
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: ph@kiszombor.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-96/2019.    Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi  
      költségvetéséről szóló 4/2019.(II. 27.)  
      önkormányzati rendelet módosítása 

                        Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet 
                (hatásvizsgálati lap, indokolás) 

 
 
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 szociális étkeztetésben résztvevők megemelkedett száma miatt szükséges a szociális 
étkeztetés kormányzati funkción a dologi kiadások megnövelése a működési bevételek, 
valamint a tartalékkeret terhére: 
 
R. 2. melléklet  
Intézményi ellátási díjak nő                1 495 e Ft 
Kiszámlázott általános forgalmi adó nő              404 e Ft 
 
R. 3/2. melléklet  
IV. cím  
5. alcím  
Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő           3 089 e Ft 
ebből dologi kiadás nő   3 089 e Ft 
 
A bölcsődeépület üzemeltetéséhez szükséges a villamosenergia teljesítmény növelése. A 
villamosenergia teljesítmény megnövelése érdekében az NKM Áramhálózati Kft-től kapott 
árajánlatban szereplő nettó 842 400 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 069 848 Ft összeget a 
tartalékkeret terhére kell átvezetni. 
  
R. 3/1. melléklet 
1. cím 3. alcím 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadási előirányzata nő       1 070 e Ft 
ebből dologi kiadás nő   1 070 e Ft 
 
A fentiek alapján módosítani kell az R. 3/8. mellékletét. 
20. alcím Általános és céltartalék 
1. Általános tartalék csökken             2 260 e Ft 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg 
módosító rendeletét. 
 
Kiszombor, 2019. augusztus 22. 
 
 

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 1 108 051 e Ft-ban, ezen belül 
   aa) működési költségvetési bevételét 446 607 e Ft-ban, 
   ab) felhalmozási költségvetési bevételét 60 363 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 1 108 051 e Ft-ban, ezen belül 
   ba) működési költségvetési kiadását 591 558 e Ft-ban, ezen belül 
          1. személyi jellegű kiadásokat 251 816 e Ft-ban, 
          2. munkaadókat terhelő járulékokat 46 033 e Ft-ban, 
          3. dologi jellegű kiadásokat 206 035 e Ft-ban, 
          4. működési célú pénzeszköz átadását 7 227 e Ft-ban, 
          5. ellátottak pénzbeli juttatásai 27 210 e Ft-ban, 
          6. tartalékot 53 237 e Ft-ban, 
   bb) felhalmozási költségvetési kiadását 460 076 e Ft-ban, ezen belül 
          1. beruházások előirányzatát 78 537 e Ft-ban, 
          2. felújítások előirányzatát 380 539 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. 2/2. 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. 3/8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
(7) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
(8) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
(9) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 9. 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. augusztus 22. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

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

 
 
A szociális étkeztetésben résztvevők megemelkedett száma miatt szükséges a szociális 
étkeztetés kormányzati funkción a dologi kiadások megnövelése a működési bevételek, 
valamint a tartalékkeret terhére. 
 
A bölcsődeépület (Rákóczi u. 8.) villamosenergia teljesítmény megnövelése érdekében az 
NKM Áramhálózati Kft-től kapott árajánlatban szereplő összeget a tartalékkeret terhére kell 
átvezetni. 
 
A fentiek alapján módosítani szükséges a 2019. évi költségvetési rendelet 3. §-át  és a 
változásokkal érintett mellékleteket. 
 
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. augusztus 22. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


