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Üsz.: 22-29/2014.   Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
    szóló 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet 

      (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 és kiadási előirányzatai a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 
(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a 
képviselő-testületet tájékoztatja. 
(5) 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-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 
Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetben meghatározott támogatások 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 2013. évi költségvetési rendeletben megjelenő 
bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 
rendelet-tervezetnek megfelelően. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2013. évi 
költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. február 20. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
          polgármester 



TERVEZET 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
__/2014. (____) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(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 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(3) A tárgyévi költségvetési törvényben a kis összegű követelések értékhatárát 
kötelezettenként el nem érő, be nem hajtható követelések lemondásáról és törléséről a 
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester dönt.” 
 

2. § 
 

Az R. 2. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 

Működési célú kölcsön visszatérülés nő           203 e Ft 
Hatósági jogkörhöz kötött működési bevétel csökken             9 e Ft 
Egyéb intézményi működési bevétel csökken          313 e Ft 
Bérleti és lízing díj bevétel nő           5.138 e Ft 
Intézményi ellátás díja csökken            452 e Ft 
Kötbér egyéb kártérítés nő             212 e Ft 
Továbbszámlázott szolgáltatás nő         1.861e Ft 
Kamatbevétel csökken             146 e Ft 
Áfa bevételek – visszatérülések nő            1.918 e Ft 
Működési célú tám ért bev. kp. költségvet. szervtől nő      1.427 e Ft 
Működési célú tám ért bev. fejezeti kez nő         2.204 e Ft 
Működési célú tám ért bev. TB alapoktól csökken          490 e Ft 
Működési célú tám ért bev. állami pénzalap nő       2.264 e Ft 
ködési célú tám ért bev. önkorm. kv. szervtől nő          753 e Ft 
Működési célú tám ért bev. többcélú kist. társ. nő          249 e Ft 
ÁH-on kívülről kapott pe. átvétel nő            180 e Ft 
Magánszemélyek kommunális adója nő        1.236 e Ft 
Iparűzési adó nő         14.453 e Ft 
Pótlék, bírság csökken               34 e Ft 
Gépjárműadó csökken               36 e Ft 
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó nő              7 e Ft 
Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bev. nő          143 e Ft 
Önkormányzatot illetö helysz. szabs. bírság nő            74 e Ft 
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása csökken       1.295 e Ft 
Belföldi államkötvény ért. csökken       24.010 e Ft 
Központi költségvetési támogatás nő      20.497 e Ft 
Előző évi pénzmaradvány nö             882 e Ft 
 
Így a költségvetési főösszeg 657.517 e Ft-ra változik. 



3. § 
 

Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
I. cím 1. alcím 
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő    5.601 e Ft 
ebből felhalmozási kiadás csökken  1.173 e Ft 
 dologi kiadás nő    6.774 e Ft 
 
I. cím 2. alcím 
Művelődési Ház kiadási előirányzata csökken    1.569 e Ft 
ebből         felhalmozási kiadás csökken      7 e Ft 
         személyi jellegű kiadás csökken 759 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó csökken 272 e Ft 
  dologi kiadás csökken  531 e Ft 
 
I. cím 3. alcím 
Könyvtár kiadási előirányzata csökken        383 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  322 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő   39 e Ft 
  dologi kiadás csökken  744 e Ft 
 
I. cím 4. alcím 
Üdültetés kiadási előirányzata nő           92 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  173 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő   47 e Ft 
  dologi kiadás csökken  128 e Ft 
 
I. cím 5. alcím 
Közutak, hidak, alagutak kiadási előirányzata csökken   2.977 e Ft 
ebből  dologi kiadás csökken  2.977 e Ft 
 
I. cím 6. alcím 
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás kiadási előirányzata nő  5.994 e Ft 
ebből  felhalmozási kiadás nő  3.811 e Ft 
  dologi kiadás nő   2.183 e Ft 
 
I. cím 7. alcím 
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás kiadási előirányzata csökken 1.384 e Ft 
ebből  dologi kiadás csökken  1.384 e Ft 
 
