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Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetését megállapító 4/2015.(II. 25.)
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,  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.”

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

Kiszombor, 2016. február 18.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné

polgármester



22-28/2016.
TERVEZET!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2016. (____) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik: 

Köznevelési feladatok támogatása csökken      756 e Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása nő   2.699 e Ft
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás csökken 10.300 e Ft
Egyéb működési célú támogatások nő   1.645 e Ft
Központi kezelésű előirányzat működési célú támogatás nő   1.140 e Ft
Fejezeti kezelésű EU-s működési célú támogatás nő   8.337 e Ft
Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból csökken      143 e Ft
Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból nő   6.088 e Ft
Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól nő   1.106 e Ft
Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel csökken   9.626 e Ft
Termőföld bérbeadása miatt SZJA nő        21 e Ft
Magánszemélyek kommunális adója nő      604 e Ft
Helyi iparűzési adó nő   3.604 e Ft
Gépjárműadó nő      216 e Ft
Egyéb pótlék, bírság nő        26 e Ft
Áru- és készletértékesítés nő      126 e Ft
Bérbeadásból származó bevételek nő   4.082 e Ft
Közvetített szolgáltatások nő      759 e Ft
Önkormányzati lakások lakbér bevétele nő      301 e Ft
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása csökken   2.295 e Ft
Ellátási díjak csökken   1.385 e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó csökken      107 e Ft
Általános forgalmi adó visszatérülése nő      836 e Ft
Kamatbevételek nő        92 e Ft
Egyéb működési bevételek nő      715 e Ft
Részesedés értékesítése során realizált árfolyam nyereség nő 11.128 e Ft
Háztartások működési visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése nő        56 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz csökken   6.989 e Ft
Részesedések értékesítése nő   3.060 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés nő   9.493 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 1.029.982 e Ft-ra változik.



2. §

Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 1. alcím
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő 1.257 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 1.648 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő  244 e Ft
dologi kiadás csökken 1.552 e Ft
felhalmozási kiadás nő    917 e Ft

I. cím 2. alcím
Köztemető-fenntartás kiadási előirányzata csökken 3.092 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken    305 e Ft

szociális hozzájárulási adó csökken      80 e Ft
dologi kiadás csökken 2.707 e Ft

I. cím 3. alcím
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadási előirányzata csökken 1.527 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken      45 e Ft

szociális hozzájárulási adó csökken       11 e Ft
dologi kiadás csökken 1.136 e Ft
felhalmozási kiadás csökken    335 e Ft

I. cím 4. alcím
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése kiadási előirányzata csökken 1.921 e Ft
ebből szociális hozzájárulási adó csökken      22 e Ft

dologi kiadás csökken 1.899 e Ft

I. cím 5. alcím
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység kiadási előirányzata csökken 500 e Ft
ebből dologi kiadás csökken 500 e Ft

I. cím 6. alcím
Közvilágítás kiadási előirányzata nő 821 e Ft
ebből dologi kiadás nő 821 e Ft

I. cím 7. alcím
Város- és községgazdálkodás kiadási előirányzata csökken 1.111 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken 1.098 e Ft

szociális hozzájárulási adó csökken     296 e Ft
dologi kiadás nő    384 e Ft
felhalmozási kiadás csökken    101 e Ft

I. cím 8. alcím
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata csökken 956 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken   57 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő   31 e Ft
dologi kiadás csökken 930 e Ft
felhalmozási kiadás csökken 200 e Ft



I. cím 9. alcím
Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés kiadási előirányzata csökken 2.209 e Ft
ebből dologi kiadás csökken 2.209 e Ft

I. cím 10. alcím
Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő 9.946 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 4.058 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő 1.437 e Ft
dologi kiadás nő 1.870 e Ft
felhalmozási kiadás nő 2.581 e Ft

I. cím 12. alcím
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata csökken    501 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken      40 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő    390 e Ft
dologi kiadás csökken    205 e Ft
felhalmozási kiadás csökken    515 e Ft

I. cím 13. alcím
Művelődési ház kiadási előirányzata nő   1.474 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő    125 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő      45 e Ft
dologi kiadás nő 1.280 e Ft
felhalmozási kiadás nő      24 e Ft

3. §

Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik:
II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata csökken 1.819 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken    435 e Ft

szociális hozzájárulási adó csökken    115 e Ft
dologi kiadás csökken 1.324 e Ft
felhalmozási kiadás nő      55 e Ft

III. cím
Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő 4.700 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 4.381 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő    458 e Ft
dologi kiadás csökken    293 e Ft
felhalmozási kiadás nő    154 e Ft

4. §

Az R. 3/3. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 13. alcím
Szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata csökken 2.850 e Ft
1. Rendszeres szociális segély csökken        8 e Ft
2. Bérpótló juttatás csökken    235 e Ft
3. Lakásfenntartási támogatás normatív nő    718 e Ft
4. Lakásfenntartási támogatás települési csökken 6.066 e Ft



5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nő 3.949 e Ft
6. Átmeneti segély idősek nő 1.511 e Ft
7. Temetési segély csökken    160 e Ft
8. Gyógyszertámogatás csökken 2.421 e Ft
9. Köztemetés csökken    210 e Ft
10. Szoc. rászorultak kölcsöne nő      72 e Ft

5. §

Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 14. alcím
Pénzeszközátadás kiadási előirányzata csökken 419 e Ft
2. Hulladékgazdálkodási Társulás csökken      43 e Ft
4. Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és 
Óvodai Önkormányzati Társulás csökken 1.144 e Ft
6. Jótállási garancia visszautalása nő    465 e Ft
7. Alföldvíz Zrt. lakossági szennyvíz nő        6 e Ft
8. Magyar Államkincstár nő      35 e Ft
9. Ivóvízminőség-javító Társulás nő    106 e Ft
10. LEADER Egyesület nő      54 e Ft
12. Makó-Térségi Többcélú Társulás nő    102 e Ft

6. §

Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 15. alcím
Kiemelt felújítási kiadások előirányzata csökken 1.353 e Ft
1. Napelemes fejlesztések megvalósítása csökken     975 e Ft
2. Kötelező önkormányzati feladat ellátásához 
kapcsolódó ingatlanok felújítása nő  2.133 e Ft
3. Gyógyszertár és orvosi rendelő nyílászárócsere csökken 2.511 e Ft

7. §

Az R. 3/6. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 16. alcím
Kiemelt beruházási kiadások előirányzata csökken 9.861 e Ft
1. 43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése
Kiszombor külterületén csökken 1.878 e Ft
2. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések nő    127 e Ft
3. Fedett kiülő, asztalok padok csökken 2.086 e Ft
4. Gyalogátkelő Makói u. – Szent István tér csökken 2.045 e Ft
5. Gyalogátkelő József A. u. – Makói u. csökken 1.334 e Ft
6. Gyalogátkelő Szegedi u. – Nagyszentmiklósi u. csökken1.576 e Ft
7. Gyalogátkelő Szegedi u. – Óbébai u. csökken 1.069 e Ft

8. §

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:
1. Általános tartalék nő 34.454 e Ft



9. §

Ez a rendelet 2015. december 31-én lép hatályba.

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

A rendelet kihirdetésének időpontja: 

   Dr. Kárpáti Tibor
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2016. (______) 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.
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, 2016. február 18.

Dr. Kárpáti Tibor
         jegyző



INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2016. (______) 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,  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.”

Fentiekre  tekintettel  szükséges  dönteni  a  2015.  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, 2016. február 18.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző


