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Tisztelt Képviselő-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 27.)
önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján:
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a
helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a
Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti
fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé
kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nő
Köznevelési feladatok támogatása nő
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása nő
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása nő
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás csökken
Működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól nő

61 e Ft
2 340 e Ft
1 833 e Ft
69 e Ft
2 e Ft
22 e Ft

Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból nő
Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból nő
Felhalm. célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól nő
Felhalm. célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól nő
Termőföld bérbeadása miatt SZJA csökken
Magánszemélyek kommunális adója nő
Helyi iparűzési adó nő
Gépjárműadó nő
Talajterhelési díj nő
Egyéb bírság nő
Helyi adópótlék, adóbírság nő
Áru- és készletértékesítés nő
Szolgáltatások ellenértéke nő
Közvetített szolgáltatások nő
Tulajdonosi bevételek csökken
Ellátási díjak nő
Kiszámlázott általános forgalmi adó nő
ÁFA visszatérítés nő
Kamatbevételek nő
Biztosítók által fizetett kártérítés nő
Egyéb működési bevételek nő
Háztartások működési visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése nő
Nem pügyi váll-tól működési célú átvett pénzeszköz nő
Háztartások felhalmozási visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése nő
Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése csökken
Előző évi maradvány igénybevétele nő
ÁH-n belüli megelőlegezés nő

Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 1. alcím
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás nő
3 350 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő
28 e Ft
dologi kiadás nő
785 e Ft
felhalmozási kiadás nő
336 e Ft

I. cím 2. alcím
Köztemető-fenntartás kiadási előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás nő
szociális hozzájárulási adó nő
dologi kiadás nő

748 e Ft
1 789 e Ft
4 794 e Ft
894 e Ft
19 e Ft
1 648 e Ft
4 883 e Ft
331 e Ft
543 e Ft
368 e Ft
132 e Ft
381 e Ft
436 e Ft
1.613 e Ft
2 041 e Ft
1 442 e Ft
74 e Ft
604 e Ft
849 e Ft
118 e Ft
257 e Ft
18 e Ft
768 e Ft
3 e Ft
11 084 e Ft
408 e Ft
13 298 e Ft

3 827 e Ft

1 207 e Ft
37 e Ft
6 e Ft
1 164 e Ft

I. cím 3. alcím
Önkormányzati vagyonnal való gazd. kiadási előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás csökken
580 e Ft

2 629 e Ft

szociális hozzájárulási adó csökken 110 e Ft
dologi kiadás nő
3 183 e Ft
felhalmozási kiadás nő
136 eFt

I. cím 4. alcím
Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata csökken
ebből
személyi jellegű kiadás csökken
1 925 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken
63 e Ft
dologi kiadás nő
333 e Ft
felhalmozási kiadás csökken
24 e Ft

1 679 e Ft

I. cím 5. alcím
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése kiadási előirányzata csökken
ebből
dologi kiadás csökken
4 567 e Ft

4 567 e Ft

I. cím 6. alcím
Ár- és belvízvéd. összefüggő tevékenység kiadási előirányzata nő
ebből
dologi kiadás nő
223 e Ft

I. cím 7. alcím
Közvilágítás kiadási előirányzata nő
ebből
dologi kiadás nő

223 e Ft

555 e Ft
555 e Ft

I. cím 8. alcím
Város- és községgazdálkodás kiadási előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás csökken
27 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken 120 e Ft
dologi kiadás nő
2 321 e Ft
felhalmozási kiadás csökken
910 e Ft
I. cím 9. alcím
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás nő
9 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken 66 e Ft
dologi kiadás nő
124 e Ft
felhalmozási kiadás nő
4 e Ft

I. cím 10. alcím
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás nő
123 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken 13 e Ft
91 e Ft
dologi kiadás nő
felhalmozási kiadás csökken
48 e Ft

1 264 e Ft

71 e Ft

153 e Ft

I. cím 11. alcím
Művelődési ház kiadási előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás csökken
szociális hozzájárulási adó csökken
dologi kiadás nő
felhalmozási kiadás nő

