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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kiszombor
Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018.(II. 14.)
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:
2018. 1-4. hónapban kulturális illetménypótlék címen 426 e Ft, önkormányzati bérkompenzáció címen
165 e Ft, szociális ágazati összevont pótlék címen 1654 e Ft támogatást kaptunk, mely összegek
tartalékba kerülnek és a II. negyedévet követően egy összegben módosítjuk az intézmények kiadási
előirányzatait.
A műfüves pálya vonatkozásában a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 2017. március 9-én kötött
együttműködési megállapodás V. 9. pontja szerint „a Futballpálya teljes körű működtetéséről és – a jelen
megállapodás 3. számú melléklete szerinti – karbantartásáról Önkormányzat köteles saját költségén
gondoskodni”. Ez alapján vállaltuk a műfüves pálya évente egyszeri gépi karbantartását. A bekért
árajánlatok közül a legkedvezőbbet az Everling Kft. adta bruttó 400.050,-Ft összegben. Ezzel az
összeggel szükséges módosítani az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás előirányzatát a
tartalékkeret terhére.
A Képviselő-testület a 160/2017.(IX. 18.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy a labdarúgó pályának
helyet adó sporttelep (1462 hrsz.) körbekerítése érdekében kerítés építésére, annak teljes bruttó költsége
30 %-ának megfelelő összegű Önkormányzatot terhelő önerőt, 2.473 e Ft összeget biztosít
költségvetésében. Az együttműködési megállapodás alapján ezt az összeget a felhalmozási kiadások
között kell szerepeltetni, ezért a kiemelt beruházás nő 2.473 e Ft-tal a tartalékkeret terhére.
Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 3/5. melléklet I. cím 15.
alcím 8. pontjában szereplő Belvízmentesítés eredeti előirányzatként tévesen a kiemelt felújítások között
került megtervezésre. A támogatási szerződés alapján ezt az összeget (182.850 e Ft) a kiemelt
beruházások között kell szerepeltetni.
Hasonló módon az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 10/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelet 3/5. melléklet I. cím 15. alcím 8.

pontjában szereplő Belvízmentesítés módosított előirányzatként tévesen a kiemelt felújítások között
került megtervezésre. Ezt az összeget (1.810 e Ft) szintén a kiemelt beruházások közé át kell vezetni.

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

Kiszombor, 2018. április 19.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

TERVEZET!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2018. (____) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113 nő
Települési önkorm. kulturális feladatok támogatása B114 nő
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115 nő

1 654 e Ft
426 e Ft
165 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 1 195 137 e Ft-ra változik.
2. §
Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 3. alcím
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadási előirányzata nő
400 e Ft
ebből dologi kiadás nő

400 e Ft

3. §
Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 15. alcím Kiemelt felújítási kiadások
8. Belvízmentesítés csökken

184 660 e Ft
4. §

Az R. 3/6. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 16. alcím Kiemelt felújítási kiadások
3. Belvízmentesítés nő
4. Sportpálya kerítés nő

184 660 e Ft
2 473 e Ft

5. §
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:
17. alcím Általános és céltartalék
1. Általános tartalék csökken

628 e Ft

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2018. (______) 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, 2018. április 19.
Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2018. (______) önkormányzati rendelethez

2018. 1-4. hónapban kulturális illetménypótlék címen, önkormányzati bérkompenzáció címen,
szociális ágazati összevont pótlék címen kaptunk támogatást, mely összegek tartalékba
kerülnek és a II. negyedévet követően egy összegben módosítjuk az intézmények kiadási
előirányzatait.
A műfüves pálya vonatkozásában a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 2017. március 9-én
kötött együttműködési megállapodás V. 9. pontja szerint „a Futballpálya teljes körű
működtetéséről és – a jelen megállapodás 3. számú melléklete szerinti – karbantartásáról
Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni”. Ez alapján vállaltuk a műfüves pálya
évente egyszeri gépi karbantartását. A bekért árajánlatok közül a legkedvezőbbet az Everling
Kft. adta. Ezzel az összeggel szükséges módosítani az Önkormányzati gazdálkodás
előirányzatát a tartalékkeret terhére.
A Képviselő-testület a 160/2017.(IX. 18.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy a
labdarúgó pályának helyet adó sporttelep (1462 hrsz.) körbekerítése érdekében kerítés
építésére, annak teljes bruttó költsége 30 %-ának megfelelő összegű Önkormányzatot terhelő
önerőt biztosít költségvetésében. Az együttműködési megállapodás alapján ezt az összeget a
felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni, ezért a kiemelt beruházás nő a tartalékkeret
terhére.
Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 3/5.
melléklet I. cím 15. alcím 8. pontjában szereplő Belvízmentesítés eredeti előirányzatként
tévesen a kiemelt felújítások között került megtervezésre. A támogatási szerződés alapján ezt
az összeget a kiemelt beruházások között kell szerepeltetni.
Hasonló módon az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelet 3/5.
melléklet I. cím 15. alcím 8. pontjában szereplő Belvízmentesítés módosított előirányzatként
tévesen a kiemelt felújítások között került megtervezésre. Ezt az összeget szintén a kiemelt
beruházások közé át kell vezetni.

Kiszombor, 2018. április 19.
Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