I. cím 8. alcím 
Közvilágítás kiadási előirányzata csökken     1.756 e Ft 
ebből  dologi kiadás csökken  1.756 e Ft 
 
I. cím 9. alcím 
Temetőfenntartás kiadási előirányzata csökken       755 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás csökken 1.269 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó csökken    348 e Ft 
  dologi kiadás nő      862 e Ft 



I. cím 10 alcím 
Iskolai óvodai közétkeztetés kiadási előirányzata csökken   2.438 e Ft 
ebből   személyi jellegű kiadás nő     199 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő      44 e Ft 

dologi kiadás csökken    2.681 e Ft 
 
I. cím 11. alcím 
Vízkár elhárítás kiadási előirányzata csökken       500 e Ft 
ebből  dologi kiadás csökken     500 e Ft 
 
I. cím 18. alcím 
Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata csökken    3.012 e Ft 
 felhalmozási kiadás nő      503 e Ft 
 személyi jellegű kiadás csökken  3.164 e Ft 
 szociális hozzájárulási adó csökken    267 e Ft 
 dologi kiadás csökken        84 e Ft 
 
I. cím 19. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási előirányzata csökken     655 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás csökken 1.250 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó csökken    402 e Ft 

dologi kiadás nő      997 e Ft 
 
I. cím 20. alcím Család és nővédelem kiadási előirányzata csökken    930 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás csökken    783 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó csökken    247 e Ft 

dologi kiadás nő      100 e Ft 
 

4. § 
 
Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
II. cím 
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata csökken    1.603 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás csökken 1.436 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó csökken    207 e Ft 
  dologi kiadás nő        40 e Ft 
 
III. cím 
Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő      4.795 e Ft 
ebből   személyi jellegű kiadás nő  3.258 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő    484 e Ft 

dologi kiadás nő   1.053 e Ft 
 
IV. cím 2. alcím Bölcsőde kiadásai előirányzata nő    1.991 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  1.568 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő    423 e Ft 
 
 
 
 



5. § 
 
Az R. 3/3. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 1. Rendszeres szociális segély nő        868 e Ft 
 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás nö   4.116 e Ft 
 4. Ápolási díj csökken           34 e Ft 
 5. Lakásfenntartási támogatás nő        167 e Ft 
 6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás csökken  2.125 e Ft 
 7. Átmeneti segély idősek nő     1.347 e Ft 
 8. Temetési segély csökken         235 e Ft 
 9. Köztemetés csökken         300 e Ft 
 10. Közgyógyellátás csökken        826 e Ft 
 11. Szociálisan rászorultak kölcsöne nő         29 e Ft 
 12. Óvodáztatási támogatás nő          80 e Ft 

   13. Rendszeres gyv. kedv. nő     1.427 e Ft 
 

6. § 
 
Az R. 3/4. melléklet 13. alcíme az alábbiak szerint változik: 
2. Makó Többcélú Kistérségi Társulás csökken         40 e Ft 
3. Makó-Térségi Víziközmű Kft. nő             5 e Ft 
4. Non-profit szervezetnek nő         446 e Ft 
ebből: Hulladékgazdálkodási Társulás nő  446 e Ft 
6. Klárafalva Önkormányzat nő          50 e Ft 
7. Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és 
Óvodai Intézményi Társulás nő      2.955 e Ft 
8. Ferencszállás Önkormányzat csökken         234 e Ft 
 

7. § 
 

Az R. 3/6. melléklet 16. alcíme az alábbiak szerint változik: 
 
Kiemelt beruházási kiadások 
2. Falumegújítás Kiszomboron nő      4.334 e Ft  
 

8. § 
 

Az R. 3/8. melléklet 17. alcíme az alábbiak szerint változik: 
 

Tartalék feladatonkénti megosztása változik: 
2. Általános tartalék nő       14.375 e Ft 

 
9. § 

 
Ez a rendelet 2013. 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 2013. évi költségvetéséről szóló 

6/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2014. (______) 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 dönthet. 

Az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint: „(5) 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-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő 
módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások 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, 2014. február 20. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

6/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2014. (______) 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 és kiadási előirányzatai a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 
(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a 
képviselő-testületet tájékoztatja. 
(5) 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-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 
Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetben meghatározott támogatások 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 2013. 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 rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2014. február 20. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


