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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító 8/2017.(III. 1.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: 
 

2017.08. hónapban kulturális illetménypótlék címen 81 e Ft, bölcsődei pótlék címen 233 e Ft, szociális 
ágazati összevont pótlék címen 204 e Ft, míg önkormányzati bérkompenzáció címen 104 e Ft támogatást 
kaptunk, melyek tartalékba kerülnek és a III. negyedév végen egy összegben módosítjuk ezekkel az 
intézmények kiadásait. 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek részére Erzsébet-
utalvány formájában 818 e Ft lett kiosztva, ez az összeg kiadási oldalon a természetben nyújtott 
gyermekvédelmi támogatás, bevételi oldalon a működési célú támogatás között szerepel. 
 

Kötbér jogcímen 459 e Ft bevételünk keletkezett, ez az összeg tartalékba kerül. 
 

Háztartások működési célú kölcsön visszatérülése 292 e Ft melyből ismét kiadásra került 200 e Ft, 92 e Ft 
tartalékba kerül. 
 

Háztartásoktól felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök jogcímen 85 e Ft lett visszafizetve, ezt 
az összeget is tartalékba helyezzük. 
 

Előző évi normatíva elszámolásból 7 e Ft visszafizetésünk keletkezett a tartalék terhére. 
 

A képviselő-testület 
• a 98/2017.(V. 30.) KNÖT határozatéval döntött arról, hogy Kiszombor Nagyközség 

Önkormányzata a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 174/2017 (IV.28.) Kgy 
határozatában foglaltak alapján szándéknyilatkozatot tett a Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft-ben 100 e Ft névértékű üzletrész megszerzésére, mely a tartalék terhére került 
megvásárlásra. 

• 108/2017. (VI. 16.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy. Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó 
ingatlanok felújítása 2017” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatban a rendelkezésre álló 
támogatási összeghez a 2017. évi költségvetésében 18.050 e Ft saját forrást biztosít a tartalékkeret 
terhére. 
Kiadási oldalon a kiemelt felújítások az alábbiak szerint módosulnak: 

− Kiszombori Karátson Emilía Óvoda nő 19.517 e Ft 
− Ady Endre Művelődési ház nő 2.279 e Ft 
− Védőnői szolgálat csökken 1.708 e Ft 
− Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Szolg. csökken 2.038 e Ft 



 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg rendeletét. 
 
 
Kiszombor, 2017. szeptember 21.  
 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

                    polgármester 



TERVEZET! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
___/2017. (____) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:  
 
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113 nő                437 e Ft       
Települési önkorm. kulturális feladatok támogatása B114 nő                      81 e Ft 
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115 nő                  104 e Ft 
Központi kezelésű előirányzattól működési célú tám. bevétele B16/5 nő                  818 e Ft 
Egyéb működési bevétel B411 nő            459 e Ft 
Háztartásoktól működési c. visszatér. tám. kölcsönök B64 nő        292 e Ft 
Háztartásoktól felhalm. c. visszatér. tám. kölcsönök B74 nő          85 e Ft 
  
Így a költségvetési főösszeg 1.258.810 e Ft-ra változik. 
 

2. § 
 

Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 1. alcím 
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő                         100 e Ft 
ebből  felhalmozási kiadás nő          100 e Ft 
 

3. § 
 
Az R. 3/3. melléklete az alábbiak szerint változik: 
14. alcím Szociálpolitikai juttatások 
1. Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K42 nő                                        818 e Ft 
 

4. § 
 

Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik: 
14. alcím Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások 
 2. Háztartásoknak visszatér. tám. K508/3          200 e Ft 
 9. Előző évi elszámolásból származó kiadás nő                                             7 e Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. § 
 
 

Az R. 3/6. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 
1. Kiszombori Karátson Emilía Óvoda nő                     19.517 e Ft 
2. Ady Endre Művelődési Ház nő                        2.279 e Ft 
3. Védőnői szolgálat csökken             1.708 e Ft 
4. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Szolg. csökken                     2.038 e FT 
    
 
 

6. § 
 
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
17. alcím Általános és céltartalék 
1. Általános tartalék csökken           16.899 e Ft 
 
 

 
7. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 
 
 
 

A rendelet kihirdetésének időpontja:  
 
            Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

8/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2017. (______) önkormányzati rendelethez 

 
Társadalmi hatás: 
A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon 
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett 
fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. 
 
Gazdasági hatás: 
A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a 
központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  
 
Költségvetési hatás: 
A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) 
hatása van.  
 
Környezeti és egészségi következmények: 
Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a helyi 
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselő-testület 
dönt. 
 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kiszombor, 2017. szeptember 21. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

8/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2017. (______) önkormányzati rendelethez 

 
2017.08. hónapban kulturális illetménypótlék címen, bölcsődei pótlék címen, szociális ágazati 
összevont pótlék címen, míg önkormányzati bérkompenzáció címen támogatást kaptunk, 
melyek tartalékba kerülnek és a III. negyedév végen egy összegben módosítjuk ezekkel az 
intézmények kiadásait. 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek részére 
Erzsébet-utalvány lett kiosztva, ez az összeg kiadási oldalon a természetben nyújtott 
gyermekvédelmi támogatás, bevételi oldalon a működési célú támogatás között szerepel. 
 

Kötbér jogcímen bevételünk keletkezett, ez az összeg tartalékba kerül. 
 

Háztartások működési célú kölcsön visszatérüléséből bevételünk keletkezett, ebből egy része 
tartalékba, valamint ismét kiadásra került. 
 

Háztartásoktól felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök jogcímen visszafizetés 
történt, ezt az összeget is tartalékba helyezzük. 
 

Előző évi normatíva elszámolásból visszafizetésünk keletkezett a tartalék terhére. 
 

A képviselő-testület 
• a 98/2017.(V. 30.) KNÖT határozatéval döntött arról, hogy Kiszombor Nagyközség 

Önkormányzata a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 174/2017 (IV.28.) Kgy 
határozatában foglaltak alapján szándéknyilatkozatot tesz a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben üzletrész megszerzésére, mely a tartalék 
terhére került megvásárlásra. 

• 108/2017. (VI. 16.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy. Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához 
kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban a rendelkezésre álló támogatási összeghez a 2017. évi költségvetésében 
saját forrást biztosít a tartalékkeret terhére. 
Kiadási oldalon a kiemelt felújítások az alábbiak szerint módosulnak: 

o Kiszombori Karátson Emilía Óvoda nő  
o Ady Endre Művelődési ház nő  
o Védőnői szolgálat csökken  
o Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Szolg. csökken  

 
Fentiekre tekintettel szükséges dönteni a 2017. évi költségvetési rendeletben megjelenő 
bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 
rendelet-tervezetnek megfelelően. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2017. szeptember 21. 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 


