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MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (1) bekezdése szerint
a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza
bevételi előirányzat és kiadási előirányzat formájában. A helyi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
Az Áht. 24.§ (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig kell
benyújtani a Képviselő-testület elé és a 25. § (1) bekezdés értelmében, március 15-ig kell
elfogadni azt.
A költségvetési rendelet-tervezet előkészítési alapjait a korábbi évek Képviselő-testületi döntésein
alapuló 2021. évre kiható vagy várható kötelezettségvállalásai, az előző év(ek)ben elnyert
pályázatok támogatói okiratai – illetve a teljes vagy részleges megvalósítást követően keletkezett
maradványok –, valamint a 2021. évi költségvetést megalapozó döntések fogják képezni –
amennyiben ülésezhet a koronavírus miatt a Képviselő-testület és lesz lehetőség megalapozó
döntéseket hozni.
A 2020. októberében benyújtott, a 2021. évi költségvetést megalapozó normatíva felmérés
adatlapjának Eredmény melléklete elérhető az Önkormányzat számára, azonban az azóta eltelt
időszakban olyan további jogszabályok kerültek megalkotásra, amelyek nagy mértékben
befolyásolják a költségvetési rendelet megalkotását.
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
helyi adó intézkedésekről szóló 535/2020. (XII. 1.) Kormányrendelet 1.§-a értelmében a 2021.
adóévben a helyi és települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint a 2020. évi adómérték.
A veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő
szabályokról szóló 609/2020. (XII.18.) Kormányrendelet 1.§-a alapján az önkormányzati
tulajdonhoz kapcsolódó bérletek esetén a bérleti díj megemelése nem lehetséges.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet 1.§-a rendelkezik arról, hogy a
helyi iparűzési adó mértéke a 4 milliárd Ft nettó árbevételt meg nem haladó vállalkozók és
vállalkozások esetén 1%.

Ezen intézkedésekkel érintett változások kompenzációjáról, támogatás-kiegészítéséről még nem
született jogszabály, így a fenti jogszabály-változások érzékenyen érintik az Önkormányzat
várható költségvetési rendeletének egyensúlyát. Bár az Áht. 25.§-a rendelkezik az átmeneti
gazdálkodásra vonatkozó szabályokról, célszerű megalkotni az Önkormányzat sajátosságait is
figyelembe vevő átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet.
Veszélyhelyzet idején a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban Kat.) 46. § (4) bekezdése
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének … feladat- és
hatáskörét a polgármester … gyakorolja. Ezért jelen előterjesztés alapján a polgármester hozhat
önkormányzati rendeletet. A rendelet megalkotása szükségszerű ebben az állapotban is ahhoz,
hogy a következő évben is felelősségteljes döntések születhessenek akár a kötelezettségvállalás,
akár a pénzügyi ellenjegyzés terén.
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi átmeneti gazdálkodásának
szabályairól szóló rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést szíveskedjen áttekinteni és
döntését meghozni, figyelembe véve az előzetes hatásvizsgálat eredményét is.
Mindszent, 2020. december 28.
Tisztelettel:

dr. Végh Ibolya
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi átmeneti gazdálkodásának
szabályairól szóló ……/2020. (…….) önkormányzati rendeletéhez
Mindszent Város Polgármesterének Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi
átmeneti gazdálkodásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletében foglaltak
várható hatásai, a rendelet szükségessége, illetve elmaradásának követkeménye,
valamint alkalmazásához szükséges erőforrások az alábbiak szerint kerül
meghatározásra a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
a.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A költségvetési rendelet megalkotása elengedhetetlen az önkormányzat és
intézményeinek megbízható, átlátható és gazdasági stabilitást biztosító
működéséhez.
Az
előterjesztésben
bemutatott
kormányrendeletek
rendelkezései azonban szükségessé teszik, hogy a költségvetési rendelet
hatálybalépéséig az átmeneti gazdálkodás szabályairól rendeletet alkossunk. A
költségvetési egyensúly megfelelő biztonságot nyújt a gazdálkodáshoz mind a
Képviselő-testület, a kötelezettségvállalók, a pénzügyi ellenjegyzők, mind a
külső partnerek, a szállítók, az intézményi ellátásban részesülők számára.
Makrogazdasági szempontból is megfelelő biztonságot jelent a központi
költségvetés részét képező helyi önkormányzat stabil költségvetése. Ez alapján
elmondható, hogy az önkormányzat és intézményeinek képviselői,
tisztségviselői, partnerei, ellátottjai és Magyarország Kormánya közvetlenül
érintett a folyamatos, kiszámítható gazdálkodás alapját megteremtő
költségvetés megalkotásában.
Az ezen körbe nem tartozók, de Mindszent közigazgatási területén élőkre
közvetett hatása van a rendelet megalkotásának.
b.) A rendelet környezeti és egészségi következményei
A rendeletben foglaltak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő
környezeti és egészségügyi következménnyel várhatóan nem járnak.
c.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet megalkotásával kapcsolatosan merül fel adminisztrációs feladat – a
megalkotás, előterjesztés és elfogadás tekintetében. Mindszent Város
Önkormányzatának hivatala azonban rendelkezik e feladatok ellátásával
megbízott köztisztviselői állománnyal. E rendelet megalkotása jelentős többlet
terhet nem jelent, így inkább a rendelet meg nem alkotása jelentene többletterhet a rendeletben szabályozottak meg nem létével kapcsolatos
bizonytalansággal. A rendelet előterjesztése, elfogadása és azt követő
kötelezettség szintén nem tekinthető jelentős tehernek.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. (Áht.) 24.§-a határozza meg, nem választható opció formájában,
hanem kötelező jelleggel. Ez alapján a jegyző által előkészített költségvetési
rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselőtestületnek.
Szintén az Áht. szabályozza a 25.§-ban, hogy abban az esetben, ha a
Képviselő-testület legkésőbb március 15-ig nem fogadja el a költségvetési
rendeletet, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotnia, melyben

