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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

10/2010. (IV.21.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2009. évi költségvetés teljesítéséről 

 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. törvény alapján 
2009. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 

 
 

1. § 
 

(1) Kunhegyes Város 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a 
képviselőtestület jelen rendelet 1-19. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek 
megfelelően 

 
- 2.351.670 eFt bevétellel, amelyből 

          =      197.514 eFt intézményi működési bevétel, 
          =      431.262 eFt önkormányzatok sajátos működési bevételei,  
          =      813.019 eFt önkormányzatok költségvetési támogatása, 
          =          5.902 eFt felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 
          =      172.657 eFt támogatásértékű bevételek,  
          =          1.740 eFt véglegesen átvett pénzeszközök, 
          =                4 eFt támogatási kölcsönök visszatérülése, 
          =                0 eFt hitelfelvétel, 
          =     506.074 eFt Értékpapírok bevételei, 
          =     220.305 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele, 
          =        3.193 eFt kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, 
      és 

- 1.862.924 eFt kiadással , amelyből 
          =      655.752 eFt személyi juttatás, 
          =      195.063 eFt munkaadót terhelő járulékok, 
          =      444.632 eFt dologi kiadás (hitelkamatok nélkül), 
          =      186.932 eFt önkormányzat által folyósított ellátások,  
          =        38.067 eFt pénzeszköz átadások, 
          =        54.333 eFt támogatásértékű kiadások, 
          =         2.900 eFt ellátottak pénzbeli juttatása, 
          =         5.713 eFt nyújtott kölcsönök, 
          =       97.551 eFt felújítási kiadás, 
          =       85.772 eFt beruházási kiadás, 
          =       33.038 eFt hitel tőke- és kamattörlesztések, 
          =       63.171 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 
elfogadja.  
 

 
2. §  
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(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek előirányzatát és teljesítését 

az 1. számú melléklet foglalja magában. Az 1/a. számú melléklet intézményenkénti 
bontásban tartalmazza az intézményi működési bevételek 2009. évi alakulását. Az 1/b. 
számú melléklet az önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból 
származó részét mutatja be jogcímenként. Az 1/c. számú melléklet a normatív állami 
hozzájárulások alakulását láttatja jogcímenként és intézményenként. Az 1/d. számú 
melléklet a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásokat tartalmazza 
jogcímenként és intézményenként. Az 1/e. számú melléklet a Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola normatív állami 
hozzájárulásai, az 1/f. számú melléklet a normatív, kötött felhasználású támogatásai 
jogcímenkénti és tagintézményenkénti bemutatására szolgál. Az 1/g. számú melléklet 
a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye normatív állami hozzájárulásait, az 1/h. számú 
melléklet a normatív, kötött felhasználású támogatásait láttatja jogcímenként és 
tagintézményenként. Az 1/i. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 
intézményei pénzforgalom nélküli bevételeinek alakulását mutatja be. 

 
(2) Kunhegyes Város Önkormányzata önállóan működő intézményeinek bevételi és 

kiadási előirányzatait és teljesítését a 2. számú melléklet szemlélteti. Az 2/a. számú 
melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskola, a 2/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2/c. 
számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi 
és kiadási előirányzatait és teljesítését  láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. 
telephelyenként. 

 
(3)  A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek és működési kiadásainak 2009. évi 

előirányzatát és teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet 
tartalmazza.  

 
(4) A 4. számú melléklet az önkormányzati szinten felmerült kiadások összesítője. A 4/a. 

melléklet az egyéb szervek támogatásainak alakulását mutatja be feladatonként. A 4/b. 
számú melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását szemlélteti. A 4/c. 
számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat tartalmazza. A 4/d. számú 
melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában 
feladatonkénti bontásban. A 4/e. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását 
szemlélteti. A 4/f. számú melléklet a céltartalék, a 4/g. számú melléklet az általános 
tartalék alakulását láttatja.  

 
(5) Az 5. számú melléklet a hiteltörlesztések és kamatok, az 5/a. melléklet a 

kötvénybeváltás és kamatok kiemelt feladat előirányzatait és teljesítését tartalmazza.  
 

(6)  A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 6. 
számú melléklet szemlélteti. 

 
(7)  Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és 

kiadásainak 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleget a 7. számú melléklet 
foglalja magában. 

 
(8)  Az intézményi és polgármesteri hivatali létszámkeret alakulásáról a 8. számú 

melléklet ad tájékoztatást. A 8/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, 
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Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszámkeretét, a 8/b. számú 
melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszámkeretét, a 8/c. számú 
melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkeretét  
láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. 

 
(9)  A 9. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza. 

 
(10) Kunhegyes Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi 

költségvetésének teljesítését a 10. számú melléklet mutatja be. 
 

(11) A 11. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti. 
 
