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KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetését megállapító 6/2014.(II. 26.)
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

2013. évi bérkompenzációra 349 e Ft,  2014. évi időarányos bérkompenzációra 1.700 e Ft
támogatást kaptunk, melyekből 1.438 e Ft az intézmények személyi és szociális hozzájárulási
adó  kiadási  előirányzatát  növeli,  míg  611  e  Ft  pénzeszközátadás  a  Kiszombor  Térségi
Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás részére.

A szociális  ágazatban  dolgozók  ágazati  pótlékának  fedezetéül  969 e  Ft-ot  kaptunk,  mely
szintén átadásra került a Társulásnak.

A gépjárműadóról szóló törvény 2013. július 1-jei hatályba lépését követően az adómérték
változása miatt  gépjárműadó bevétel  kiesés ellentételezésére 494 e Ft támogatást  kaptunk,
mely összeg tartalékba kerül.

A Képviselő-testület  79/2014.(IV. 29.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy pályázatot
kíván benyújtani a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.
(III.  20.)  EMMI rendelet  alapján  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő
kiskorú  gyermekek  részére  napi  egyszeri  melegétkeztetés  biztosítására.  A  nyári
gyermekétkeztetés  támogatásához  1.297  e  Ft-ot  kaptunk,  mely  67  gyermek  étkeztetését
részben fedezi, az önkormányzati kiegészítés 610 e Ft, melyet a tartalékból biztosítunk. Az
1.907 e Ft az iskolai, óvodai intézményi étkeztetés kiadási előirányzatát növeli.

A Miniszterelnökségtől  önkormányzatok átmeneti  támogatása jogcímen 20.000 e Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesült Önkormányzatunk, mely összeg tartalékba kerül.

A Makó Térségi Víziközmű Kft. 3.961 e Ft-ot betéti kamat megtakarítás, valamint 11.573 e
Ft-ot osztalék jogcímen átutalt Önkormányzatunk részére, mely összegek tartalékba kerülnek.



Az  Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásának lebonyolítására 707 e Ft normatív
támogatás került kiutalásra, mely a bevételi oldalon az átvett pénzeszközök között szerepel, a
kiadási  oldalon a  016010 kormányzati  funkción a  személyi  jellegű kiadás  513 e Ft-tal,  a
szociális hozzájárulási adó 156 e Ft-tal és a dologi kiadás 38 e Ft-tal nő.

A Képviselő-testület 
- 68/2014.(III. 25.) KNÖT határozatában megbízta Dr. Ollé György ügyvédet azzal, hogy a
Kiszombor,  külterület  05660/3 hrsz-ú ingatlan adásvétele ügyében Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata képviseletét ellássa 127 e Ft megbízási díj ellenében, 
- 69/2014.(III. 25.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy a Kiszombor, külterület 05660/3
hrsz.  alatt  elhelyezkedő  szántó  művelési  ágú  ingatlannal  kapcsolatban  az  értékbecslés
elkészítésével a Regő Építési, Ingatlanforgalmi Szakértői és Egészségügyi Szolgáltató Kft-t
bízza meg 51 e Ft szakértői díj ellenében,
- 70/2014.(III. 25.) KNÖT határozatában akként határozott,  hogy a magántulajdonban lévő
Kiszombor,  külterület  05660/3  hrsz-ú  szántó  művelési  ágú  5.338  m2 terület  nagyságú
ingatlant  közérdekű  célból,  kerékpárút  létesítése  érdekében  megvásárolja  400.000,-  Ft
vételáron.
A fenti összegek az önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzatát növelik a tartalék terhére.

A  Képviselő-testület  112/2014.(V.  27.)  KNÖT  határozatában  döntött  az  önkormányzati
tulajdonban  lévő  fogorvosi  rendelő  elektromos  hálózat  felújításának  elvégzéséről,  mely
munkálat  elvégzését  megrendelte  a  HÁLÓZATOK Kft-től  550  e  Ft  összegben  a  tartalék
terhére,  ez  az  összeg az  önkormányzati  vagyonnal  való  gazdálkodás  kiadási  előirányzatát
növeli.

A Képviselő-testület 116/2014.(V. 27.) KNÖT határozatában a Kiszombori Nyári Fesztivál
hirdetési költségeire, valamint a molinó matricázására 100 e Ft-ot biztosított, mely összeg a
Művelődési Ház dologi kiadásait növeli a tartalékkeret terhére.

