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Kiszombor 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselı-
testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos 
teendıket, a szükséges elıirányzat kereteket. 
A tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag 
megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelı ellátásához 
szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. Olyan új közfeladat írható elı vagy vállalható, 
amelynek ellátásához megfelelı pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a 
pénzügyi fedezet már nem biztosított, intézkedni kell a közfeladat megszőntetésérıl. 
 
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. 
 
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb elıírásokat a következı 
jogszabályok tartalmazzák: 

- Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Tv.), 

- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény, 
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.). 
 
Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselı-testület elé terjeszti a 
rendeletet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. 
 
Az Áht 24. § (2) bekezdés értelmében a jegyzı által elkészített költségvetési 
rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény kihirdetését követı 
negyvenötödik napig (2012. február 11-ig) nyújtja be a Képviselı-testületnek.  
 



A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezı 
feladatokat, valamint a Képviselı-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez 
szükséges kiadásokat s az azokat biztosító bevételek elıirányzatait azzal, hogy az 
Önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117-118. §-ai 
rendelkeznek a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerérıl. A hatályba lépés dátuma 
2013. január 1., viszont már 2012-ben fel kell készülni arra, hogy 2013. évtıl az Országgyőlés 
a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladattípusú támogatással a helyi 
önkormányzatok által csak a kötelezıen ellátandó, törvényben meghatározott feladatok 
ellátásának mőködési kiadási fedezetét biztosítja. A feladattípusú támogatás a következı 
költségvetési évre történı meghatározásához a helyi önkormányzatnak meghatározott módon 
és határidıben adatot kell szolgáltatni. 
 
 
Lényeges változás az Áht. 23.§ (2) bekezdés és az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése, mely rögzíti 
a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó elıírásokat, mely 
szerint elkülönülten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által 
irányított költségvetési szervek – ideértve az önkormányzati hivatalt is - bevételeit és 
kiadásait is. 
 
Az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. § (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi 
önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétıl a helyi nemzetiségi önkormányzat 
költségvetése is. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, 
továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselı-testületének mőködésével, tagjainak 
díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi 
nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai között kell szerepeltetni. 
Minden költségvetési szervünknek adószámot kell kérni és bankszámlát nyitni, melyen az 
intézményi pénzforgalmak bonyolódnak. Így minden költségvetési szervnek egyensúlyi 
költségvetést kell készíteni. E miatt jelenik meg új elemként az intézményfinanszírozás a 
költségvetésben. A különbözı jogalanyok átlátható, egymástól elkülönülı gazdálkodása 
önálló elemi költségvetést, könyvvezetést és beszámolót is jelent. 
 
A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. § szerint kell tervezni a helyi 
adóbevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésbıl 
származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. 
 
Az Ávr 24. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati hivatal bevételi és kiadási 
elıirányzata között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a 
képviselı-testület mőködésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos elıirányzatokat kell 
megtervezni. 
 
 
 
2012. évi bevételeink meghatározó tényezıi: 
 
Bevételeink meghatározó részét továbbra is az önkormányzatokat megilletı normatív 
hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatások, valamint az 
átengedett személyi jövedelemadó képezik. 



 
Az Országgyőlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímeit, és 
fajlagos összegét a Tv. 3. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 
A felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatás a Tv. 8. mellékletében 
meghatározott feltételek szerint vehetı igénybe.  
 
A helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszőnik, 
a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan 
formában és mértékben fennmarad. A megszőnı személyi jövedelemadó részesedést kiváltó 
támogatás a 2011. évvel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és 
összegszerőségében az egyes önkormányzatok forrásait. A lakhelyen maradó SZJA 
összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 
kulturális feladatai támogatásának növekedése kompenzálja.  
 
A Tv. 27. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást kap a Kormány, hogy a helyi 
önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belül új 
elıirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettıl történı átcsoportosítással, 
amelyrıl a Magyarország 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben be kell 
számolnia. 
 
A költségvetési támogatások között a normatív állami támogatások tekintetében, illetve a 
feladatellátás szerkezetében alapvetı változások nem történtek. 
 
2011. évi eredeti elıirányzat 322.073 e Ft. 
2012. évi eredeti elıirányzat 322.861 e Ft. 
 