(12) A 12. számú melléklet Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlegét, a 13. számú 

melléklet a „0”-ra leírt eszközök állományát tartalmazza. 
 

(13)  A 14. számú melléklet az önkormányzati vagyont mutatja be a vagyonkataszter 
adatai alapján. 

 
(14)  A 15. számú melléklet a hitelállomány és hiteltörlesztés alakulását szemlélteti. 

 
(15)  A 16. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét 

mutatja be. 
 

3. § 
 

(1) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2009. évi 
pénzmaradványát, a 18. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és intézményei 
2009. évi pénzmaradványát, előirányzat-maradványát tartalmazza. A 19/a. számú 
melléklet az általános iskolai közoktatási intézményi társulás, a 19/b. számú melléklet 
az óvodai közoktatási intézményi társulás, a 19/c. számú melléklet a közművelődési 
intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmát mutatja. 

 
(2)  A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása pénzmaradványa negatív (17 

ezer Ft), mely kiadás pénzkészletéből kerül fedezésre. 
 

(3) A Polgármesteri Hivatal 36.525 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik,  
        mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:  

- Felhalmozási célú felhasználásként a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola szakképzési hozzájárulása terhére 
megvalósítandó fejlesztési kiadásokra 146 ezer Ft-ot, a fel nem használt 
talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására 4.108 ezer 
Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra 
2.798 ezer Ft-ot kell elszámolni, a fejlesztési tartalék 2010. évi összege pedig 
29.473 ezer Ft-ra módosul. 

 
(4) Az intézményi társulások vidéki tagintézményei 26.393 ezer Ft működési 

pénzmaradvánnyal rendelkeznek. Az óvodai társulás tiszagyendai tagintézménye miatt 
965 ezer Ft, közművelődési társulás tomajmonostorai telephelye miatt 140 ezer Ft, 
tiszaigari telephelye miatt 188 ezer Ft negatív pénzmaradvány keletkezett, melyet a 
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telephely szerinti önkormányzat megfizet. A társulások a pozitív pénzmaradványukat 
a következők szerint használják fel: 

  
a. 33 ezer Ft-ot az Új Tudás-Műveltség Program keretében osztályfőnöki pótlék 

kifizetésére, mely 
           a tiszagyendai általános iskola esetén:                         17 ezer Ft,  
           a tiszaroffi általános iskola esetén:                               16 ezer Ft,  
 
b. 977 ezer Ft-ot a közoktatás-fejlesztési célok megvalósítására, mely  
           a tiszagyendai általános iskola esetén:                        239 ezer Ft,  
           a tiszaroffi általános iskola esetén:                              389 ezer Ft,  

 a tomajmonostorai óvoda esetén:                                  72 ezer Ft, 
 a tiszaroffi óvoda esetén:                                             141 ezer Ft, 
 a tiszaszentimrei óvoda esetén:                                   136 ezer Ft, 

            
c. 21.779 ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely 

csökkentés: 
          a tiszagyendai általános iskola esetén:                                        3.631 ezer Ft, 

a tiszaroffi általános iskola esetén:                                             9.117 ezer Ft, 
a tomajmonostorai óvoda esetén:                                                  214 ezer Ft, 
a tiszaroffi óvoda esetén:                                                            4.393 ezer Ft, 
a tiszaszentimrei óvoda esetén:                                                   1.562 ezer Ft, 

          a közművelődési feladatok tiszaroffi telephelye esetén:                487 ezer Ft, 
          a közművelődési feladatok tiszagyendai telephelye esetén:          873 ezer Ft, 
          a közművelődési feladatok tiszaszentimre telephelye esetén:       176 ezer Ft, 
          a közművelődési feladatok nagyiváni telephelye esetén:           1.326 ezer Ft, 

 
d. 4.897 ezer Ft-ot a tagintézmény ill. telephely dologi kiadásainka növelésére, 

mely növekedés: 
a tomajmonostorai óvoda esetén:                                                4.897 ezer Ft, 

 
4. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 13.)  rendelet, 
az azt módosító 3/2009. (III. 06.), az 5/2009. (III. 27.), a 11/2009. (VI. 05.), a 15/2009. (IX. 
16.), a 22/2009. (XI. 27.), az 5/2010. (III. 10.) és a 9/2010.(IV.21.)  rendeletek, valamint a 
2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 16/2009. (IX. 16.) rendelet. 
 
 
Kelt: Kunhegyes, 2010. április 20. 
 
 
 
 Szabó András                                                                      Dr. Pénzes Tímea 
 polgármester                                                                                    jegyző     
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ZÁRADÉK: 
 
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 24. § (1)-
(2) bekezdése alapján: 2010. április 21. napján 
 
 
        Dr.Pénzes Tímea  
        jegyző 
 
 
 