felhatalmazást ad a bevételek folytatólagos beszedésére és a kiadások
teljesítésére. Átmeneti gazdálkodás hiányában pedig a polgármester jogosult a
bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére, melyről beszámolási
kötelezettsége keletkezik a Képviselő-testület felé.
Az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet azonnali megalkotásának
szükségességét az alábbi jogszabályok támasztják alá:
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel ismét
veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges helyi adó intézkedésekről szóló 535/2020. (XII. 1.)
Kormányrendelet 1.§-a értelmében a 2021. adóévben a helyi és települési adó
mértéke nem lehet magasabb, mint a 2020. évi adómérték.
A veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre
vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII.18.) Kormányrendelet 1.§-a
alapján az önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó bérletek esetén a bérleti díj
megemelése nem lehetséges.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.)
Kormányrendelet 1.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi iparűzési adó mértéke a 4
milliárd Ft nettó árbevételt meg nem haladó vállalkozók és vállalkozások esetén
1%.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
Az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek elvileg
rendelkezésre állnak, többlet erőforrásra várhatóan nem lesz szükség. Bár
figyelemmel kell lenni a – a már látható – koronavírus megbetegedések okozta
személyi állomány csökkenésére és a Közgazdasági Iroda személyi
állományában várhatóan beálló változásokra.

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének
….…/2020. (……) önkormányzati rendelete
Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi átmeneti gazdálkodásának
szabályairól

Mindszent Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ában, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.),
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (a
továbbiakban: Gst.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a
továbbiakban: Nvtv.) foglaltak alapján – figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra, – Mindszent Város
Önkormányzatának 2021. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól az alábbi
rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Önkormányzatára, szerveire, az
önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó Mindszenti
Polgármesteri Hivatalra és az önállóan működő költségvetési szervekre, úgymint a Keller
Lajos Művelődési Központ és Könyvtár, illetve a Károly Óvoda intézményekre
(továbbiakban: intézmények), az önkormányzat által alapított gazdasági társaságra,
úgymint a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.-re, 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) Jelen rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni Mindszent Város
Önkormányzatának vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletét, Beszerzési
Szabályzatát, Közbeszerzési Szabályzatát, Közbeszerzési Tervét és minden
gazdálkodással kapcsolatos szabályzatot.

2. Az önkormányzat költségvetése
2.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2021. január 1-től a
2021. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig, de legkésőbb 2021.
december 31. napjáig az Önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan
beszedje, kiadásait a 2020. évi hatályos költségvetésnek megfelelő időarányos keretek
között teljesítse, figyelembe véve a (6)-(7) bekezdéseket.
(2) A polgármester jogosult a 2020. évi maradvány igénybevételére még abban az
esetben is, ha annak összege a 2020. évi Éves költségvetési beszámoló (Zárszámadás)

