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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetését megállapító 4/2015.(II. 25.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2015.(IV. 28.) KNÖT 

határozatában döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a szociális nyári 
gyermekétkeztetés 2015. évi támogatására az emberi erőforrások minisztere – a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 3. pont szerinti - 
pályázati felhívása alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 
gyermekek részére napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítására, 2015. június 29-től 2015. 
augusztus 28-ig terjedő időszakra. Az iskola és a gyermekjóléti szolgálat együttes felmérése 
alapján 87 fő részesült nyári gyermekétkeztetésben. A támogatás mértéke 1.419.000,- Ft, 
mely a bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 
előirányzatát, a kiadási oldalon a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben rovat dologi 
előirányzatát növeli. 
 
Lekötött betétek, valamint a forgatási célú értékpapírok lejárta után 3.115 e Ft 
kamatbevételünk keletkezett, melyből 2.336 e Ft-ért diszkont kincstárjegyet vásároltunk, 779 
e Ft tartalékba került. 
 
38.702 e Ft forgatási célú értékpapír beváltása vált szükségessé, mivel a kerékpárút építés Áfa 
kiadása utófinanszírozású, a pályázat elszámolása során ezen összeg visszautalásra kerül. 
 
A Képviselő-testület 

− 61/2015. (III. 31.) KNÖT határozata alapján közbeszerzési eljárást indított a „Kötelező 
önkormányzati feladat ellátását szolgáló épületek felújítása 2015.” pályázathoz 
kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal irattár alászigetelése, a Hivatal 
irodahelyiségeinek klimatizálása, valamint a könyvtár épületének tetőfelújítása 
vonatkozásában. A beérkezett ajánlatok alapján az irattár alászigetelése 1.209 e Ft, a 
könyvtár tetőfelújítása 5.002 e Ft, mely kiadások a kiemelt felújítási kiadások között 



szerepelnek, a klimatizálás 4.357 e Ft (ebből 2.000 e Ft eredeti előirányzatként a 
költségvetésben rendelkezésre állt), 2.357 e Ft az önkormányzati jogalkotás 
felhalmozási kiadás előirányzatát növeli. A 8.568 e Ft-ot forgatási célú értékpapír 
beváltása terhére biztosítja; 

− 64/2015.(III. 31.) KNÖT határozatában felhatalmazta a polgármester arra, hogy a 
„Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása” 
pályázat alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőkkel az 
önkormányzati ingatlanok (Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, Közművelődési 
Könyvtár, Szociális Gondozási Központ) felújításával kapcsolatban megkötött 
vállalkozási szerződések alapján a beruházási keretek 5 %-áig meghatározott 
pótmunkákat elrendelheti. A pótmunkák összege 6.384 e Ft, mely a kiemelt felújítási 
kiadások összegét növeli, ennek fedezete forgatási célú értékpapír beváltása. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg 
rendeletét. 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
          polgármester 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

__/2015. (_____) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:  
 
5. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás nő    1.419 e Ft 
24. Kamatbevételek nő          3.115 e Ft 
29. Forgatási célú értékpapír beváltása nő      50.763 e Ft 
 
Így a költségvetési főösszeg 972.425 e Ft-ra változik. 
 

2. § 
 
Az R. 3. melléklete az alábbiak szerint változik: 
9. Forgatási célú értékpapír vásárlás nő        2.336 e Ft 

3. § 
 
Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 1. alcím 
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő     38.168 e Ft 
ebből  dologi jellegű kiadás nő   35.811 e Ft 
  felhalmozási jellegű kiadás nő    2.357 e Ft 
 
I. cím 9. alcím 
Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés kiadási előirányzata nő    1.419 e Ft 
ebből  dologi jellegű kiadás nő     1.419 e Ft 
 

4. § 
 
Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 15. alcím 
2. Kötelező önkormányzati feladat ellátásához 
kapcsolódó ingatlanok felújítása nő       6.384 e Ft 
4. Polgármesteri Hivatal irattár alászigetelése nő     1.209 e Ft 
5. Könyvtár tetőfelújítása nő        5.002 e Ft 
 
 
 



5. § 
 
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
1. Általános tartalék nő        779 e Ft 
 

6. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját 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 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2015. (______) 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, 2015. augusztus 19. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2015. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2015 évi költségvetését megállapító 4/2015.(II. 25.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2015.(IV. 28.) KNÖT 

határozatában döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a szociális nyári 
gyermekétkeztetés 2015. évi támogatására az emberi erőforrások minisztere – a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 3. pont szerinti - 
pályázati felhívása alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 
gyermekek részére napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítására, 2015. június 29-től 2015. 
augusztus 28-ig terjedő időszakra. Az iskola és a gyermekjóléti szolgálat együttes felmérése 
alapján 87 fő részesült nyári gyermekétkeztetésben. A támogatás összege a bevételi oldalon a 
működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás előirányzatát, a kiadási 
oldalon a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben rovat dologi előirányzatát növeli. 
 
Lekötött betétek, valamint a forgatási célú értékpapírok lejárta után kamatbevétel keletkezett. 
 
Forgatási célú értékpapír beváltása vált szükségessé, mivel a kerékpárút építés Áfa kiadása 
utófinanszírozású, a pályázat elszámolása során ezen összeg visszautalásra kerül. 
 
A Képviselő-testület  

− 61/2015. (III. 31.) KNÖT  
− 64/2015.(III. 31.) KNÖT  

határozataiban foglalt döntésekkel módosul a költségvetési rendelet. 
 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 
 
 
 


