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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet alapján 
történı pénzmaradvány felhasználása miatt szükségessé válik a 2012. évi költségvetési 
rendelet módosítása. 
 
A pénzmaradvány kimutatást a beszámoló 21. melléklete tartalmazza, ami alapján az 
intézmények kiadásait a következık szerint kell növelni a tartalék terhére: 

- Óvoda személyi jellegő kiadása nı 1.047 e Ft, munkaadót terhelı járulék nı 282 e Ft, 
dologi kiadás nı 10 e Ft,  

- Iskola személyi jellegő kiadása nı 441 e Ft, munkaadót terhelı járulék nı 119 e Ft, 
dologi kiadás nı 1.095 e Ft, 

- Fogorvosi szolgálat személyi jellegő kiadás nı 2.170 e Ft, munkaadót terhelı járulék 
nı 587 e Ft, 

- Könyvtár dologi kiadás nı 427 e Ft-tal. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése 2012. évben elkülönül az Önkormányzat 
költségvetésétıl, ezért a 206 e Ft pénzmaradványa az átadott pénzeszközök között szerepel, 
mint mőködési célú támogatás értékő kiadások nemzetiségi önkormányzatnak. 
 

Összesen 6.384 e Ft. 
 

A tartalékkeret feladatonkénti megosztása az alábbiak szerint változik: az intézmények 2011. 
évi pénzmaradvány rendezése csökken 6.384 e Ft-tal. 
 
A határátkelıhelyek fenntartásának támogatására 2.728 e Ft-ot kaptunk, ez az összeg az 
Önkormányzat költségvetésében szereplı város- és községgazdálkodás szakfeladatán kerül 
dologi kiadásként felhasználásra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti elıterjesztést vitassa meg és alkossa meg 
rendeletét. 
 
Kiszombor, 2012. május 24. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 



„TERVEZET” 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

___/2012.(________) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és 34. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott gazdálkodási 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
Központosított elıirányzat nı      2.728 e Ft 
 
Így a költségvetési fıösszeg 826.343 e Ft-ra változik. 
 

2. § 
 
Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
I. cím 2. alcím 
Könyvtár kiadási elıirányzata nı          427 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás nı       427 e Ft 
 
I. cím 7. alcím 
Város és községgazdálkodás kiadási elıirányzata nı   2.728 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás nı   2.728 e Ft 
 

3. § 
 
Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik: 

 
III. cím 1. alcím 
Óvodai nevelés kiadási elıirányzata nı     1.339 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı  1.047 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı     282 e Ft 
  dologi kiadás nı        10 e Ft 
 
IV. cím 1. alcím 
Iskolai oktatás kiadási elıirányzata nı     1.655 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı     441 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken    119 e Ft 
  dologi kiadás nı   1.095 e Ft 
 
 
 



V. cím 3. alcím 
Fogorvosi szolgálat kiadási elıirányzata nı     2.757 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı  2.170 e Ft 
  dologi kiadás nı      587 e Ft 
 

4. § 
 
A Rendelet 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
I. Cím 13. alcím Pénzeszközátadás változik 
 
1. Önkormányzati költségvetési szervnek nı       206 e Ft 
ebbıl Roma Nemzetiségi Önkormányzat      206 e Ft 
 

5. § 
 

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
I. cím 17. alcím Általános és céltartalék változik: 
 

2. Céltartalék csökken 
 ebbıl intézmények 2011. évi pénzm. rend. csökken   6.384 e Ft 

 
6. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba.  
 

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

A rendelet kihirdetésének idıpontja: __________________ 
       
       
 
            Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 

6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2012. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: 
A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok 
számára nyomon követhetı, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl, a 
végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekrıl, lehetıséget teremt az önkormányzati 
gazdálkodás ellenırzésére. 
 
Gazdasági hatás: 
A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különbözı 
jogcímeken a központi költségvetésbıl igényelhetı 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 szükségszerő módosítására.  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 

6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2012. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 

A 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet alapján 
történı pénzmaradvány felhasználása miatt szükségessé válik a 2012. évi költségvetési 
rendelet módosítása. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése 2012. évben elkülönül az Önkormányzat 
költségvetésétıl, ezért a pénzmaradványa az átadott pénzeszközök között szerepel, mint 
mőködési célú támogatás értékő kiadások nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
A határátkelıhelyek fenntartásának támogatása módosított elıirányzatként az Önkormányzat 
költségvetésében szereplı város és községgazdálkodás szakfeladatán kerül dologi kiadásként 
felhasználásra. 
 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 
 
 