hatálybalépéséig becsült maradvány formájában jelenik meg az Önkormányzat
költségvetésében, de figyelemmel kell lenni annak kötelezettséggel terhelt, illetve szabad
maradvány jellegére.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott, 2020. évi költségvetési rendeletben nevesített,
folyamatban lévő beruházások, felújítások 2021. évben is folytathatók abban az esetben,
ha azok forrása maradvány vagy 2021. évi tényleges bevétel formájában rendelkezésre
állnak.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatokhoz szükséges
nyilatkozatokat, okiratokat aláírja, esetleg új pályázatok benyújtásáról gondoskodjon,
amennyiben azt Képviselő-testületi határozat alátámasztja.
(5) A 2021. évre tervezett új beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási jellegű
feladatok esetén a költségvetési rendelet megalkotásáig csak azok indíthatók, amelyekre
közvetlen támogatást kapott az Önkormányzat, illetve élet- és balesetveszélyt,
vagyonvesztést, veszélyhelyzetet elhárító beruházás, felújítás esetén annak forrása
átcsoportosítással megoldható.
(6) A polgármester jogosult a Beszerzési Szabályzat I-III. fejezet szerinti értékhatárhoz
kapcsolódó beszerzések vonatkozásában kötelezettségvállalásra, illetve összeghatár
nélkül a teljesített bevételek beszedésére azzal a feltétellel, hogy azokat a költségvetési
rendeletbe beépítve a Képviselő-testület elé terjeszti.
(7) A Beszerzési Szabályzat IV. fejezet szerinti értékhatárhoz kapcsolódó beszerzések
esetén pedig csak abban az esetben vállalhat a polgármester kötelezettséget, ha arról a
Képviselő-testület határozatot hozott.
3.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, hogy 2021. január 1től a 2021. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig, de legkésőbb 2021.
december 31. napjáig az intézményt megillető bevételeket folytatólagosan beszedjék,
kiadásaikat a 2020. évi hatályos költségvetésnek megfelelő időarányos keretek között
teljesítsék, az ehhez szükséges intézmény-finanszírozást időarányosan megigényeljék.
(2) A Képviselő-testület az intézményvezetők számára biztosítja az intézményeknek
nyújtott
önkormányzati
támogatás
(intézmény-finanszírozás)
a
tényleges
szükségletekhez való igazodása, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az
időarányostól eltérő igényeik teljesítését abban az esetben, ha az a kötelező feladatok
ellátásának alapvető feltétele. Erről időben tájékoztatniuk kell a Közgazdasági Irodát,
mely az időszak várható bevételeit is figyelembe véve, de a likviditás folyamatos
biztosítását és a pénzügyi ellenjegyzés szabályait szem előtt tartva teljesíti a kifizetést.
(3) Az intézmények esetében a 2.§ (2)-(7) bekezdéseit kell alkalmazni azzal, hogy
polgármesteren az intézmények vezetőit, Önkormányzaton az intézményt kell érteni.
(4) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége, pénzeszköz átvételére vonatkozó
megállapodása elsősorban az alapító okiratban megjelölt alapfeladat-ellátás
minőségének javítására irányulhat.
4.§ (1) 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.
(2) Mindszent Város Önkormányzata és költségvetési szervei követelésről – a (3)
bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve – nem mondhatnak le.

(3) 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,
g.) jogszabály szerint elévült.
(4) Az önkormányzat nem határidőben teljesített követelései után késedelmi kamat
felszámítására jogosult. Magasabb rendű jogszabály által kötelezően felszámítandó
késedelmi kamat beszedésétől az önkormányzat nem tekinthet el.
(5) Az önkormányzat térítési díj fizetéséhez kötött szolgáltatásai esetén– amennyiben
jogszabály nem zárja ki – a szolgáltatás nyújtója köteles felfüggeszteni a szolgáltatást,
amennyiben a térítési díj megfizetésére kötelezett a megfizetéssel két hónapot
meghaladó késedelembe esik. A szolgáltatás nyújtása csak a tartozás teljes rendezése
után kezdhető meg újra.
(6)
Önkormányzati
ingatlanok
használatáért
és
hasznosításáért
felelős
intézményvezetők, részlegvezetők kötelesek a bérleti jogviszonyokat felfüggeszteni, a
használat jogát megtagadni abban az esetben, ha a bérlő vagy használó
a.) folyamatos jogviszony esetén a bérleti díjjal két hónapot meghaladó
késedelembe esik, vagy
b.) alkalmi bérlet esetén a speciális fizetési feltételeknek nem tesz eleget.
(7) Az önkormányzat, amennyiben közvetett támogatást kíván nyújtani, arról a Képviselőtestület vagy felhatalmazása alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatban
dönt a közvetett támogatás nevesítésével és annak számszerűsített értékének
megjelölésével.
(8) Az önkormányzat nem nyújthat olyan támogatást a vállalkozások részére, amely
előnyt jelent az érintett vállalkozásnak, valamint versenytorzító hatású.
(9) A közvetlen támogatásokról a Képviselő-testület dönt. Ezen hatáskörét csak
rendeletben foglalva ruházhatja át az önkormányzat szerveire.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
5.§ (1) A polgármester és a költségvetési szerv vezetői – saját intézményeik
előirányzatain belül – a Kötelezettségvállalási Szabályzatnak megfelelően 50 ezer forintot
meghaladó kötelezettséget csak a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett írásban
vállalhatnak, a feladatok végrehajtását e nélkül nem kezdhetik meg. Az 50 ezer forint és
az alatti kötelezettségvállalás történhet szóban, azonban ebben az esetben is szükséges
a pénzügyi ellenjegyzést a Szóbeli kötelezettségvállalás bizonylatán írásba foglalni.
6.§ (1) Az Önkormányzatnál vagy költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók
juttatásai legkésőbb a tárgyhót követő hó 5. napján esedékesek. Amennyiben a tárgyhó