A Képviselő-testület  118/2014.(V.  27.)  KNÖT határozatában  a  Kiszombori  Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott
munkavállalói  részére 2.159 e Ft összegű jutalomkeretet  biztosított  a tartalékkeret  terhére,
mely összeg a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát növeli.

Magánszemélyek  által  2013.  évben  180  e  Ft,  2014.  évben  5  e  Ft  került  befizetésre
citeravásárlásra,  melyből  a  citerák  megvásárlásra  kerültek,  ezen  összeg az  önkormányzati
jogalkotás felhalmozási kiadását növeli.

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

Kiszombor, 2014. június 19.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné

polgármester



TERVEZET
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

___/2014. (______) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

Központosított támogatás nő   2.140 e Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő 22.669 e Ft
Egyéb működésű célú tám. bevétel államháztartáson belül nő      707 e Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel nő 18.540 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 663.615 e Ft-ra változik.

2. §

Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 1. alcím
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő 763 e Ft
ebből felhalmozási kiadás nő 585 e Ft

dologi kiadás nő 178 e Ft

I. cím 3. alcím
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadási előirányzata nő 550 e Ft
ebből dologi kiadás nő 550 e Ft

I. cím 9. alcím
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő 65 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 51 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő 14 e Ft

I. cím 10. alcím
Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés kiadási előirányzata nő 1.907 e Ft
ebből dologi kiadás nő 1.907 e Ft

I. cím 12. alcím
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő 164 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 129 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő   35 e Ft

I. cím 13. alcím
Művelődési ház kiadási előirányzata nő 207 e Ft



ebből személyi jellegű kiadás nő   80 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő   27 e Ft
dologi kiadás nő 100 e Ft

3. §

Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik:
II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő 2.655 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 2.090 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő    565 e Ft

II. cím 1. alcím
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztás kiadási előirányzata nő  707 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 513 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő 156 e Ft
dologi kiadás nő   38 e Ft

III. cím
Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő 606 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 476 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő 130 e Ft

4. §

Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 15. alcím
Pénzeszközátadás kiadási előirányzata nő
7. Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és 
Óvodai Önkormányzati Társulás nő 1.580 e Ft

5. §

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:
1. Általános tartalék nő 34.852 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 2014. évi költségvetéséről szóló

6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2014. (______) 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 23. § (1) bekezdése alapján  a  helyi
önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet)
állapítja meg.  Ezen jogszabály 34. § (1) bekezdése vonatkozik a költségvetési rendelet jelen
esetben szükségszerű módosítására. 

A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2014. június 19.

Dr. Kárpáti Tibor
         jegyző



INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2014. (______) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014 évi költségvetését megállapító 6/2014.(II. 26.)
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

2013. évi bérkompenzációra és a 2014. évi időarányos bérkompenzációra kapott támogatások
összege az intézmények személyi és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növelik.

A szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának fedezete a  Kiszombor Térségi Szociális,
Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás részére pénzeszközátadás jogcímen kerül
átadásra.

A gépjárműadóról szóló törvény 2013. július 1-jei hatályba lépését követően az adómérték
változása  miatt  gépjárműadó  bevétel  kiesés  ellentételezésére  kapott  támogatási  összeg
tartalékba kerül.

A Miniszterelnökségtől  önkormányzatok átmeneti  támogatása  jogcímen kapott  vissza nem
térítendő támogatás összege tartalékba kerül.

A  Makó  Térségi  Víziközmű  Kft.  betéti  megtakarítás,  valamint  osztalék  jogcímen  átutalt
összege tartalékba kerül.

Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásának lebonyolítására normatív támogatás
került kiutalásra.

A Képviselő-testület 
 79/2014.(IV. 29.) KNÖT
 68/2014.(III. 25.) KNÖT
 69/2014.(III. 25.) KNÖT
 70/2014.(III. 25.) KNÖT
 112/2014.(V. 27.) KNÖT
 116/2014.(V. 27.) KNÖT
 118/2014.(V. 27.) KNÖT

határozataiban foglalt döntésekkel módosul a költségvetési rendelet.

Magánszemélyek  által  citeravásárlásra  befizetett  összegek  az  önkormányzati  jogalkotás
felhalmozási kiadását növelik.

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, 2014. június 19.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző


