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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A képviselı-testület kizárólagos feladat- és hatásköre az önkormányzat éves költségvetésének 
elfogadása az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben, 
illetve a végrehajtásra kiadott, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször 
módosított 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. 
 
Az Országgyőlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl a 2010. évi CLXIX. 
törvényt (továbbiakban: Tv.) alkotta. 
 
2011. évi bevételeink meghatározó tényezıi: 
 
Bevételeink meghatározó részét az önkormányzatokat megilletı normatív hozzájárulások, a 
felhalmozási 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. mellékletben 
meghatározott feltételek szerint vehetı igénybe.  
 
A költségvetési támogatások között a normatív állami támogatások tekintetében, illetve a 
feladatellátás szerkezetében alapvetı változások nem történtek. 
 
2010. évi eredeti elıirányzat 339.994 e Ft. 
2011. évi eredeti elıirányzat 322.073 e Ft. 
Normatíva csökkenés: 17.921 e Ft. 
 
Az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók utáni 
hozzájárulás 2011. szeptember 1-jétıl a költségvetési törvény tervezetében nem szerepelt, de 
a törvénybe képviselıi indítványra ismét visszakerült. A normatíva felméréskor ezért erre a 
jogcímre támogatást nem tudtunk igényelni. Pótfelmérés keretében 5.493 e Ft hozzájárulás 
igényelhetı, mely összeg az átvett pénzeszközök között megtervezésre került. 



Jelentıs csökkenés a helyi önkormányzatokat megilletı személyi jövedelemadó megosztása 
esetében tapasztalható. 
Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek a helyi önkormányzatok, ebbıl 32 % 
normatívan elosztva és 8 % lakhelyen hagyva, mely megosztásának részletes szabályait a Tv. 
4. melléklete tartalmazza.  
Az átengedett személyi jövedelemadó 2011-re 7 %-kal csökken. Az önkormányzatokat 
mindig a két évvel korábbi településekre bevallott SZJA illeti meg, az akkor kezdıdı válság 
hatása most jelentkezik a bevételekben. 
 
 A lakhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok 
üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatásának növekedése 
kompenzálja. 
 
 A 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés alapjává a 2010. június 30-ai iparőzési adóerı-
képesség válik. 
 
A pénzbeli szociális juttatások összege 4.997 e Ft-tal csökkent, melybıl az egyes 
jövedelempótló ellátások önerejét kell biztosítani. A hozzájárulás a települési 
önkormányzatokat a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzıibıl képzett 
mutatószám szerint differenciáltan illeti meg. 
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 és az utána fizetendı nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-a, 
- a rendelkezésre állási támogatásra és a bérpótló juttatásra kifizetett összegek 80 %-a, 
- az óvodáztatási támogatás 100%-a 
 

A költségvetési törvény felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy év közben az energiaár-
kompenzációs elıirányzatról az önkormányzati fejezetbe átcsoportosítson, és a forrás 
felhasználásának részletszabályait alakítsa ki, ezzel a lakásfenntartási támogatás funkciója 
kiegészül a jelenlegi energiaár-támogatással, amelynek szakmai szabályait a szaktörvény 
határozza meg és 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
A közfoglalkoztatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben pazarló rendszerét megalapozottabb, 
az értékteremtı munkát elismerı, egyszerőbben áttekinthetı és finanszírozható Nemzeti 
Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszőnik az önkormányzati közcélú 
foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és 
megszőnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. Helyben a 
munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól, új 
elemként a kis és közepes vállalkozások is bevonásra kerülnek a leghátrányosabb 
munkanélküliek közfoglalkoztatásában. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg.  
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a 
valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezık bérpótló járandóságot kapnak. Az 
ellátásra való jogosultságot az önkormányzat állapítja meg és a juttatást folyósítja. 
 Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra 
jogosult személynek, aki a bérpótló juttatásra való jogosultságának  éves felülvizsgálata során 
nem igazolja, hogy a felülvizsgálat idıpontját megelızı egy évben, a bérpótló juttatásra való 
jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap idıtartamban közfoglalkoztatásban vett részt. 



A közoktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzıen a tanév-váltáshoz 
igazodik. 
Az alap-hozzájárulás fajlagos összege változatlan marad az igényjogosultsági feltételek 
következı változása mellett: 

− a 2 és fél évet betöltött, és 2011. december 31-éig az óvodai nevelést 
igénybevevı gyermekek után is igényelhetı a 2011/2012. nevelési évtıl a 
hozzájárulás. 

 
A kiegészítı hozzájárulások között: 

− a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 5-7. évfolyamos 
általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulás 
beolvad az óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés normatívába, 
ezzel utóbbi fajlagos összegét növeli 65 ezer forintról 68 ezer forintra, ezen túl 
a normatíva igényelhetı lesz a 8. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülı általános iskolai tanulók után is, 

− a teljes tanulói kör utáni tankönyvellátás normatívája megszőnik, elıirányzata 
beépül az ingyenes tankönyvellátási normatívába, ezzel utóbbi fajlagos 
összegét növeli 10 ezer forintról 12 ezer forintra, 

− a szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása átkerül a központosított 
elıirányzatokból, 

− a pedagógiai szakvizsga, továbbképzés és szakmai szolgáltatások támogatása 
ismét önálló jogcímként szerepel, 

− az osztályfınöki pótlék és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése a 
központosított elıirányzatok közül átcsoportosult. 

 
Az intézményi mőködési bevételek közül az intézményi ellátás díját 4,9 %-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 gépjármőadóban a visszaélések korlátozása érdekében 2011-tıl csökken a súlyos 
mozgáskorlátozottakat megilletı gépjármőadó-mentesség: az adómentesség csak a súlyos 
mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (évi 12 ezer forint) 
adóterhéig jár. 
A szabálysértésbıl és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a, a környezetvédelmi 
bírság 30 %-a, valamint a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírságból 
származó bevételek 25 %-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. 
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 mőködési célú pénzeszköz átvétel fejezeti kezeléső elıirányzata a mezei ırszolgálat 
mőködéséhez és az iskolatej kiadásaihoz nyújt támogatást.  



2010. évi kiadásokat meghatározó tényezık: 
 
A személyi juttatások tervezése a hatályban lévı Ktv. és Kjt., valamint az Mt. szabályainak 
figyelembe vételével történt. 
 
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. Az önkormányzat költségvetésében 5.787 e 
Ft kiadást jelent ez a tétel.  
A megváltozott munkaképességő személyek foglalkozási rehabilitációjának elısegítése 
érdekében kell a rehabilitációs hozzájárulást fizetni annak a munkáltatónak, ahol az általa 
foglalkoztatott létszám a 20 fıt meghaladja és az általa foglalkoztatott megváltozott 
munkaképességő személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. Önkormányzati szinten 
számolva esetünkben 6,3 fı foglalkoztatását jelentené. 2010. évhez hasonlóan az 
Önkormányzat továbbra is foglalkoztatni kíván megváltozott munkaképességő személyeket. 
 
A közszféra keresettömege 2011. évben is változatlan marad. Ez azt jelenti, hogy sem a 
köztisztviselıi illetményalap, sem a közalkalmazotti tábla nem változik. 
 
A személyi jövedelemadó esetében a 2011. évtıl valamennyi jövedelem tekintetében az 
alkalmazandó adó mértéke egységesen 16 %. Csökken az adójóváírás: az adóból levonható 
összeg a bérjövedelem 16 %-a, de legfeljebb havi 12 100 forint lesz. Amennyiben a 
magánszemély jövedelme nem haladja meg az évi 2 millió 750 ezer forintot, ezt követıen az 
adójóváírás 12 %-kal fut ki, ami azt jelenti, hogy az adójóváírás évi 3 millió 960 ezer forint 
jövedelem felett nem érvényesíthetı. A „szuperbruttósítás” intézménye 2011-ben nem 
változik. 
 
Egyes pénzbeli és nem pénzbeli béren kívüli juttatások esetében a kifizetınek a juttatás értéke 
1,19-szerese után 16 %-os mértékő adót kell fizetni, és ezek a juttatások járulékmentesek .  
 
A pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése 5.250.- Ft /hó /fı. 
 
