybe. Térítési kötelezettségük a nyersanyag-norma összegére vonatkozik, az
ehhez kapcsolódó járulékos költségek összege természetbeni juttatásként kifizetői
adóalapot képez, melynek bevallása az intézmény kötelezettsége, adójának
megfizetése az intézmény költségvetését terheli.
(5) A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény
a.) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési
fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú
fizetési fokozathoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő –
legkisebb szorzószámokat a 2010. évre a 2009. évi CXXX. tv. „A Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről” 12. számú melléklete tartalmazza.
b.) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2010. évben 20.000 forint.
(6) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 43. §-ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben 38.650 forint.

(7) A köztisztviselők részére Mindszent Város Képviselő-testülete 2/2010.(I.18.)
Kt.sz. határozata alapján a kötelező cafetéria-juttatás mértékét 195.000,- Ft/fő/év
összegben biztosítja jelen költségvetésében.
(8) 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 2010. évben 450 forint.
(2) A Szoc.tv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege
2010. évben esetenként 20.000 forint.
(2) A Szoc.tv. 50/A. § (8) bekezdése szerint egyéni gyógyszerkeret havi összege
2010. évben 12.000 forint.
(3) A Szoc.tv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2010. évben
6.000 forint.
27.§ A helyi önkormányzatokat 2010. 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 tervezet 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 2010. 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.) 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 2010. január 1-jétől
2010. 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 2010.
január 1-jétől 2010. december 31-éig:
a.) árubeszerzés esetén 50 millió forint,
b.) építési beruházás esetében 100 millió forint,
c.) szolgáltató megrendelése esetében: 50 millió forint.

30.§ (1) E rendelet – a (2) ás (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján
lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni Jelen rendelet
hatályba lépésével Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.
(I.19.) önkormányzati rendelete „A 2010. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályozásáról „ hatályát veszti .
31.§ E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2010. I. félévi gazdálkodásról szóló
beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletben
kell számot adni.
Mindszent, 2010. február 15.
Dr. Zsótér István
polgármester

Kihirdetve: 2010. február 16.
………………………..
Dr. Hevesi Tamás
jegyző

Dr. Hevesi Tamás
jegyző