2 094 e Ft
1 972 e Ft
375 e Ft
222 e Ft
31 e Ft

I. cím 12. alcím
Gyermekétkeztetés köznevelési int. kiadási előirányzata csökken
ebből
dologi kiadás csökken
2 235 e Ft

I. cím 13. alcím
Intézményen kívüli gyermekétk. kiadási előirányzata csökken
ebből
dologi kiadás csökken
491 e Ft

I. cím 14. alcím
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés kiadási előirányzata csökken
ebből
személyi jellegű kiadás csökken
305 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken
107 e Ft
dologi kiadás nő
232 e Ft

I. cím 15. alcím
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. és programok kiadási előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás csökken
150 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken
108 e Ft
869 e Ft
dologi kiadás nő

I. cím 16. alcím
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek kiadási előirányzata nő
ebből
dologi kiadás nő
186 e Ft

Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik:
II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás nő
szociális hozzájárulási adó csökken
dologi kiadás nő
felhalmozási kiadás nő

2 235 e Ft

491 e Ft

180 e Ft

611 e Ft

186 e Ft

179 e Ft
430 e Ft
526 e Ft
274 e Ft
1 e Ft

III. cím Óvoda
Óvodai nevelés kiadási előirányzata csökken
ebből
személyi jellegű kiadás nő
szociális hozzájárulási adó csökken
dologi kiadás csökken
felhalmozási kiadás nő
Intézményi gyermekétkeztetés kiadási előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás nő
szociális hozzájárulási adó csökken

119 e Ft
395 e Ft
176 e Ft
248 e Ft
148 e Ft
16 e Ft
30 e Ft
14 e Ft

KSZGYI
IV. cím 1. alcím
Idősek nappali ellátása előirányzata csökken
ebből
személyi jellegű kiadás csökken
szociális hozzájárulási adó csökken
dologi kiadás nő
felhalmozási kiadás csökken

222 e Ft
23 e Ft
254 e Ft
119 e Ft

IV. cím 2. alcím
Gyermekek napközbeni ellátása előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás nő
szociális hozzájárulási adó csökken
dologi kiadás csökken
felhalmozási kiadás nő

356 e Ft
47 e Ft
287 e Ft
30 e Ft

IV. cím 3. alcím
Gyermekétkeztetés bölcsődében előirányzata nő
ebből
személyi jellegű kiadás nő
szociális hozzájárulási adó csökken
dologi kiadás nő

110 e Ft

52 e Ft

281 e Ft
106 e Ft
20 e Ft
195 e Ft

IV. cím 4. alcím
Család és gyermekjóléti szolgálat előirányzata csökken
ebből
személyi jellegű kiadás csökken
352 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken
88 e Ft
dologi kiadás csökken
34 e Ft
felhalmozási kiadás nő
6 e Ft

IV. cím 5. alcím
Szociális étkeztetés előirányzata nő

468 e Ft

1 047 e Ft

ebből

személyi jellegű kiadás csökken
szociális hozzájárulási adó csökken
dologi kiadás nő
felhalmozási kiadás csökken

75 e Ft
10 e Ft
1 162 e Ft
30 e Ft

IV. cím 6. alcím
Házi segítségnyújtás előirányzata csökken
ebből
személyi jellegű kiadás csökken
szociális hozzájárulási adó csökken
dologi kiadás nő

190 e Ft
99 e Ft
7 e Ft

282 e Ft

IV. cím 7. alcím
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás előirányzata csökken
ebből
személyi jellegű kiadás csökken
842 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken
67 e Ft

909 e Ft

Az R. 3/3. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 14. alcím
Szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata csökken
1. Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. csökken
2. Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. csökken
3. Köztemetés csökken
4. Települési tám. lakhatási támogatás csökken
5. Települési tám. gyógyszer támogatás nő
6. Települési tám. temetési segély csökken
7. Települési tám. krízis segély csökken
8. Települési tám. rendkívüli támogatás csökken
9. Természetben nyújtott átmeneti segély csökken

4 638 e Ft
550 e Ft
600 e Ft
132 e Ft
1 704 e Ft
92 e Ft
103 e Ft
30 e Ft
477 e Ft
1 134 e Ft

Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 14. alcím
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások előirányzata csökken
1. Makói Kistérség Többcélú Társ. nő
465 e Ft
3. Banat-Triplex Continium Csoportosulás csökken
45 e Ft
5. Háztartásoknak visszatérítendő tám. csökken
200 e Ft
7. Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás csökken
1 000 e Ft
9. Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kif. nő
423 e Ft

Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik:

357 e Ft

I. cím 15. alcím
Kiemelt felújítások kiadások előirányzata csökken
1. Bölcsőde bővítés nő
2. Rónay-kúria épülete nő
3. 12 lakásos elektromos felújítása csökken
4. Fogorvosi rendelő nő
5. József Attila utca nő
7. Bölcsőde felújítás (Korm. határozat alapján) csökken
8. Óvoda konyha felújítás (Korm. határozat alapján) csökken

48 927 e Ft
2 157 e Ft
5 337 e Ft
18 749 e Ft
217 e Ft
160 e Ft
18 759 e Ft
19 290 e Ft

Az R. 3/6. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 16. alcím
Kiemelt beruházási kiadások előirányzata csökken
3. Rónay-kúria kiállítás csökken
6. MFP – Temető nő

I. cím 20. alcím
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:
1. Általános tartalék nő

I. cím 21. alcím
Az R 3/9. melléklete az alábbiak szerint változik:
1. Kamat csökken
3. Értékpapír vásárlás nő

760 e Ft
1 205 e Ft
445 e Ft

79 473 e Ft

435 e Ft
408 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg
módosító rendeletét.
Kiszombor, 2020. február 20.

Tisztelettel:
Szirbik Imre
alpolgármester

„TERVEZET”
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
_____/2020._____ önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II. 27.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő
költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 1 169 814 e Ft-ban, ezen belül
aa) működési költségvetési bevételét 491 010 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 74 035 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 604 769 e Ft-ban, ezen belül
1. maradvány igénybevételét: 548 199 e Ft-ban,
2. értékpapír beváltását: 43 006 e Ft-ban,
3. államháztartáson belüli megelőlegezéseket: 13 564 e Ft-ban;
b) kiadási főösszegét 1 169 814 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 709 141 e Ft-ban, ezen belül
1. személyi jellegű kiadásokat 255 264 e Ft-ban,
2. munkaadókat terhelő járulékokat 45 120 e Ft-ban,
3. dologi jellegű kiadásokat 228 106 e Ft-ban,
4. működési célú pénzeszköz átadását 8 432 e Ft-ban,
5. ellátottak pénzbeli juttatásai 24 388 e Ft-ban,
6. tartalékot 147 831 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 402 991 e Ft-ban, ezen belül
1. beruházások előirányzatát 67 384 e Ft-ban,
2. felújítások előirányzatát 335 607 e Ft-ban,
3. pénzeszköz átadás előirányzatát 0 e Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 57 682 e Ft-ban;
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.”

2. §
(1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 2/2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 3/1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 3/2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 3/3. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 3/4. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 3/5. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R. 3/6. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R 3/8. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R. 3/9. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szirbik Imre sk.
alpolgármester

Tenczerné Bajusz Ilona sk.
jegyzői jogkörben eljáró
igazgatási csoportvezető

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2020. _________________
Tenczerné Bajusz Ilona
jegyzői jogkörben eljáró
igazgatási csoportvezető

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2020. (______) 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 (selfexecutive) 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.
Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint: „(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév
kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő
módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési
kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kiszombor, 2020. február 20.
Tenczerné Bajusz Ilona
jegyzői jogkörben eljáró
igazgatási csoportvezető

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2020. (______) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján:
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a
helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a
Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti
fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé
kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”
Fentiekre tekintettel szükséges dönteni a 2019. évi költségvetési rendeletben megjelenő
bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a
rendelet-tervezetnek megfelelően.
A rendelet megalkotásának társadalmi célja az, hogy az önkormányzat gazdálkodása az
állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget
teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
A szakmai oka az, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a
helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – a jogszabályi kivételeket
figyelembe véve – a képviselő-testület dönt.
A rendelet nemzetgazdasági hatása, hogy az önkormányzat az államháztartás része, a
különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet
helyi gazdasági hatása nem releváns.
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.
A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.
Kiszombor, 2020. február 20.
Tenczerné Bajusz Ilona
jegyzői jogkörben eljáró
igazgatási csoportvezető

