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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019.(II. 27.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakkal szükséges módosítani: 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek pénzbeli 
gyermekvédelmi támogatásban részesültek, mindösszesen 494 e Ft összegben, ez az összeg 
kiadási oldalon a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, bevételi oldalon a 
működési célú támogatások között szerepel. 

R. 2. melléklet  
Központi kezelésű előirányzatok működési célú támogatása nő           494 e Ft 
 
R. 3/3. melléklet  
I. cím 16. alcím  
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás kiadási előirányzata nő           494 e Ft 
 
A Magyar Falu program keretében meghirdetett, „Orvosi eszköz” című pályázati kiírásra 
benyújtott pályázatunk 2 995 e Ft támogatásban részesült. Ez az összeg a bevételi oldalon az 
egyéb fejezeti kezelésű, felhalmozási célú támogatás, a kiadási oldalon pedig a kiemelt 
beruházásaink összegét fogja emelni. 
  
R. 2. melléklet 
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok felhalmozási célú támogatása nő       2 995 e Ft 
 
R. 3/6. melléklet 
I. cím 19. alcím 
6. MFP – Orvosi eszköz nő             2 995 e Ft 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata "Nyári Diákmunka 2019" címen kérelmet nyújtott be 
a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, amelynek keretében összesen 525 e Ft támogatásban 
részesültünk.  
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Ez az összeg bevétel oldalon az elkülönített állami pénzalapok működési célú támogatását 
növeli, míg a kiadási oldalon az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción a személyi 
jellegű kiadásokat 447 e Ft-tal, a munkaadót terhelő kiadásokat 78 e Ft-tal emeli. 
 
R. 2. melléklet 
Elkülönített állami pénzalapok működési célú támogatása nő           525 e Ft 
 
R. 3/1. melléklet 
I. cím 
1. alcím Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő            525 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő   447 e Ft 
          munkáltatót terhelő kiadás nő     78 e Ft 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter által kiírt, szociális tüzelőanyag 
vásárlására benyújtott pályázatán 1.816 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. 
pontja alapján. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele önerő vállalása, melyet a 
Képviselő-testület a 120/2019. (VII. 30.) KNÖT határozatával biztosított. A támogatás a 
működési célú költségvetési támogatásainkat, míg kiadás oldalon a természetben nyújtott 
segélykeretet növeli. 
 
R. 2. melléklet 
Települési önkormányzatok műk. célú költségv. tám. és kieg. tám. nő       1.816 e Ft 
 
R. 3/3. melléklet 
I. cím 16. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai 
9. Természetben nyújtott segély nő            1.816 e Ft 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján 7.057 e Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat a minimálbér és garantált 
bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében használhat fel.  
2019. 5-9. hónapban kulturális illetménypótlék címen 274 e Ft, önkormányzati 
bérkompenzáció címen 113 e Ft, szociális ágazati összevont pótlék címen 1.982 e Ft 
támogatást kaptunk, mely összegek az intézmények kiadási előirányzatait módosítják. 
Az R. módosításáról szóló 9/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ban a kapott 
bérkompenzációs támogatás összege (318 e Ft) tévesen a működési célú költségvetési 
támogatások és kiegészítő támogatás összegét növelte meg. Helyesen a helyi önkormányzatok 
működésének általános támogatása soron kell szerepeltetni. A fentiek alapján az alábbi 
átvezetések szükségesek: 
 
R. 2. melléklet 
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása nő        2 226 e Ft 
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása nő       1 170 e Ft 
Települési önkormányzatok szoc., gyjóléti és étk. feladatok támogatása nő      5 915 e Ft 
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása nő           433 e Ft 
Települési önkormányzatok műk. célú költségv. tám. és kieg. tám. csökken          318 e Ft 
 
 



-3- 
 
Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
I. cím 8. alcím 
Város – és községgazdálkodás kiadási előirányzata nő            693 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő  590 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő 103 e Ft 
 
I. cím 9. alcím 
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő              1 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő      1 e Ft 
 
