
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

22-181/2015.    Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
      szóló 4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet 
      módosítása 
     Mell.: 1 pld. rendelettervezet 
      (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetését megállapító 4/2015.(II. 25.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: 
 
A 2014. évi pénzmaradvány rendezése csak részben történt meg, ezért szükséges a 
pénzmaradvány előirányzatát módosítani 18.480 e Ft-tal, ez az összeg tartalékba kerül. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 105/2015.(V. 26.) KNÖT 
határozatában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdés a) 
pont ab) alpontjának megfelelően szándéknyilatkozatot tett, hogy az Önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. A köznevelési 
intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás jogcímen 4.088 e Ft támogatásban részesült 
önkormányzatunk. Ez az összeg szintén tartalékba kerül, mivel a fenntartással kapcsolatos 
hozzájárulás eredeti előirányzatként megtervezésre került 12 hónapra. 
 
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény pénzmaradványát a támogatással 
szemben rendezni kell, a támogatás csökken 1.710 e Ft-tal, mely tartalékba kerül.  
 
2014 decemberében 8.855 e Ft 2015. évi támogatás megelőlegezésre került, mely összeg 2015 
évben pénzforgalom nélkül visszafizetésként lett rendezve a tartalék terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg 
rendeletét. 
 
Kiszombor, 2015. november 19. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
          polgármester 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

__/2015. (_____) 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 nő        4.088 e Ft 
Költségvetési pénzmaradvány működési bevétele nő    18.480 e Ft 
 
Így a költségvetési főösszeg 1.004.812 e Ft-ra változik. 
 

2. § 
 
Az R. 3. melléklete az alábbiak szerint változik: 
ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése nő     8.855 e Ft 
 

3. § 
 
Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 14. alcím 
Pénzeszközátadás kiadási előirányzata nő 
4. Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és  
Óvodai Önkormányzati Társulás csökken      1.710 e Ft 
 

4. § 
 
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
1. Általános tartalék nő        15.423 e Ft 
 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját 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 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2015. (______) 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, 2015. november 19. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2015. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2015 évi költségvetését megállapító 4/2015.(II. 25.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: 
 
A 2014. évi pénzmaradvány rendezése csak részben történt meg, ezért szükséges a 
pénzmaradvány előirányzatát módosítani. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 105/2015.(V. 26.) KNÖT 
határozatában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdés a) 
pont ab) alpontjának megfelelően szándéknyilatkozatot tett, hogy az Önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. A köznevelési 
intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás jogcímen támogatásban részesült 
önkormányzatunk. Ez az összeg szintén tartalékba kerül, mivel a fenntartással kapcsolatos 
hozzájárulás eredeti előirányzatként megtervezésre került 12 hónapra. 
 
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény pénzmaradványát a támogatással 
szemben rendezni kell, a támogatás csökken, mely tartalékba kerül.  
 
2014 decemberében a 2015. évi támogatás megelőlegezésre került, mely összeg 2015 évben 
pénzforgalom nélkül visszafizetésként lett rendezve a tartalék terhére. 
 
Kiszombor, 2015. november 19. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 
 
 
 