5. napja munkaszüneti nap, úgy az azt közvetlenül megelőző munkanapon esedékesek.
A juttatások számlára utalásáról legkésőbb az esedékesség napján kell intézkedni.
(2) A köztisztviselők részére Mindszent Város Képviselő-testülete a kötelező cafetériajuttatás mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1)
bekezdése alapján a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény 61. § (4) bekezdésében meghatározott mértékben állapítja meg.
7.§ (1) Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeit – a Képviselő-testület korábbi
döntése alapján – a Takarékbank Zrt. Mindszenti Kirendeltsége kezeli.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítése csak a Pénzkezelési Szabályzat és a
Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezései szerint történhet.
8.§ (1) Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Mindszenti Városgazda Nonprofit
Kft.-nek átadott és a gazdasági társaság által 2020. évben ellátott közfeladatok áthúzódó
jellege miatt fizetendő 2021. évre vonatkozó feladatalapú támogatás összegét a
Képviselő-testület elsődlegesen az előző évben nyújtott (94 626 892 Ft) feladatalapú
támogatás 2 havi összegében állapítja meg, melynek összege 15 771 149 Ft, azaz
Tizenötmillióhétszázhetvenegyezer-egyszáznegyvenkilenc forint. A támogatás összegét a
2021. évi költségvetési rendeletbe be kell építeni.
(2) A meghatározott feladatalapú támogatási összeg gazdasági társaság rendelkezésére
bocsátása – kérelem benyújtását követően – külön megállapodás alapján történik az
időarányos mértéket figyelembe véve.
(3) A Képviselő-testület az ügyvezető, illetve végelszámoló számára biztosítja a Kft.-nek
nyújtott feladatalapú támogatás időarányostól eltérő, a tényleges szükségletekhez
igazodó igény teljesítését abban az esetben, ha az a végelszámolási feladatok miatt
szükséges és elengedhetetlen. Erről időben tájékoztatni kell a Közgazdasági Irodát, mely
az időszak várható bevételeit is figyelembe véve, de a likviditás folyamatos biztosítását
és a pénzügyi ellenjegyzés szabályait szem előtt tartva teljesíti a kifizetést.
(6) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság az általa korábban ellátott
feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítésről, a feladat ellátása érdekében felmerült
kiadásokról, és a realizálódott bevételekről szakmai és pénzügyi beszámoló (bevételi- és
költség-kimutatás) benyújtására kötelezett minden negyedévre vonatkozóan, a
negyedévet követő első testületi ülésre, de legkésőbb 15-ei leadással. Ez a IV.
negyedévben annyiban módosul, hogy legkésőbb a költségvetési évet követő január 20ig kell benyújtania a pénzügyi beszámolót (bevételi- és költség-kimutatást), melyet alá
kell támasztania a Számviteli törvény szerinti éves beszámolóval (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet).

4. Záró rendelkezések
9.§ E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépésétől
kezdődően kell alkalmazni.
10.§ E rendeletben foglaltak alapján meghozott gazdasági eseményeket, döntéseket, a
beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat Mindszent Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetésébe be kell építeni, végrehajtásáról pedig Mindszent Város
Önkormányzatának 2021. évi Zárszámadásáról szóló rendeletében kell számot adni.

11.§ E rendelet Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
rendeletének hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2021. december 31-én hatályát
veszti.

Mindszent, 2020. december 28.
Zsótér Károly Sándor
polgármester

Kihirdetve: …….. …………………. hó ……nap
………………………..
jegyző

dr. Végh Ibolya
jegyző

