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___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-71/2019.    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 az alábbiakkal szükséges módosítani: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező Ravatalozó tetőhéjazatát 1-1,5 m2-en a 
viharos szél megbontotta. 
 
A helyreállításhoz szükséges építési anyagok bruttó 256 e Ft-ba, a munkadíj bruttó 533 e Ft-ba kerülnek. 
 
A biztosítóhoz bejelentett kárigény alapján 421 e Ft összeget kaptunk. 
 
A biztosító által fizetett kártérítés, valamint az anyag- és munkadíj különbözetével szükséges módosítani 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg módosító 
rendeletét. 
 
Kiszombor, 2019. május 23. 
 

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 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: R.) 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:  
 
I. cím 2. alcím 
Köztemető fenntartás kiadási előirányzata nő       368 e Ft 
ebből  dologi kiadás nő        368 e Ft 
 
 

2. § 
 
 

 
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
17. alcím Általános és céltartalék 
1. Általános tartalék csökken                       368 e Ft 
 

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. május 23. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

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

 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező Ravatalozó tetőhéjazatát 1-1,5 
m2-en a viharos szél megbontotta. 
 
A biztosító által fizetett kártérítés, valamint az anyag- és munkadíj különbözetével szükséges 
módosítani az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletet. 
 
Kiszombor, 2019. május 23. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