Az egyes jövedelempótló ellátások esetében a támogatás mértéke: 

- rendszeres szociális segély, idıskorúak járadéka, adósságcsökkentési támogatás, 
normatív lakásfenntartási támogatás, valamint az elırefizetıs gáz-, vagy áramfogyasztást 
mérı készülék felszerelési költségei 90%-a, 

- normatív ápolási díj 75 %-a, 
- a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra kifizetett összegek 80 %-a, 
- az óvodáztatási támogatás 100%-a. 

 
Az intézményi mőködési bevételek közül az intézményi ellátás díját 4,7 %-kal növeltük. 
 
Az iparőzési adó bevételünket az adóalap figyelembevételével az óvatosság elve alapján 
terveztük meg. 
A gépjármőadó mértékét továbbra is törvény határozza meg, az önkormányzat által beszedett 
adó 100 %-a az önkormányzat bevétele. 
A szabálysértésbıl és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a, a környezetvédelmi 
bírság 30 %-a, valamint a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírságból 
származó bevételek 40 %-a az önkormányzat költségvetési bevételét növeli. 
 
A mőködési célra átvett pénzeszköz önkormányzati költségvetési szervtıl – Ferencszállás 
Község Önkormányzatától és Klárafalva Község Önkormányzatától az óvodai társulás 
mőködéséhez nyújt hozzájárulást, valamint a LEADER pályázat keretében beszerzett színpad 
önrészéhez hozzájárulás a társult önkormányzatok együttmőködése alapján. 
A Makói Kistérség Többcélú Társulás által igénybevett normatív támogatások átadásra 
kerülnek a feladatellátásban résztvevı önkormányzatok részére.  



A mőködési célra átvett pénzeszköz TB alapokból a fogorvosi és védınıi szolgálat 
költségeinek fedezetéül szolgál. A fogorvosi szolgálat orvosi ellátása 2012. január 1. napjától 
részmunkaidıben történik, így a TB támogatás és a saját bevétel várhatóan elegendı lesz a 
kiadásaik fedezetére. A védınık esetében a csökkenı gyermek létszámok miatt a pontszámok 
alapján 1,5 álláshely finanszírozott.  
 
A mőködési célú pénzeszköz átvétel fejezeti kezeléső elıirányzata között szerepel a mezei 
ırszolgálat megszőnése miatt csak a 2011. IV. negyedév és 2012. január-február havi 
mőködése alapján igényelt támogatás, valamint az iskolatej kiadásai a rendeletben 
meghatározott részének visszaigénylése.  
 
A felhalmozási célú támogatás értékő bevételek között a KEOP-5.3.06A/09-2010-0032 
kódszámú, a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése, valamint a LEADER 
pályázat keretében megvalósult Vályogos-tó rekonstrukciójának záró elszámolása alapján az 
Önkormányzatot megilletı pályázati összeg szerepel. 
 
 
 
2012. évi kiadásokat meghatározó tényezık: 
 
A személyi juttatások tervezése a hatályban lévı Ktv. és Kjt., valamint az Mt. szabályainak 
figyelembe vételével történt. 
 
Intézményeinknél a minimálbér növekedése, valamint a soros elırelépések tervezése miatt 
nıtt a személyi juttatás elıirányzata. Az óvodában a nagymértékő gyermeklétszám fogyása 
következtében indokolttá válik az indítandó csoportok számának csökkentése, mely egyszeri 
jelentıs bérnövekményt okoz a dolgozói létszámcsökkentés miatt (jubileumi jutalom és 
végkielégítés). 
 
A munkaadókat terhelı járulék a hatályos jogszabályok alapján lett megtervezve, miszerint a 
nyugdíjjárulék 24 %, egészségbiztosítási járulék 2 %, munkaerı-piaci járulék 1 %. 
A rehabilitációs hozzájárulás 964.500,- Ft/fı/év.  
 
A közszféra keresettömege 2012. évben is változatlan marad. Ez azt jelenti, hogy sem a 
köztisztviselıi illetményalap, sem a közalkalmazotti tábla nem változik. 
 
A pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése 5.250.- Ft /hó/fı. 
 
A polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, ügykezelıi, továbbá a Munka 
Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselınek, ügykezelınek nem minısülı – 
munkavállalói részére 193.250,- Ft/fı/év cafetéria-juttatás kerül megtervezésre. A cafetéria-
juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítı 
munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is.  
 
A dologi kiadásokat a 2011. évi szinthez képest a 2%-os Áfa növekménnyel módosítottuk. 
 
