
TERVEZET 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
__/2011. (________) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
Hatósági jogkörhöz kötött mőködési bevétel csökken          49 e Ft 
Egyéb intézményi mőködési bevétel nı          187 e Ft 
Bérleti és lízing díj bevétel nı           765 e Ft 
Intézményi ellátás díja nı         2.003 e Ft 
Továbbszámlázott szolgáltatás nı        1.307 e Ft 
Kamatbevétel nı          3.704 e Ft 
Áfa bevételek – visszatérülések nı      18.093 e Ft 
ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı       216 e Ft 
Helyi adó nı           5.909 e Ft 
Pótlék, bírság csökken            728 e Ft 
SZJA kiegészítés csökken         1.748 e Ft 
Gépjármőadó csökken            994 e Ft 
Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó csökken        150 e Ft 
Önkormányzati lakások lakbér bevétele csökken         170 e Ft 
Egyéb sajátos bevétel nı            311 e Ft 
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása nı      7.632 e Ft 
Normatív állami hozzájárulás nı        1.134 e Ft 
Egyes szociális feladatok kieg. támogatása csökken      2.521 e Ft 
Központosított elıirányzat nı        7.390 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. közp. kv. szervtıl nı      1.693 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. fejezeti kez. nı      6.725 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. TB alaptól csökken           38 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. (közhasznú fogl.) nı      2.210 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. önkormányzat nı      1.731 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. többcélú kistérségi társulás nı       179 e Ft 
Felhalmozási célú tám. ért. bevétel csökken     63.683 e Ft 
Mőködési célú hitel csökken       10.000 e Ft 
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. c. tám. nı     14.609 e Ft 
Céljellegő decentralizált támogatás nı       1.899 e Ft 
Rövid lejáratú mőködési célú hitel nı          204 e Ft 
 
Így a költségvetési fıösszeg 1.012.838 e Ft-ra változik. 
 
 



2. § 
 
Az R. 3/1. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. Cím Óvoda kiadási elıirányzata nı     4.258 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı          1.576 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı             319 e Ft 
  dologi kiadás nı           2.068 e Ft 
  felhalmozási kiadás              295 e Ft 
 
II. Cím Iskola kiadási elıirányzata nı     9.836 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı          3.011 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken            853 e Ft 
  dologi kiadás nı           4.455 e Ft 
  felhalmozási kiadás           1.517 e Ft 
 
III. Cím EESZI kiadási elıirányzata változik 
1. alcím ÖNO kiadási elıirányzata nı           24 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken  224 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken  148 e Ft 
  dologi kiadás nı               396 e Ft 
 
2. alcím Bölcsıde kiadási elıirányzata nı      2.657 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken          1.655 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken  530 e Ft 
  dologi kiadás csökken   472 e Ft 
 
3. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási elıirányzata nı        135 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı    311 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı      39 e Ft 
  dologi kiadás csökken    365 e Ft 
  felhalmozási kiadás nı               150 e Ft 
 
4. alcím Védınıi szolgálat kiadási elıirányzata nı         689 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı    598 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı                  115 e Ft 
  dologi kiadás csökken      24 e Ft 
 
7. alcím Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat kiadási elıirányzata nı      135 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı    108 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken                 e Ft 
  dologi kiadás nı                  27 e Ft 
 

3. § 
 
Az R. 3/2. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
IV. Cím Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzata nı   15.628 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken  2.644 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken                101 e Ft 
  dologi kiadás nı                           18.643 e Ft 
  felhalmozási kiadás csökken        90 e Ft 



V. Cím Mővelıdési Ház kiadási elıirányzata nı         1.548 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı   130 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken               35 e Ft 
  dologi kiadás nı            1.383 e Ft 
 
VI. Cím Könyvtár kiadási elıirányzata nı              452 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı   486 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı          136 e Ft 
  dologi kiadás csökken   470 e Ft 

felhalmozási kiadás nı              300 e Ft 
 
VII. Cím Állattenyésztés kiadási elıirányzata csökken            141 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás csökken   141 e Ft 
 
VIII. Cím Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás kiadási elıirányzata csökken  1.174 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken  494 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken    135 e Ft 
  dologi kiadás csökken   545 e Ft 
 
 
IX. Üdültetés kiadási elıirányzata csökken      72 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken      6 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken      2 e Ft 
  dologi kiadás csökken     64 e Ft 
 
X. Cím Közutak, hidak, alagutak kiadási elıirányzata csökken      15.873 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás csökken         15.873 e Ft 
 
