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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

Kiszombor 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító 8/2017.(III. 1.) 

önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: 

 

Kamatozó kincstárjegyek lejáratát követően 930 e Ft kamatbevételünk keletkezett, melyből ismét kamatozó 

kincstárjegyet vásároltunk. 

 

A TOP pályázatok keretében megtörténtek a szerződéskötések. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra 

beadott „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” 100.000 e Ft és a TOP-2.1.3-15 

kódszámú felhívásra benyújtott „Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron” 

200.000 e Ft pályázataink előlege (100% pályázati összeg) már átutalásra került az önkormányzat 

bankszámlájára. Ezek az összegek bevételi oldalon a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program 

felhalmozási c. tám. bevét. főkönyvi számlán, míg kiadási oldalon (működési és felhalmozási kiadásként) a 

kiemelt felújítások között és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint a kiemelt 

beruházások között és az ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kormányzati funkción 

szerepelnek. 

 

A Banat-Triplex Continiuum Csoportulásnak 45 e Ft tagdíjat, valamint a Dél-Alföldi Térségi 

Hulladákgazdálkodási Társulás 6/2017. (02. 09.) TT határozata alapján Kiszombor Nagyközség 

Önkormányzatának 666 e Ft működési hozzájárulást kell fizetni, melyek a kiadási oldalon a társulások 

működési célú támogatása főkönyvi számlán jelennek meg a tartalékkeret terhére. 

 

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

 

 

Kiszombor, 2017. június 22.  

 

 

Tisztelettel: 

Szegvári Ernőné 

                    polgármester 



TERVEZET! 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2017. (____) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:  

 

Kamatbevétel B4 nő                       930 e Ft 

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program felhalmozási c. tám. bevét B25 nő        300.000 e Ft 

 

Így a költségvetési főösszeg 965.772 e Ft-ra változik. 

 

2. § 

 

Az R. 3. melléklete az alábbiak szerint változik: 

9. Kamatozó kincstárjegy vásárlás nő                  930 e Ft 

3. § 

 

Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 

I.cím 3. alcím  

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás nő                      18.590 e Ft      

ebből         személyi jellegű kiadás nő    2.049 e Ft 

  szociális hozzájárulási adó nő      451 e Ft 

  dologi kiadás nő   16.090 e Ft 

I. cím 5. alcím 

Ár- és belvízvéd. összefüggő tevékenység kiadási előirányzata nő                              10.177 e Ft 

ebből           személyi jellegű kiadás nő    4.088 e Ft 

  szociális hozzájárulási adó nő      899 e Ft 

  dologi kiadás nő     5190 e Ft 

 

4. § 

 

Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik: 

14. alcím Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások 

7. Dél-Alföldi Térségi Hulladákgazdálkodási Társulás K506 nő           666 e Ft 

8. Banat-Triplex Continiuum Csoportulás K506 nő               45 e Ft 

 

5. § 

 

Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik: 

I.cím 15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 

7. „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” nő                 81.410 e Ft 



 

6. § 

 

Az R. 3/6. melléklete az alábbiak szerint változik: 

I. cím 16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 

5. „Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron” nő          189.823 e Ft 

    

 

 

7.§ 

 

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 

17. alcím Általános és céltartalék 

1. Általános tartalék csökken           711 e Ft 

 

 

 

8. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését 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 2017. évi költségvetéséről szóló 

8/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

______/2017. (______) 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. 

 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kiszombor, 2017. június 22. 

 

         Dr. Kárpáti Tibor 

                  jegyző 



INDOKOLÁS 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

8/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

______/2017. (______) önkormányzati rendelethez 

 

Kamatozó kincstárjegyek lejáratát követően kamatbevételünk keletkezett, melyből ismét 

kamatozó kincstárjegyet vásároltunk. 

 

A TOP pályázatok keretében megtörténtek a szerződéskötések. A TOP-1.2.1-15 kódszámú 

felhívásra beadott „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” és a TOP-2.1.3-

15 kódszámú felhívásra benyújtott „Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének 

csökkentése Kiszomboron” pályázataink előlege (100% pályázati összeg) már átutalásra 

került az önkormányzat bankszámlájára. Ezek az összegek bevételi oldalon a fejezeti kezelésű 

előirányzatok EU-s program felhalmozási c. tám. bevét. főkönyvi számlán, míg kiadási 

oldalon (működési és felhalmozási kiadásként) a kiemelt felújítások között és az 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint a kiemelt beruházások között és az ár 

és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kormányzati funkción szerepelnek. 

 

A Banat-Triplex Continiuum Csoportulásnak tagdíjat, valamint a Dél-Alföldi Térségi 

Hulladákgazdálkodási Társulás 6/2017. (02. 09.) TT határozata alapján Kiszombor 

Nagyközség Önkormányzatának működési hozzájárulást kell fizetni, melyek a kiadási oldalon 

a társulások működési célú támogatása főkönyvi számlán jelennek meg a tartalékkeret terhére. 

 

Fentiekre tekintettel szükséges dönteni a 2017. évi költségvetési rendeletben megjelenő 

bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 

rendelettervezetnek 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, 2017. június 22. 

 

 

         Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyző 

 

 