I. cím 10. alcím 
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő                     264 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő  222 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő   42 e Ft 
 
I. cím 11. alcím 
Művelődési ház kiadási előirányzata nő                      169 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő  142 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő   27 e Ft 
 
R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik: 
II. cím  
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő          1 147 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő  976 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő 171 e Ft 
 
III. cím Óvoda  
1. alcím Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő          1 182 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő  1 006 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő    176 e Ft 
 
2. alcím Intézményi gyermekétkeztetés nevelés kiadási előirányzata nő          229 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő  195 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő   34 e Ft 
 
IV. KSZGYI 
1. alcím Idősek nappali ellátás kiadási előirányzata nő           2818 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő    2 385 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő 433 e Ft 
 
2. alcím Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő             54 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő    45 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő     9 e Ft 
 
3. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzata nő         1 469 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő  1 248 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő    221 e Ft 
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4. alcím Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadási előirányzata nő          948 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő  799 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő 149 e Ft 
 
5. alcím Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő             248 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő  211 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő   37 e Ft 
 
6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő             204 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő  171 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő   33 e Ft 
 
A Képviselő-testület az R. módosításáról szóló 9/2019. (VI.26.) önkormányzati rendeletével 
3.089 e Ft-tal megemelte a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény dologi kiadásait 
a szociális étkeztetés kormányzati funkción a szociális étkeztetésben résztvevők 
megnövekedett száma miatt.  Ezzel összefüggésben szükséges megemelni az önkormányzat 
önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción a továbbszámlázott szolgáltatásokat mind a 
kiadás, mind a bevétel oldalon. 
 
R. 2. melléklete 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke nő            2 432 e Ft 
Kiszámlázott általános forgalmi adó nő               657 e Ft 
 
R. 3/1. melléklet 
I. cím 
1. alcím 
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő           3 089 e Ft 
ebből dologi kiadás nő   3 089 e Ft 
 
Kiszombori Polgármesteri Hivatalban tönkrement a porszívó, javítani nem lehet, új 
beszerzése szükséges. Ezért szükséges a Hivatal dologi kiadásaiból átcsoportosítani a 
felhalmozási kiadásaiba. 
 
R. 3/2. melléklet 
II. cím  
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata az alábbiak szerint változik: 
Dologi kiadás csökken                 100 e Ft 
Felhalmozási kiadás nő                 100 e Ft
   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg 
módosító rendeletét. 
 
 
Kiszombor, 2019. szeptember 19. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
           polgármester 



„TERVEZET” 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

_____/2019._____ önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

4/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő 
költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésének: 
a) bevételi főösszegét 1 126 396 e Ft-ban, ezen belül 
   aa) működési költségvetési bevételét 461 157 e Ft-ban, 
   ab) felhalmozási költségvetési bevételét 63 358 e Ft-ban, 
   ac) finanszírozási bevételét 601 881 e Ft-ban, ezen belül  
          1. maradvány igénybevételét: 547 791 e Ft-ban, 
          2. értékpapír beváltását: 54 090 e Ft-ban; 
 

b) kiadási főösszegét 1 126 396 e Ft-ban, ezen belül 
   ba) működési költségvetési kiadását 606 097 e Ft-ban, ezen belül 
          1. személyi jellegű kiadásokat 260 254 e Ft-ban, 
          2. munkaadókat terhelő járulékokat 47 546 e Ft-ban, 
          3. dologi jellegű kiadásokat 209 024 e Ft-ban, 
          4. működési célú pénzeszköz átadását 7 227 e Ft-ban, 
          5. ellátottak pénzbeli juttatásai 29 520 e Ft-ban, 
          6. tartalékot 52 526 e Ft-ban, 
   bb) felhalmozási költségvetési kiadását 463 882 e Ft-ban, ezen belül 
          1. beruházások előirányzatát 81 632 e Ft-ban, 
          2. felújítások előirányzatát 381 250 e Ft-ban, 
          3. pénzeszköz átadás előirányzatát 1 000 e Ft-ban, 
   bc) finanszírozási költségvetési kiadását 56 417 e Ft-ban; 
 

c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül 
   ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, 
   cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban 
 

állapítja meg.” 
 
 
 
 
 



 
 

2. § 
 

(1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(4) Az R. 3/1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(5) Az R. 3/2. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
(6) Az R. 3/3. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
(7) Az R. 3/6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
(8) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
(9) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
(10) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
 
 

3. § 
 

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 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2019. (______) 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, 2019. szeptember 19. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2019. (______) önkormányzati rendelethez 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek pénzbeli 
gyermekvédelmi támogatásban részesültek, ez az összeg kiadási oldalon a természetben 
nyújtott gyermekvédelmi támogatás, bevételi oldalon a működési célú támogatások között 
szerepel. 

A Magyar Falu program keretében meghirdetett, „Orvosi eszköz” című pályázati kiírásra 
benyújtott önkormányzati pályázat támogatásban részesült. Ez az összeg a bevételi oldalon az 
egyéb fejezeti kezelésű, felhalmozási célú támogatás, a kiadási oldalon pedig a kiemelt 
beruházások összegét fogja emelni. 
  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata "Nyári Diákmunka 2019" címen kérelmet nyújtott be 
a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, amelynek keretében támogatásban részesült. Ez az 
összeg bevétel oldalon az elkülönített állami pénzalapok működési célú támogatását növeli, 
míg a kiadási oldalon az önkormányzat jogalkotás kormányzati funkción a személyi jellegű 
kiadásokat és a munkaadót terhelő kiadásokat emeli. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter által kiírt, szociális tüzelőanyag 
vásárlására benyújtott pályázatán vissza nem térítendő támogatásban részesült a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. 
pontja alapján. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele önerő vállalása, melyet a 
Képviselő-testület a 120/2019. (VII. 30.) KNÖT határozatával biztosított. A támogatás a 
működési célú költségvetési támogatásokat, míg kiadás oldalon a természetben nyújtott 
segélykeretet növeli. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján vissza nem 
térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat a minimálbér és garantált bérminimum 
emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében használhat fel.  
2019. 5-9. hónapban kulturális illetménypótlék címen, önkormányzati bérkompenzáció címen, 
szociális ágazati összevont pótlék címen támogatásban részesült Önkormányzatunk, mely 
összegek az intézmények kiadási előirányzatait módosítják. 
Az R. módosításáról szóló 9/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ban a kapott 
bérkompenzációs támogatás tévesen a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 
támogatás összegét növelte meg. Helyesen a helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása soron kell szerepeltetni. A fentiek alapján az alábbi átvezetések szükségesek: 
 
A Képviselő-testület az R. módosításáról szóló 9/2019. (VI.26.) önkormányzati rendeletével 
megemelte a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény dologi kiadásait a szociális 
étkeztetés kormányzati funkción a szociális étkeztetésben résztvevők megnövekedett száma 
miatt. Ezzel összefüggésben szükséges megemelni az önkormányzat önkormányzati 
jogalkotás kormányzati funkción a továbbszámlázott szolgáltatások mind a kiadás, mind a 
bevétel oldalon. 
 



Kiszombori Polgármesteri Hivatalban tönkrement a porszívó, javítani nem lehet, új 
beszerzése szükséges. Ezért szükséges a Hivatal dologi kiadásaiból átcsoportosítani a 
felhalmozási kiadásaiba. 
 
A rendelet megalkotásának társadalmi célja az, hogy az önkormányzat gazdálkodása az 
állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget 
teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. 
 
A szakmai oka az, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a 
helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – a jogszabályi kivételeket 
figyelembe véve – a képviselő-testület dönt. 
 
A rendelet nemzetgazdasági hatása, hogy az önkormányzat az államháztartás része, a 
különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet 
helyi gazdasági hatása nem releváns. 
 
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. 
 
A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.  
 
Kiszombor, 2019. szeptember 19. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