A közoktatási törvény hatálya alá nem tartozó közalkalmazottak részére kereset-kiegészítés 
jogcímen a keresetbe tartozó juttatások elızı évi bázis elıirányzatának 2 %-a lett figyelembe 
véve a Tv. 60. § (2) bekezdése alapján. 
 
A polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, ügykezelıi, továbbá a Munka 
Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselınek, ügykezelınek nem minısülı – 
munkavállalói részére a köztisztviselık cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 
305/2009.(XII. 23.) Kormányrendelet, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 49/F. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 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 kiadások a 2010. évi szinten lettek megtervezve. 
 
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, valamint a rendırırs mőködési kiadásaihoz nyújtott 643 e Ft üzemanyag 
támogatás.  
 
A költségvetési rendelet-tervezet az egyesületek, alapítványok, egyházak támogatására, 
továbbá a falunapok megrendezésére kiadási elıirányzatot nem 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. Miután a lakásfenntartási támogatás 
funkciója kiegészül az energiaár-támogatással, várhatóan az igényjogosultak száma 
rohamosan növekedni fog, így feladataink bıvülnek.  
 
Felhalmozási kiadások között megtervezésre került az Óbébai utca 6. szám alatti Sportcsarnok 
komplex energiatakarékossági fejlesztése. A felújítás összköltsége 53.801 e Ft, melyhez a 
támogatás 34.035 e Ft. 
 
Az önkormányzat a fejlesztésekhez szüksége önerı összegét a tulajdonában levı diszkont 
kincstárjegyek értékesítésébıl fedezi.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti elıterjesztést vitassa meg. 
 
 
Kiszombor, 2010. január 21. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 



 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

___/2011.(_______) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl. 

 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § 
(1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire. 
 
 

2. § 
 
Az önkormányzat az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a költségvetési 
címrendet a következık szerint határozza meg 2011. évre: 
1) A címeket és az alcímeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
2) Az önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 
3) I-III. címig intézmények és feladatok bevételeit a 2/1. számú melléklet tartalmazza. 
4) IV-XVIII. címig intézmények és feladatok bevételeit a 2/2. számú melléklet tartalmazza. 
5) XXV. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételét a 2/3. számú melléklet 

tartalmazza. 
6) Az önkormányzat kiadásait elıirányzat csoportok szerint a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 
7) I-III. címig intézmények elıirányzat csoportok szerinti kiadásait a 3/1. számú melléklet 

tartalmazza. 
8) IV-XVIII., valamint a XXVI. cím alatti intézmények és feladatok elıirányzat 

csoportonkénti kiadásait a 3/2. számú melléklet tartalmazza. 
9) XXV. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 3/3. számú melléklet 

tartalmazza. 
10) XIX. cím kiadási elıirányzatát a 3/4. számú melléklet tartalmazza. 
11) XX. cím kiadási elıirányzata a 3/5. számú melléklet szerint. 
12) XXII. cím kiadási elıirányzatát a 3/6. számú melléklet tartalmazza. 
13) XXIII. cím kiadási elıirányzatát a 3/7. számú melléklet tartalmazza. 
14)XXIV. cím általános és céltartalék részletezését a 3/8. számú melléklet  
      tartalmazza. 
15) A költségvetési évet követı önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatását  
      bemutató táblázat a 4. számú, finanszírozás az 5. számú melléklet szerinti. A  
      mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató  
      mérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot 2011-ben  
      megilletı állami hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek  
      részletezése a 7. számú mellékletben van. Az önkormányzat bevételeit és  
      kiadásait bemutató mérleg a 8. számú melléklet szerinti. 
 



3. § 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  

a.) bevételi fıösszegét 626.931.000 forintban 
b.) kiadási fıösszegét  626.931.000 forintban 

állapítja meg. 
 

4. § 
 
(1) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. 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) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyzı vagy az általa felhatalmazott személy 
jogosult. 

(4) IV. Cím – XXIII. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, 
elszámolásának elrendelésére a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy 
jogosult, ellenjegyzésre a jegyzı vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 

(5) I.–III. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, 
elszámolásának elrendelésére az intézmény vezetıje, ellenjegyzésre a jegyzı, vagy az 
általa felhatalmazott személy jogosult. 

(6) XXV. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének 
elszámolásának elrendelésére a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke vagy az általa 
felhatalmazott személy, ellenjegyzésére a jegyzı vagy az általa felhatalmazott személy 
jogosult. 

 
5. § 

 
(1) E rendelet keretein belül az önállóan mőködı költségvetési szervek a költségvetési 

elıirányzatok 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-i 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 önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve 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 – az intézményi 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 önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerve által saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-
változásai miatt a költségvetési rendelet 5. § (4). bekezdésében foglaltak szerint 
módosítja. 

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

 
6. § 

 
(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a 

Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a képviselı-testület a zárszámadási 
rendeletével hagyja jóvá. 

(2) A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül: 
a) végleges feladatelmaradás szerinti összeg; 
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzó 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.  
 

 
7. § 

 
(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. 

 
8. § 

 
(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 4. § 

(4) bekezdésben meghatározottak jogosultak. 
 
 
 



9. § 
 
(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 2010. december 31-én fennálló 1 000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket az 
önkéntes teljesítésre történı felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben 
törölheti. 

 
10. § 

 
(1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. 

vezeti. Az önállóan mőködı intézmények önálló költségvetési bankszámlával nem 
rendelkeznek. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó 
alszámlát vezet. 

(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. 
 
 

11. § 
 
(1) Ha az önkormányzat eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át meghaladó tartozásállomány 

30 napon túl is fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni. 
(2) Az önkormányzati biztos személyérıl az Áht. 100/F. § (6) bekezdésének és a 

292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 167. §-ának figyelembe vételével a képviselı-testület 
dönt, a döntés alapján a polgármester bízza meg. 

(3) Az önkormányzati biztos jogainak és kötelezettségeinek, a megbízás visszavonásának a 
rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos költségek viselésére a 
292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 167. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

 
12. § 

 
(1) A köztisztviselıi illetményalap mértéke: 2011. évben 38.650,- Ft. 
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt 

illetménypótlék számítási alapja 2011. évben 20.000 forint. 
(3) Mezııri járulék 0,12 Ft/m2 
(4) 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. 

(5) A képviselı-testület a polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, ügykezelıi, 
továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselınek, 



ügykezelınek nem minısülı – munkavállalói részére a köztisztviselık cafetéria-
juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009.(XII. 23.) Kormányrendelet, valamint a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján 193.250,- Ft/fı/év cafetéria-juttatást biztosít.  

(6) Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének a Kiszombor Nagyközség 
Képviselı-testülete 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 2011. évben 5.000 Ft. 

 
Záró rendelkezések 

 
13. § 

 
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 

25/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester         jegyzı 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: ________________ 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 



1. melléklet a __/2011.(____) önkormányzati rendelethez 
 

 
Cím- és alcímrend 
I.  cím  Óvoda 
 1. alcím Óvodai nevelés 
II.  cím  Iskola 
III.  cím  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

1. alcím Öregek Napközi Otthona 
 2. alcím Bölcsıde 
 3. alcím Fogorvosi szolgálat 
 4. alcím Védınıi szolgálat 
 5. alcím Anya gyermek csecsemıotthon 
 6. alcím Ügyeleti szolgálat 
 7. alcím Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat 
IV.  cím  Polgármesteri Hivatal 
V.  cím  Mővelıdési Ház 
VI.  cím  Könyvtár 
VII.  cím  Állattenyésztés 
VIII.  cím  Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 
IX.  cím  Üdültetés 
X.  cím  Közutak, hidak, alagutak mőködtetése 
XI.  cím  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 
XII.  cím  Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
XIII.  cím  Szennyvízelvezetés-, kezelés 
XIV.  cím  Települési hulladékkezelés 
XV.  cím  Közvilágítás 
XVI.  cím  Temetıfenntartás 
XVII.  cím  Óvodai, iskolai közétkeztetés 
XVIII.  cím  Vízkárelhárítás 
XIX.  cím  Szociálpolitikai juttatások 
XX.  cím  Pénzeszközátadás 
XXI.  cím  Értékpapír vásárlás 
XXII.  cím  Kiemelt felújítási kiadások 
XXIII.  cím  Kiemelt beruházási kiadások 
XXIV.  cím  Általános és céltartalék 
XXV.  cím  Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
XXVI.  cím  Közcélú foglalkoztatás 
 
 


