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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító 6/2016.(II. 24.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: 
 
2016. évi I. negyedéves bérkompenzációra 846 e Ft, a szociális ágazatban dolgozók ágazati 
pótlékának fedezetéül 1.074 e Ft és a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatására 1.229 e 
Ft támogatást kaptunk, mely összegek az intézmények személyi és szociális hozzájárulási adó 
kiadási előirányzatát növelik. 
 
A 2015. évi normatíva elszámolás keretében 1.690 e Ft visszafizetési kötelezettségünk 
keletkezett a gyermekétkeztetés esetében az ÁFA visszaigénylés miatt, valamint az óvodánál 
azok a gyermekek száma alapján, akik nevelése nem éri el a napi 8 órát. Ez az összeg a 
tartalék terhére került visszafizetésre. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2016.(II. 23.) KNÖT 
határozatával döntött arról, hogy szükségesnek tartja az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Kiszombor, Szegedi u. 2/C. szám alatti (gyógyszertár, orvosi rendelő) épületben, valamint a 
Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti védőnői szolgálat épületrészében lévő nyílászárók 
cseréjét, ezek költsége összesen 5.861 e Ft a tartalék terhére. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 69/2016.(III. 29.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy szükségesnek tartja az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Opel Astra G 1,6 típusú személygépjármű szervízelését és javítását, melyhez bruttó 252 e Ft 
összeget biztosít a tartalék terhére. 
 
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretén belül működő család- és 
gyermekjóléti szolgálatnál 1 fő dolgozó munkaviszonya 2016. május 31. napjával megszűnik, 
így a létszámkeretét 1 teljes munkaidős álláshelyben célszerű meghatározni.  
 



Az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015. 
(XI. 30.) EMMI rendelettel a család- és gyermekjóléti szolgálatra, valamint a család- és 
gyermekjóléti központra megállapított szakmai minimumlétszám-követelményeknek és 
képesítési minimumelőírásoknak 2016. december 31-éig kell megfelelni. Ezek alapján 
elvonásra kerül 694 e Ft személyi és 187 e Ft szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata, 
ezek az összegek tartalékba kerülnek. 
 
Kamatozó kincstárjegyek lejáratát követően 3.000 e Ft kamatbevételünk keletkezett, melyből 
ismét kamatozó kincstárjegyet vásároltunk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg 
rendeletét. 
 
Kiszombor, 2016. május 26. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

          polgármester 
 



TERVEZET! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
___/2016. (____) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:  
 
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nő  2.303 e Ft 
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás nő      846 e Ft 
Kamatbevétel nő          3.000 e Ft 
 
Így a költségvetési főösszeg 576.351 e Ft-ra változik. 
 

2. § 
 

Az R. 3. melléklete az alábbiak szerint változik: 
9. Kamatozó kincstárjegy vásárlás nő      3.000 e Ft 
 
Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 1. alcím 
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő     252 e Ft 
ebből  dologi jellegű kiadás csökken 252 e Ft 
 
I. cím 8. alcím 
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő  40 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  32 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő   8 e Ft 
 
I. cím 11. alcím 
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő     59 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  46 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő 13 e Ft 
 
I. cím 12. alcím 
Művelődési ház kiadási előirányzata nő      65 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  51 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő 14 e Ft 
 
 
 
 



3. § 
 

Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik: 
II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő    247 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  195 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő   52 e Ft 
 
III. cím 
Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő      191 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  150 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő   41 e Ft 
 
IV. cím KSZGYI 
1. alcím Időskorúak nappali ellátás kiadási előirányzata nő    412 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  324 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő   88 e Ft 
 
2. alcím Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő   1.239 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  976 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő 263 e Ft 
 
4. alcím Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata csökken  313 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás csökken 247 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó csökken   66 e Ft 
 
Az engedélyezett létszám 1 fő rész foglalkoztatottal csökken 
 
6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő    328 e Ft 
ebből  személyi jellegű kiadás nő  258 e Ft 
  szociális hozzájárulási adó nő   70 e Ft 
 

4. § 
 
Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 14. alcím egyéb működési célú kiadások előirányzata nő   1.690 e Ft 
5. Elvonások befizetése nő  1.690 e Ft 
 

5. § 
 
Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 15. alcím Kiemelt felújítási kiadási előirányzat nő    5.861 e Ft 
3. Gyógyszertár, orvosi rendelő nyílászárócsere  4.664 e Ft 
4. Védőnői szolgálat nyílászárócsere    1.197 e Ft 
 

6. § 
 
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 17. alcím 
1. Általános tartalék  
Felhalmozási tartalék csökken       6.922 e Ft 



7. § 
 
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 2016. évi költségvetéséről szóló 

6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2016. (______) 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, 2016. május 26. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2016. (______) önkormányzati rendelethez 

 
2016. évi I. negyedéves bérkompenzációra, a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának 
fedezetéül és a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatására kapott támogatás az 
intézmények személyi és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növelik. 
 
A 2015. évi normatíva elszámolás keretében visszafizetési kötelezettség keletkezett a 
gyermekétkeztetés esetében az ÁFA visszaigénylés miatt, valamint az óvodánál azok a 
gyermekek száma alapján, akik nevelése nem éri el a napi 8 órát. Ez az összeg a tartalék 
terhére került visszafizetésre. 
 
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretén belül működő család- és 
gyermekjóléti szolgálatnál 1 fő dolgozó munkaviszonya 2016. május 31. napjával megszűnik, 
így a létszámkeretét 1 teljes munkaidős álláshelyben célszerű meghatározni.  
 
Az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015. 
(XI. 30.) EMMI rendelettel a család- és gyermekjóléti szolgálatra, valamint a család- és 
gyermekjóléti központra megállapított szakmai minimumlétszám-követelményeknek és 
képesítési minimumelőírásoknak 2016. december 31-éig kell megfelelni. Ezek alapján 
elvonásra kerül személyi jellegű és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata, mely 
összegek tartalékba kerülnek. 
 
Kamatozó kincstárjegyek lejáratát követően a kamatbevételből ismét kamatozó kincstárjegy 
került megvásárlásra. 
 
A Képviselő-testület 
- 38/2016.(II. 23.) KNÖT 
- 69/2016.(III. 29.) KNÖT határozata alapján. 
 
Fentiekre tekintettel szükséges dönteni a 2016. évi költségvetési rendeletben megjelenő 
bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 
rendelet-tervezetnek 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, 2016. május 26. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 
 