 
XI. Cím Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás kiadási elıirányzata nı       2.774 e Ft 
ebbıl  felhalmozási kiadás nı   493 e Ft 

dologi kiadás nı            2.281 e Ft 
 
XII. Cím Város és községgazdálkodás kiadási elıirányzata nı        1.007 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı           1.001 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı   278 e Ft 
  dologi kiadás csökken           1.607 e Ft 
  felhalmozási kiadás nı           1.335 e Ft 
 
XIII. Cím Szennyvízelvezetés kezelés kiadási elıirányzata nı        5.976 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı           5.024 e Ft 
  munkaadót terhelı járuléknı   933 e Ft 
  dologi kiadás nı                 19 e Ft 
 
XV. Cím Közvilágítás kiadási elıirányzata csökken            228 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás csökken   228 e Ft 
 
XVI. Cím Temetı-fenntartás kiadási elıirányzata csökken              97 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás csökken     97 e Ft 
 



XVII. Cím Óvodai, iskola közétkeztetés kiadási elıirányzata nı                5.441 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı           1.092 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı   197 e Ft 
  dologi kiadás nı            4.152 e Ft 
 
XVIII. Cím vízkár elhárítás kiadási elıirányzata nı                   5.263 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás nı             5.263 e Ft 
 
XXVI. Cím Közcélú foglalkoztatás kiadási elıirányzata csökken                 3.957 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken          3.286 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken  200 e Ft 
  dologi kiadás csökken              471 e Ft 
 

4. § 
 
Az R. 3/3. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
XXV. Cím Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkorm. kiad. ei. nı                    239 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás nı     239 e Ft 
 

5. § 
 
A R. 3/4. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
XIX. Cím Szociálpolitikai juttatások elıirányzata változik 

1. Rendszeres szociális segély csökken         4.826 e Ft 
2. Rendelkezésre állási támogatás nı             533 e Ft 
3. Idıskorúak járadéka csökken             320 e Ft 
4. Ápolási díj csökken              224 e Ft 
    munkaadót terhelı járulék nı               11 e Ft 
5. Lakásfenntartási támogatás nı             942 e Ft 
6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nı              672 e Ft 
7. Átmeneti segély idısek nı             234 e Ft 
8. Temetési segély csökken              235 e Ft 
9. Köztemetés csökken              300 e Ft 
10. Közgyógyellátás csökken             522 e Ft 

 11. Szociálisan rászorultak kölcsöne nı            178 e Ft 
 12. Adósságcsökkentési támogatás csökken        2.500 e Ft 
 13. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása nı            51 e Ft 
 14. Óvodáztatási támogatás nı             220 e Ft 
 

6. § 
 
Az R. 3/5. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
XX. Cím Pénzeszközátadás változik 
1. Központi költségvetési szervnek csökken           1 e Ft 
 - Határırség csökken              1 e Ft 
 
 



2. Önkormányzati költségvetési szervnek csökken              2.394 e Ft 
    - Makói Többcélú Kistérségi Társulás csökken    2.394 e Ft 
  
3. Makó-Térségi Víziközmő Kft. csökken                    96 e Ft 
 
4. Non-profit szervezetnek csökken                1.128 e Ft 
 - Víziközmő társulat csökken            923 e Ft    
 - Bursa ösztöndíj csökken                 80 e Ft 
 - Hulladékgazdálkodási Társulás csökken           130 e Ft 
 - Makói Hagyományırzı Önkéntes Tőzoltó Egyesület nı 5 e Ft 
 

7. § 
 

Az R. 3/6. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
XXII. Cím Kiemelt felújítási kiadások 

1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások 
- Kiszombor, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, 

 orvosi rendelık korszerősítése, felújítása csökken           2.387 e Ft 
- Kiszombori Mikrotérségben korszerő oktatási feltételek  

megteremtése a Dózsa György Általános Iskola  
infrastrukturális fejlesztésével csökken            2.990 e Ft 

- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése csökken   898 e Ft 
- Mőemléképület felújítása Kiszombor fıterén csökken         71 e Ft 
- Horgásztó és környezetének megújítása csökken     781 e Ft 
- Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése csökken  18.329 e Ft 
2. Rendırırs felújítása csökken              3.718 e Ft 
3. Járda felújítás IV. ütem (Kör utca) csökken            6.528 e Ft 

 
8. § 

 
 

Az R. 3/8. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
Tartalék feladatonkénti megosztása változik: 

2. Általános tartalék nı               8.707 e Ft 
 

9. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 
 

A rendelet kihirdetésének idıpontja: __________________ 
       
            Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 
 


