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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. január 25-i ülésén a 
2011. évi költségvetési rendelettervezetet I. változatát megtárgyalta. 
 
A 2011. évi költségvetési rendelettervezeten az alábbi módosítások kerültek átvezetésre: 

� iskola dologi kiadása 1.874 e Ft összeggel megemelésre került, ebbıl:  
− sószoba kialakítására 605 e Ft, 
− tőzjelzı rendszer bıvítésére és karbantartására 573 e Ft, 
− informatikai fejlesztésre 574 e Ft, 
− 1 fı pedagógus gyógypedagógiai képzésére 122 e Ft; 

� óvoda dologi kiadása növekedett 400 e Ft-tal 
− festési munkálatokra; 

� család és nıvédelem (védınık) dologi kiadása 150 e Ft-tal megemelésre került 
− számítógép és monitor vásárlásra, valamint 
− egészségnapra;  

� polgármesteri hivatal dologi kiadási elıirányzata csökkent 43 e Ft-tal, 
− a rendırség mőködési támogatásának megvonása miatt csökkent 643 e Ft-tal, 
− projektor és program vásárlásra növekedett 250 e Ft-tal, 
− dolgozók részére székvásárlásra 200 e Ft-tal, 
− IPA-pályázat pályázatírói költségére 150 e Ft-tal; 

� mővelıdési ház dologi kiadása megemelésre került 70 e Ft-tal 
− színes nyomtató vásárlásra; 

� Mártélyi üdülı dologi kiadása emelkedett 200 e Ft-tal 
− függönytartó- és szúnyogháló vásárlásra, fürdıszoba helyreállítására. 

 
Pénzeszköz átadások között az alábbi módosítások történtek: 

o a határırség mőködési támogatásának megvonása miatt csökkent 81 e Ft-tal, 
o Makói Többcélú Kistérségi Társulás mőködési kiadása csökkent 1.416 e Ft-tal, 

mivel a társulás keretein belül az alábbi feladatok ellátása nem valósul meg:  
� pedagógiai konferencia, 



� szakmai munkaközösségek mőködtetése, 
� Tourinform Iroda mőködtetése, 
� pályázati önerı, 
� Családok Átmeneti Otthona. 

Makói Többcélú Kistérségi Társulás továbbra is ellátja: a pedagógiai 
szakszolgálat mőködtetését, a belsı ellenırzést, a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás mőködtetését, az úszásoktatást, valamint anyagi hozzájárulást 
nyújt a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez. 

o Non-profit szervezetek támogatása megemelésre került 1.700 e Ft-tal 
egyesületek, alapítványok, egyházak támogatására, mely pályázat formájában 
kerül felosztásra. 

 
A fenti módosítások 2.854 e Ft többlet kiadást jelentenek, melynek forrását a diszkont 
kincstárjegyek kamatbevételébıl biztosítjuk. 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a költségvetési rendeletet fogadja el. 
 
 
Kiszombor, 2011. február 17. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 



Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
___/2011.(_______) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl. 

 
 
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. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire. 
 

2. § 
 
Az önkormányzat az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a költségvetési 
címrendet a következık szerint határozza meg 2011. évre: 
(1) A címeket és az alcímeket az 1. melléklet tartalmazza. 
(2) Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet tartalmazza. 
(3) I-III. címig intézmények és feladatok bevételeit a 2/1. melléklet tartalmazza. 
(4) IV-XVIII. címig intézmények és feladatok bevételeit a 2/2. melléklet tartalmazza. 
(5) XXV. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételét a 2/3. melléklet tartalmazza. 
(6) Az önkormányzat kiadásait elıirányzat csoportok szerint a 3. melléklet tartalmazza. 
(7) I-III. címig intézmények elıirányzat csoportok szerinti kiadásait a 3/1. melléklet 

tartalmazza. 
(8) IV-XVIII., valamint a XXVI. cím alatti intézmények és feladatok elıirányzat 

csoportonkénti kiadásait a 3/2. melléklet tartalmazza. 
(9) XXV. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 3/3. melléklet tartalmazza. 
(10) XIX. cím kiadási elıirányzatát a 3/4. melléklet tartalmazza. 
(11) XX. cím kiadási elıirányzata a 3/5. melléklet szerint. 
(12) XXII. cím kiadási elıirányzatát a 3/6. melléklet tartalmazza. 
(13) XXIII. cím kiadási elıirányzatát a 3/7. melléklet tartalmazza. 
(14) XXIV. cím általános és céltartalék részletezését a 3/8. melléklet tartalmazza. 
(15) A költségvetési évet követı önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatását  
      bemutató táblázat a 4., finanszírozás az 5. melléklet szerinti. A  
      mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató  
      mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot 2011-ben  
      megilletı állami hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek  
      részletezése a 7. mellékletben van. Az önkormányzat bevételeit és  
      kiadásait bemutató mérleg a 8. melléklet szerinti. 
 

3. § 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  

a.) bevételi fıösszegét 629.785.000 forintban 
b.) kiadási fıösszegét  629.785.000 forintban 

állapítja meg. 
 



4. § 
 
(1) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésében az 

önkormányzatot megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, ennek érdekében 
szerzıdéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a 
jóváhagyott kiadási elıirányzatok felhasználására. 

(2) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az 
általa felhatalmazott személy vállalhat. 

(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyzı vagy az általa felhatalmazott személy 
jogosult. 

(4) IV. Cím – XXIII. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, 
elszámolásának elrendelésére a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy 
jogosult, ellenjegyzésre a jegyzı vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 

(5) I.–III. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, 
elszámolásának elrendelésére az intézmény vezetıje, ellenjegyzésre a jegyzı, vagy az 
általa felhatalmazott személy jogosult. 

(6) XXV. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének 
elszámolásának elrendelésére a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke vagy az általa 
felhatalmazott személy, ellenjegyzésére a jegyzı vagy az általa felhatalmazott személy 
jogosult. 

 
5. § 

 
(1) E rendelet keretein belül az önállóan mőködı költségvetési szervek a költségvetési 

elıirányzatok felett teljes jogosultsággal bírnak. 
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben 

megváltoztathatók. 
(3) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 

módosítása. 
(4) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy 

elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, 
arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. A képviselı-testület 
negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló 
felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott 
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı 
módosításáról. 

(5) Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak 
kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását. 

(6) Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve a jóváhagyott 
bevételi és kiadási elıirányzat fı összegének módosítását – az intézményi költségvetés 
bevételi fıösszegét meghaladó többletbevételbıl – saját hatáskörében kezdeményezheti. 
Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése 
nem éri el az elıirányzatot – az intézményi költségvetési fıösszeg csak szerzıdés 
alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhetı. 

(7) Az elıirányzat módosításáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-
testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerve által saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-
változásai miatt a költségvetési rendelet 5. § (4). bekezdésében foglaltak szerint 
módosítja. 



(8) A költségvetési szervek a kiemelt elıirányzaton belül a részelıirányzatokkal a 
jogszabályi elıírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. 

 
6. § 

 
(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a 

Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a képviselı-testület a zárszámadási 
rendeletével hagyja jóvá. 

(2) A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül: 
a) végleges feladatelmaradás szerinti összeg; 
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzó pénzügyi teljesítés 

nélküli összeg; 
c) munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat támogatással fedezett, illetve 

arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a 
személyi juttatások elıirányzatának járulékköteles maradványához. 

(3) Az elızı évi képviselı-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az 
intézmény költségvetését a képviselı-testület módosítja.  
 

 
7. § 

 
(1) A vállalkozási tevékenységet folytató költségvetési szerv vállalkozási tartalékot képez a 

vállalkozási tevékenység együttes eredményének a költségvetési szerv által 
felhasználható (befizetési kötelezettségekkel csökkentett) részébıl. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti összeg – a következı sorrendben – felhasználható: 
a) a vállalkozási tevékenységek veszteségének rendezésére; 
b) a megbízókkal szembeni, vállalkozási tartalékot terhelı kötelezettségek 

teljesítésére; 
c) alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések teljesítésére; 
d) vállalkozási célú tárgyi eszköz beszerzésére, tárgyi eszköz felújítására. 

 
8. § 

 
(1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány fedezésének módjáról 

a képviselı-testület dönt. 
(2) A hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskört a képviselı-testület gyakorolja. 
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet 

értékpapír vásárlásra fordítható. 
(4) Az Önkormányzat Diszkont Kincstárjegy állománya forgatási célú hasznosítására a 4. § 

(4) bekezdésben meghatározottak jogosultak. 
 

9. § 
 
(1) 3 millió Ft értékhatárt meghaladó vagyon értékesítését, használatát, hasznosítás jogát 

átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevı részére lehet. 
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 

szerv a 2010. december 31-én fennálló 1 000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket az 
önkéntes teljesítésre történı felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben 
törölheti. 

 



10. § 
 
(1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. 

vezeti. Az önállóan mőködı intézmények önálló költségvetési bankszámlával nem 
rendelkeznek. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó 
alszámlát vezet. 

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköz a számlavezetı pénzintézetnél helyezhetı el tartós 
betétként. 

(3)  A mőködési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe venni.  
Az önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására a mőködés 
folyamatosságának biztosítására a számlavezetı pénzintézettıl a Bankszámlaszerzıdés 
alapján munkabérhitelt vehet igénybe. 
A hitel felvételével kapcsolatos elızetes intézkedések megtételére – a képviselı-testület 
jóváhagyásával – a polgármester jogosult. 
 
 

11. § 
 
(1) Ha az önkormányzat eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át meghaladó tartozásállomány 

30 napon túl is fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni. 
(2) Az önkormányzati biztos személyérıl az Áht. 100/F. § (6) bekezdésének és a 

292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 167. §-ának figyelembe vételével a képviselı-testület 
dönt, a döntés alapján a polgármester bízza meg. 

(3) Az önkormányzati biztos jogainak és kötelezettségeinek, a megbízás visszavonásának a 
rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos költségek viselésére a 
292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 167. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

 
12. § 

 
(1) A köztisztviselıi illetményalap mértéke: 2011. évben 38.650,- Ft. 
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt 

illetménypótlék számítási alapja 2011. évben 20.000 forint. 
(3) Mezııri járulék 0,12 Ft/m2 
(4) A költségvetési szervek a személyi jellegő kiadások eredeti elıirányzatának 3,5 %-át a 

dolgozók illetményelılegének folyósítására használhatják, negyedéves ütemezésben. Az 
illetményelıleg törlesztésébıl visszafolyó összeg az igénybe vehetı elılegkeretet nem 
növeli. 

(5) A képviselı-testület a polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, ügykezelıi, 
továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselınek, 
ügykezelınek nem minısülı – munkavállalói részére a köztisztviselık cafetéria-
juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009.(XII. 23.) Kormányrendelet, valamint a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján 193.250,- Ft/fı/év cafetéria-juttatást biztosít.  

(6) Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének a Kiszombor Nagyközség 
Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek adható szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatásokat és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 
23/2001.(X. 30.) KKÖT rendelet 5. §-a szerinti szociális keret 2011. évben 5.000 Ft. 

 



Záró rendelkezések 
 

13. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 25/2010. 
(XII. 16.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester         jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: ________________ 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 



1. melléklet a __/2011.(____) önkormányzati rendelethez 
 

 
Cím- és alcímrend 
I.  cím  Óvoda 
 1. alcím Óvodai nevelés 
II.  cím  Iskola 
III.  cím  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

1. alcím Öregek Napközi Otthona 
 2. alcím Bölcsıde 
 3. alcím Fogorvosi szolgálat 
 4. alcím Védınıi szolgálat 
 5. alcím Anya gyermek csecsemıotthon 
 6. alcím Ügyeleti szolgálat 
 7. alcím Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat 
IV.  cím  Polgármesteri Hivatal 
V.  cím  Mővelıdési Ház 
VI.  cím  Könyvtár 
VII.  cím  Állattenyésztés 
VIII.  cím  Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 
IX.  cím  Üdültetés 
X.  cím  Közutak, hidak, alagutak mőködtetése 
XI.  cím  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 
XII.  cím  Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
XIII.  cím  Szennyvízelvezetés-, kezelés 
XIV.  cím  Települési hulladékkezelés 
XV.  cím  Közvilágítás 
XVI.  cím  Temetıfenntartás 
XVII.  cím  Óvodai, iskolai közétkeztetés 
XVIII.  cím  Vízkárelhárítás 
XIX.  cím  Szociálpolitikai juttatások 
XX.  cím  Pénzeszközátadás 
XXI.  cím  Értékpapír vásárlás 
XXII.  cím  Kiemelt felújítási kiadások 
XXIII.  cím  Kiemelt beruházási kiadások 
XXIV.  cím  Általános és céltartalék 
XXV.  cím  Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
XXVI.  cím  Közcélú foglalkoztatás 
 
 


