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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018.(II. 14.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: 
 
2018. szeptember, október hónapban kulturális illetménypótlék címen 216 e Ft, önkormányzati 
bérkompenzáció címen 152 e Ft, szociális ágazati összevont pótlék címen 1 093 e Ft támogatást kaptunk, 
mely összegek tartalékba kerülnek. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek részére Erzsébet-
utalvány formájában 663 e Ft lett kiosztva, ez az összeg kiadási oldalon a természetben nyújtott 
gyermekvédelmi támogatás, bevételi oldalon a működési célú támogatás között szerepel. 
 
A Képviselő-testület a 163/2018.(IX.20.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy „a kiszombori Rónay-
kúria turisztikai célú hasznosítása” című, TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 tárgyú projekt kivitelezője, a 
Megastruktúra Kft. által a tetőszerkezet megerősítési munkákra vonatkozó árajánlatát, valamint az 
előzetesen becsült faanyagvédelmi munkák költségeit elfogadta, és az ajánlatok alapján nettó 9 055 e Ft 
összegű pénzügyi keretet biztosított a 2018. évi költségvetésében értékpapír értékesítés terhére a 
munkálatok elvégzésére. Ez az összeg a kiemelt felújításokat növeli. 
 
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
3. melléklet I. 6. b) pont szerinti „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” jogcímen 
Önkormányzatunk egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült 
540 e Ft összegben, mely a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű és a szociális hozzájárulási adó kiadási 
előirányzatát növeli. 
 
Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 3/6. melléklet I. cím 16. 
alcím 3. pontjában szereplő Belvízmentesítés soron szereplő összeg tartalmazza az ÁFÁ-t. „A Kiszombor 
Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem” TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 tárgyú 
beruházás a fordított adózás hatálya alá esik. Az államháztartási számvitel sajátossága, hogy a beruházás 
után fizetendő fordított ÁFÁ-t a dologi kiadások között kell szerepeltetni. Ezért a Belvízmentesítés soron 
szereplő összegből 30.752 e Ft-ot át kell vezetni a dologi kiadások közé. 



A Kvtv. 3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásban részesült Önkormányzatunk 2 178 e Ft összegben, 
mely kiadási oldalon az Ellátottak természetbeni juttatásait növeli. 
 
A 2018. májusi mutatószámfelmérés eredményeként az alábbi változásokat szükséges átvezetni: 

• Települési önkorm. köznevelési feladat támogatása nő 3 105 e Ft-tal létszámmódosítás miatt 
• Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása csökken 468 e 

Ft-tal 
Ezek az összegek a tartalékot módosítják. 
 

A 2017. évi iparűzési adó bevallások alapján már 5 500 e Ft-tal több adóbevételünk keletkezett, ezzel az 
összeggel nő a tartalékkeret. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg módosító 
rendeletét. 
 
Kiszombor, 2018. október 24. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

                  polgármester 



TERVEZET! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
___/2018. (____) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:  
 
Települési önkormányzatok köznevelési feladat támogatása B112 nő    3 105 e Ft 
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113 nő                625 e Ft       
Települési önkorm. kulturális feladatok támogatása B114 nő                    216 e Ft 
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115 nő               2 870 e Ft 
Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás nő B16 nő        663 e Ft 
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 nő    5 500 e Ft 
Forgatási célú értékpapír értékesítése B8121 nő       9 055 e Ft 
      
  
Így a költségvetési főösszeg 1 301 179 e Ft-ra változik. 
 
 

2. § 
 
 

Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
I. cím 6. alcím 
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység kiadási előirányzata nő             30 751 e Ft 
ebből dologi kiadás nő   30 751 e Ft 
 
 
 

3. § 
 

Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő         540 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő         452 e Ft 
          szociális hozzájárulási adó nő            88 e Ft 
 



 
4. § 

 
Az R. 3/3. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
7. Természetben nyújtott átmeneti segély K48 nő        2 178 e Ft 
8. Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány K42 nő          663 e Ft 

 
 

5. § 
 

Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
I. cím 15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 
3. Rónay-kúria épülete nő          9 055 e Ft 
 

6. § 
 

Az R. 3/6. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
I.cím 16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 
3.  Belvízmentesítés csökken                              30 751 e Ft 

 
7. § 

 
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
17. alcím Általános és céltartalék 
1. Általános tartalék nő                     9 598 e Ft 
 

8. § 
 
 
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 2018. évi költségvetéséről szóló 

3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2018. (______) 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 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, 2018. október 24. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2018. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
2018. szeptember, október hónapban kulturális illetménypótlék címen, önkormányzati 
bérkompenzáció címen, szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely 
összegek tartalékba kerülnek. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek Erzsébet-
utalvány természetben nyújtott segélyben részesültek, ez az összeg kiadási oldalon a 
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, bevételi oldalon a működési célú 
támogatás között szerepel. 
 
A Képviselő-testület a 163/2018.(IX.20.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy „a 
kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” című, TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 
tárgyú projekt kivitelezője, a Megastruktúra Kft által a tetőszerkezet megerősítési munkákra 
vonatkozó árajánlatát, valamint az előzetesen becsült faanyagvédelmi munkák költségeit 
elfogadta, és az ajánlatok biztosította annak pénzügyi kereteit a 2018. évi költségvetésében 
értékpapír értékesítés terhére a munkálatok elvégzésére. Ez az összeg a kiemelt felújításokat 
növeli. 
 
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 6. b) pont szerinti „Jó adatszolgáltató önkormányzatok 
támogatása” jogcímen Önkormányzatunk egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi 
költségvetési támogatásban részesült, mely a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű és a 
szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli. 
 
Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 3/6. 
melléklet I. cím 16. alcím 3. pontjában szereplő Belvízmentesítés soron szereplő összeg 
tartalmazza az ÁFÁ-t. „A Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. 
Ütem” TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 tárgyú beruházás a fordított adózás hatálya alá esik. 
Az államháztartási számvitel sajátossága, hogy a beruházás után fizetendő fordított ÁFÁ-t a 
dologi kiadások között kell szerepeltetni. Ezért a Belvízmentesítés soron szereplő összegből 
az ÁFÁ-t át kell vezetni a dologi kiadások közé. 

A Kvtv. 3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásban részesült Önkormányzatunk, mely 
kiadási oldalon az Ellátottak természetbeni juttatásait növeli. 
 
A 2018. májusi mutatószámfelmérés eredményeként az alábbi változásokat szükséges 
átvezetni: 

• Települési önkorm. köznevelési feladat támogatása nő létszámmódosítás miatt 
• Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása 

csökken  
Ezek az összegek a tartalékot módosítják. 
 



A 2017. évi iparűzési adó bevallások alapján több adóbevételünk keletkezett, ezzel az 
összeggel nő a tartalékkeret. 
 
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, 2018. október 24. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


