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Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl szóló 6/2011.(II.23.)
önkormányzati rendelet módosítása

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselı-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetését megállapító 6/2011.(II. 23.)
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:
A lakosság részére nyújtott mőködési célú kamatmentes kölcsön jogcímen 207 e Ft-ot
visszafizetettek, mely összeg tartalékba kerül.
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 39 e Ft-ot, rendkívüli gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak egyszeri pénzbeli támogatására 1.699 e Ft-ot igényeltünk, melyek a
szociálpolitikai juttatások elıirányzatát növeli.
A Központi Statisztikai Hivataltól a 2011. évi népszámlálás bonyolítására 1.568 e Ft elıleget
kaptunk, mely a Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzata között szerepel.
A Prémiumévek Program keretében két pedagógus bérének és járulékainak megtérülését az
eredeti költségvetésben átvett pénzeszközként terveztük meg, ezért 967 e Ft átvezetése
szükséges a központosított elıirányzatok közé.
A kisebbségi önkormányzat 2011. évre 513 e Ft feladatalapú támogatásban részesült, mely a
kiadási oldalon a kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai között szerepel.
Pedagógus továbbképzésre az óvoda és az általános iskola TÁMOP 3.1.5-9/A-2 pályázat
keretében 3.777 e Ft támogatást igényelt, melybıl 1.845 e Ft az óvoda, 1.932 e Ft az iskola
kiadási elıirányzatát növeli.
A TIOP 1.1.1-07/1 pályázat keretében 10.925 e Ft támogatást igényeltünk, melybıl az
iskolába informatikai eszközök kerültek beszerzésre.
A 2011. június 31.-ei normatíva módosításkor a normatív hozzájárulások és támogatások
elıirányzatából 3.971 e Ft lemondásra került: az EESZI esetében az idıskorúak nappali
ellátásánál 10 fı, az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási formában 1 fı, a bölcsıdei ellátásban
2 fı, az óvodánál 2011. II. félévre 9 fı, míg az általános iskolánál 5 fı, ez a bevétel kiesés a
felhalmozási tartalékból kerül visszapótlásra.

A Képviselı-testület határozatai alapján a következı módosításokat szükséges elvégezni:
o 176/2011.(V. 31.) KNÖT határozat alapján a Kiszombor Vályogos-tó rekonstrukciós
munkáival kapcsolatban felmerült garanciális hiányosságok 903 e Ft összegben
kerültek kijavításra, melynek fedezete a jótállási garancia 897 e Ft (ezzel az összeggel
az államháztartáson kívül mőködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól nı),
valamint felhalmozási tartalék 6 e Ft,
o 232/2011.(VI. 28.) KNÖT határozat alapján a Sporttelep illemhelyének megépítéséhez
kapcsolódó pályázat elıkészítése 150 e Ft, mely a Polgármesteri Hivatal dologi
kiadását növeli,
o 237/2011.(VI. 28.) KNÖT határozat alapján emléktárgy vásárlás díszpolgár részére 80
e Ft, mely a Polgármesteri Hivatal dologi kiadását növeli,
o 243/2011.(VIII. 30.) KNÖT határozat alapján a külterületi csatornák karbantartására
és felújítására benyújtott nyertes pályázat finanszírozására 2.000 e Ft kerül átadásra a
Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulatnak,
o 248/2011.(VIII. 30.) KNÖT határozat alapján a „Kiszombor Nagyközség csapadékvízcsatornázás fejlesztése” címő pályázat elıkészítése 736 e Ft, mely a kiemelt
felújítások között jelenik meg,
o 249/2011.(VIII. 30.) KNÖT határozat alapján a „Kiszombor Nagyközség csapadékvízcsatornázás fejlesztése” címő pályázathoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedély
módosításának igazgatási szolgáltatási díja 100 e Ft, mely a Polgármesteri Hivatal
dologi kiadásai között jelenik meg,
o 284/2011.(IX. 27.) KNÖT határozat alapján a Sportcsarnok pályázaton kívüli felújítási
munkái 488 e Ft, mely a kiemelt felújítások között szerepel,
o 288/2011.(IX. 27.) KNÖT határozat alapján a Sportcsarnok parketta felújítására 873 e
Ft lett biztosítva, mely a kiemelt felújítások között jelenik meg
a képviselı-testületi határozatok alapján hozott döntések a felhalmozási tartalék terhére
kerülnek kifizetésre.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti elıterjesztést vitassa meg és alkossa meg
rendeletét.

Kiszombor, 2011. október 20.