 
 
 
 



Az alábbi táblázat mutatja az intézmények mőködéséhez szükséges források összetételét: 
 

adatok e Ft-ban 

Megnevezés Mőködési 
bevételek 

Támogatás Összesen 

  Normatív Önkormányzati  
Óvodai nevelés 0 38.916 39.322 78.235 
Óvodai 
étkeztetés 5.712 4.420 13.342 23.474 
Iskolai oktatás 3.099 80.232 37.693 121.024 
Iskolai 
étkeztetés 8.110 10.880 20.388 39.378 
Öregek Napközi 
Otthona 9.073 8.626 14.758 32.457 
Bölcsıde 1.016 10.315 6.630 17.961 
Fogorvosi 
szolgálat 1.860 TB: 5.153 0 7.013 
Család és 
nıvédelem 
(védınık) 0 TB: 5.794 1.176 6.970 
Családsegítı és 
gyermekjóléti 
szolgálat 0 4.219 2.540 6.759 
Összesen: 28.870 168.555 135.849 333.274 
 
 
 
Alapvetı feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan mőködését a 
takarékosság maximális figyelembe vételével biztosítsa, mőködıképességének megırzése és a 
törvényben foglalt elıírások betartása mellett. 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásai között az elızı évhez hasonlóan megtervezésre került a 
tömegsportok, a sakk, az ifjú horgászok és a nyugdíjas klub támogatása összesen 348 e Ft 
összeggel. 
 
A költségvetési rendelet-tervezet az egyesületek, alapítványok, egyházak támogatására 1.700 
e Ft kiadási elıirányzatot tartalmaz. 
 
A települési önkormányzatok segélyezési feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített szabályok szerint kell biztosítani a 
szokásos pénzbeli és természetbeni ellátások formájában.  
 
Startmunka program keretében 2012. március 1. napjától 2012. október 31. napjáig 8 hónapra 
belvízmentesítésre 9 fı és járdajavításra 22 fı közmunkás kerül alkalmazásra teljes 
munkaidıben 100 % támogatás mellett. 
A közfoglalkoztatást 30 fıvel terveztük 11 hónapra szintén részmunkaidıben, a támogatás 
mértéke 70 %. 
 
 
 



Felhalmozási kiadások között megtervezésre került a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet 
végrehajtásához kapcsolódó IV. intézkedéscsoportba tartozó a Maros-völgyi LEADER 
Egyesület által megfogalmazott felhívásokra beadott: „Kiszombor és térségének 
színpadtechnika beszerzése”, „Kiszombori Közösségi Napok szervezése” és az „Öltözık 
korszerősítése és bıvítése – I. ütem” címő pályázat. 
 
Az Önkormányzat a fejlesztésekhez szüksége önerı összegét a tulajdonában levı diszkont 
kincstárjegyek értékesítésébıl fedezi.  
 
 
A megtervezett mőködési kiadások 28.267 e Ft-tal haladják meg a várható mőködési 
bevételeket. 
A költségvetési rendelet I. változatában 23.480 e Ft felhalmozási bevételt és 4.787 e Ft 
felhalmozási tartalékot állítottunk be a hiány fedezetéül. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a költségvetési rendeletet vitassa meg, valamint 
tegyen javaslatot a mőködési kiadások fenti összeggel történı csökkentésére. 
 
 
Kiszombor, 2012. február 8. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 



„TERVEZET” 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

___/2012.(______) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 91. § (1) bekezdésében  
meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ferencszállás Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületével és Klárafalva Község Önkormányzatának 
Képviselı-testületével egyetértésben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság 
véleményének ismeretében a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre. 
 

2. § 
 
A Képviselı-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a költségvetés táblarendszerét e 
rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá 2012. évre. Az Önkormányzat 2012. évi 
I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá 
a 2012. évi zárszámadás benyújtása a Képviselı-testület részére – a teljesítési adatokkal 
kiegészítve – ezen szerkezetben történik. 
 

3. § 
 
Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelıen az Önkormányzati szintő 
költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat elıirányzat-csoportonként és kiemelt 
elıirányzatonkénti bontásban 2. és 3. melléklete tartalmazza. 
 

4. § 
  
A Képviselı-testület az egyes címek költségvetését a következık szerint határozza meg: 

a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplı mőködési jellegő feladatok kiadásait, 
valamint engedélyezett létszámát a 3/1. melléklet tartalmazza. 

b) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények kiadásait, valamint 
engedélyezett létszámát a 3/2. melléklet tartalmazza. 

c) Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatásait a 3/3. melléklet tartalmazza. 
d) Az Önkormányzat pénzeszközátadását a 3/4. melléklet tartalmazza. 
e) Az Önkormányzat kiemelt felújításait és beruházásait a 3/5. és 3/6. melléklet 

tartalmazza. 
 
 



5. § 
 
A Képviselı-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételeit és kiadásait az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Ávr.) 24. § (1) 
bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján a 3/7. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

6. § 
  
A Képviselı-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) 
pontja alapján az Önkormányzat 2012. évi általános és céltartalékát a 3/8. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

7. § 
 
A Képviselı-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó 
feladatok elıirányzatait éves bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

8. § 
 
A Képviselı-testület az önkormányzati szintő elıirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. 
melléklete, az önkormányzati szintő bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerő 
bemutatását a 6. melléklet, az Önkormányzatot megilletı 2012. évi hozzájárulások, 
támogatások és Szja bevételek alakulását a 7. melléklet, valamint az önkormányzati szintő 
2012. évi költségvetés mőködési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint 
hagyja jóvá.  
 

9. § 
 
A Képviselı-testület figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt elıírásra az 
Önkormányzat, az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı 
költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését: 

1.174.585 ezer Ft költségvetési bevétellel 
1.174.585 ezer Ft költségvetési kiadással 

állapítja meg. 
 

10. § 
 
(1) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésében az 

Önkormányzatot megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, ennek érdekében 
szerzıdéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a 
jóváhagyott kiadási elıirányzatok felhasználására. 

(2) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az 
általa felhatalmazott személy vállalhat. 

(3) A költségvetési szerv nevében a kötelezettséget vállaló szerv vezetıje vagy az általa 
írásban felhatalmazott a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy 
kötelezettségvállalásra írásban jogosult. 

(4) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére kizárólag a Polgármesteri Hivatal gazdasági 
vezetıje, ennek hiányában kijelölt köztisztviselıje jogosult. 

 



11. § 
 
(1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat, az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint 

az önállóan mőködı költségvetési szervek a költségvetési elıirányzataik felett teljes 
jogosultsággal bírnak. 

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben 
megváltoztathatók. 

(3) A Képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 

(4) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy 
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, 
arról a polgármester a Képviselı-testületet tájékoztatja. A Képviselı-testület 
negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló 
felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott 
határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı 
módosításáról. 

(5) Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak 
kihirdetését követıen haladéktalanul a Képviselı-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását. 

(6) Az Önkormányzat, az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı 
költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási elıirányzat fı összegének 
módosítását – az intézményi költségvetés bevételi fıösszegét meghaladó 
többletbevételbıl – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím 
többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az 
elıirányzatot – a költségvetési fıösszeg csak szerzıdés alapján, meghatározott célra 
átvett pénzeszközökkel emelhetı. 

(7) Az elıirányzat módosításáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a Képviselı-
testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselı-testület az Önkormányzat 
által saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a (4) bekezdésben 
foglaltak szerint módosítja. 

(8) A költségvetési szervek a kiemelt elıirányzaton belül a részelıirányzatokkal a 
jogszabályi elıírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. 

 
12. § 

 
(1) Az Önkormányzat, az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı 

költségvetési szervek pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a 
Képviselı-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá. 

(2) A 2011. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül: 
a) végleges feladatelmaradás szerinti összeg; 
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés 

nélküli összeg; 
c) munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat támogatással fedezett, illetve 

arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a 
személyi juttatások elıirányzatának járulékköteles maradványához. 

(3) Az elızı évi Képviselı-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az 
intézmény költségvetését a Képviselı-testület módosítja.  

 
 
 



13. § 
 
(1) A vállalkozási tevékenységet folytató költségvetési szerv vállalkozási tartalékot képez a 

vállalkozási tevékenység együttes eredményének a költségvetési szerv által 
felhasználható (befizetési kötelezettségekkel csökkentett) részébıl. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti összeg – a következı sorrendben – felhasználható: 
a) a vállalkozási tevékenységek veszteségének rendezésére; 
b) a megbízókkal szembeni, vállalkozási tartalékot terhelı kötelezettségek 

teljesítésére; 
c) alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések teljesítésére; 
d) vállalkozási célú tárgyi eszköz beszerzésére, tárgyi eszköz felújítására. 

 
14. § 

 
(1) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány fedezésének 

módjáról a Képviselı-testület dönt. 
(2) A hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselı-testület gyakorolja. 
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet 

értékpapír vásárlásra fordítható. 
(4) Az Önkormányzat Diszkont Kincstárjegy állománya forgatási célú hasznosítására a 10. 

§ (2) és (4) bekezdésében meghatározottak jogosultak. 
 

15. § 
 
(1) 3 millió Ft értékhatárt meghaladó vagyon értékesítését, használatát, hasznosítás jogát 

átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevı részére lehet. 
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 

szerv a 2011. december 31-én fennálló 1 000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket az 
önkéntes teljesítésre történı felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben 
törölheti. 

 
16. § 

 
(1) Az Önkormányzat, az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı 

költségvetési szerv számláit az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. vezeti.  
(2) Átmenetileg szabad pénzeszköz a számlavezetı pénzintézetnél helyezhetı el tartós 

betétként. 
(3)  A mőködési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe venni.  

Az Önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására a mőködés 
folyamatosságának biztosítására a számlavezetı pénzintézettıl a Bankszámlaszerzıdés 
alapján munkabérhitelt vehet igénybe. 
A hitel felvételével kapcsolatos elızetes intézkedések megtételére – a Képviselı-testület 
jóváhagyásával – a polgármester jogosult. 

 
17. § 

 
(1) A költségvetési szerv Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul 

köteles az irányító szervnek jelezni. 
(2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Ávr. 119. 

§-ában foglaltak az irányadók. 



18. § 
 
(1) A köztisztviselıi illetményalap mértéke: 2012. évben 38.650,- Ft. 
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt 

illetménypótlék számítási alapja 2012. évben 20.000 forint. 
(3) A költségvetési szervek a személyi jellegő kiadások eredeti elıirányzatának 3,5 %-át a 

dolgozók illetményelılegének folyósítására használhatják, negyedéves ütemezésben. Az 
illetményelıleg törlesztésébıl visszafolyó összeg az igénybe vehetı elılegkeretet nem 
növeli. 

(4) A Képviselı-testület a polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, ügykezelıi, 
továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselınek, 
ügykezelınek nem minısülı – munkavállalói részére 193.250,- Ft/fı/év cafetéria-juttatást 
biztosít.  

(5) A Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek 
adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat és a szociális és kegyeleti 
támogatásokról szóló 23/2001.(X. 30.) KKÖT rendelet 5. §-a szerinti szociális keret 2012. 
évben 5.000 Ft. 

 
19. § 

 
A 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 22/2011.(XII. 14.) 
önkormányzati rendelet alapján a polgármester jogosult volt az önkormányzat költségvetését 
megilletı bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére. Az 
átmeneti idıszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe 
beépültek. 
(1) A költségvetési rendelet kihirdetésének napján hatályát veszti. 
 

Záró rendelkezések 
 

20. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 

21. § 
 
Hatályát veszti a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 
22/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester         jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: _______________ 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 
 



1. melléklet a ___/2012.(_____) önkormányzati rendelethez 
 

 
Cím- és alcímrend 

I. cím Önkormányzat 
1. alcím  Mővelıdési Ház 
2. alcím  Könyvtár 
3. alcím  Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 
4. alcím  Üdültetés 
5. alcím  Közutak, hidak, alagutak mőködtetése 
6. alcím  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 
7. alcím  Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
8. alcím  Közvilágítás 
9. alcím  Temetıfenntartás 
10. alcím  Iskolai közétkeztetés (iskolatej) 
11. alcím  Vízkárelhárítás 
12. alcím  Szociálpolitikai juttatások 
13. alcím  Pénzeszközátadás 
14. alcím  Értékpapír vásárlás 
15. alcím  Kiemelt felújítási kiadások 
16. alcím  Kiemelt beruházási kiadások 
17. alcím  Általános és céltartalék 
18. alcím  Közfoglalkoztatás 

II.  cím Polgármesteri Hivatal 
III.  cím Óvoda 

1. alcím  Óvodai nevelés 
2. alcím  Óvodai étkeztetés 

IV.  cím Iskola 
1. alcím  Iskolai oktatás 
2. alcím  Iskolai étkeztetés 

V. cím Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
1. alcím Öregek Napközi Otthona 

 2. alcím Bölcsıde 
 3. alcím Fogorvosi szolgálat 
 4. alcím Család és nıvédelem 
 5. alcím Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat 
 