Tisztelettel:
Szegvári Ernıné
polgármester

„TERVEZET”
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
___/2011.(________) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011.(II. 23.) önkormányzati
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 meghatározott gazdálkodási feladatkörében
eljárva a következıket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mőködési célú kölcsön visszatérülés nı
Mőködési célú tám. ért. bev. központi kv.-i szervtıl nı
Mőködési célú tám. ért. bev. fej. kez. nı
Mőködési célú tám. ért. bev. EU-s program nı
Beruházási célú tám. ért. bev. fejezeti kez. elıirányzat EU-s p.
Államházt. kiv. mők. célú pe. átv. vállalkozástól nı
Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött csökken
Egyéb központi támogatás nı

207 e Ft
1.607 e Ft
1.245 e Ft
3.777 e Ft
10.225 e Ft
897 e Ft
3.971 e Ft
967 e Ft

Így a költségvetési fıösszeg 787.383 e Ft-ra változik.
2. §
Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. Cím Óvoda kiadási elıirányzata nı
ebbıl
személyi jellegő kiadás nı
munkaadót terhelı járulék nı
dologi kiadás nı

841 e Ft
227 e Ft
777 e Ft

1.845 e Ft

II. Cím Iskola kiadási elıirányzata nı
ebbıl
személyi jellegő kiadás nı
munkaadót terhelı járulék nı
dologi kiadás nı

1.095 e Ft
296 e Ft
541 e Ft

1.932 e Ft

3. §
Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik:
IV. Cím Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzata nı
ebbıl
személyi jellegő kiadás nı
munkaadót terhelı járulék nı
dologi kiadás nı

1.898 e Ft
1.117 e Ft
301 e Ft
480 e Ft

XII. Cím Város- és községgazdálkodás kiadási elıirányzata nı
ebbıl
felhalmozási kiadás nı
903 e Ft

903 e Ft

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

513 e Ft

5. §
Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik:
6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nı
13. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása nı

1.699 e Ft
39 e Ft

5. §
Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik:
XX. Cím Pénzeszközátadás változik
3. Non-profit szervezetnek támogatása nı
ebbıl Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat tám. nı

2.000 e Ft
2.000 e Ft

6. §
Az R. 3/6. melléklete az alábbiak szerint változik:
XXII. Cím Kiemelt felújítási kiadások
1.
EU-s programok keretében megvalósult felújítások nı
1.951 e Ft
Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése nı 1.362 e Ft
Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése nı
736 e Ft
7. §
Az R. 3/7. melléklete az alábbiak szerint változik:
XXIII. Cím Kiemelt beruházási kiadások
1. EU-s programok keretében megvalósult beruházások nı
TIOP 1.1.1-07/1 pályázati tám. informatikai eszköz beszerz. nı
Rendezvénysátor beszerzés nı

10.915 e Ft
10.225 e Ft
690 e Ft

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:
XXIV. Cím Tartalék feladatonkénti megosztása változik:
3. Felhalmozási tartalék csökken

8.888 e Ft

8. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba.

Szegvári Ernıné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: __________________

Dr. Kárpáti Tibor
jegyzı

ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
6/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2011. (______) 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 (selfexecutive) hatása van.
Környezeti és egészségi következmények:
Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet)
állapítja meg. Ezen jogszabályhely vonatkozik a költségvetési rendelet jelen esetben
szükségszerő módosítására is.
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 2011. évi költségvetésérıl szóló
6/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2011. (______) önkormányzati rendelethez
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetését megállapító 6/2011.(II. 23.)
önkormányzati rendeletét az alábbiakra tekintettel szükséges módosítani:
A lakosság részére nyújtott mőködési célú kamatmentes kölcsön kiadása és visszafizetése
változik.
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak egyszeri pénzbeli támogatásának igénylése.
A Prémiumévek Program keretében két pedagógus bérének és járulékainak megtérülése.
Központi Statisztikai Hivatal által a 2011. évi népszámlálásra elılegként átadott pénzeszköz.
Kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatásban részesült.
TÁMOP 3.1.5-9/A-2, TIOP 1.1.1-07/1 pályázatok elszámolása keretében támogatási összeg
igénylése.
A 2011. június 31.-ei normatíva lemondás.
A Képviselı-testület:
o 176/2011.(V. 31.) KNÖT,
o 232/2011.(VI. 28.) KNÖT,
o 237/2011.(VI. 28.) KNÖT,
o 243/2011.(VIII. 30.) KNÖT,
o 248/2011.(VIII. 30.) KNÖT,
o 249/2011.(VIII. 30.) KNÖT,
o 284/2011.(IX. 27.) KNÖT,
o 288/2011.(IX. 27.) KNÖT,
határozatai alapján hozott döntésekkel módosul a költségvetési rendelet.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyzı

