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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
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Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító 6/2016.(II. 24.)
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:
2016. május havi bérkompenzációra 193 e Ft, a szociális ágazati pótlék kiegészítő
támogatására 204 e Ft támogatást kaptunk, mely összegek tartalékba kerülnek és a II.
negyedévet követően egy összegben módosítjuk az intézmények kiadási előirányzatait.
A 2014. évi normatíva ellenőrzés keretében 940 e Ft visszafizetési kötelezettségünk
keletkezett az óvodánál, azon gyermekek száma alapján, akik nevelése nem éri el a napi 8
órát. Ez az összeg a tartalék terhére került visszafizetésre.
A 2015. évi normatív elszámolásból 184 e Ft többlettámogatás keletkezett, mely összeg
tartalékba kerül.
Talajterhelési díjból 770 e Ft bevétel keletkezett, mely összeg tartalékba kerül.
A Képviselő-testület
− 43/2016.(II. 23.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy a „Belvíz- és helyi vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron” tárgyú pályázathoz megrendeli a
pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tanulmányt az Euro M-Érték Pénzügyi
Tanácsadó és Befektető Kft.-től 2.413 e Ft összegért,
− 85/2016.(IV. 22.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy megrendeli a „Helyi
termelői piac kialakítása Kiszomboron” tárgyú pályázathoz kapcsolódó szakmai
megalapozó tanulmány, üzleti terv elkészítését az Euro M-Érték Pénzügyi Tanácsadó
és Befektető Kft.-től 991 e Ft összegért,
− 87/2016.(IV. 22.) KNÖT „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása”
tárgyú pályázathoz kapcsolódóan megrendeli a pályázathoz kapcsolódó üzleti terv és
költséghozam elemzés elkészítését az EX-ANTE 2002. Kft.-től 2.159 e Ft összegért,

− 117/2016.(V. 23.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy megrendeli „a
foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével”
tárgyú pályázathoz kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítését az Euro MÉrték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft.-től 2.540 e Ft összegért,
− 134/2016.(V. 31.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy 92 e Ft összeget biztosít a
2016. június 13-24. között megtartandó XVI. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep
munkájában a település tehetséges tanulói részvételi díjára,
− 152/2016.(VI. 7.) KNÖT határozatában akként döntött, hogy a „12 lakásos lakóépület
fűtéskorszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a Ferroép –
Szer Épületgépész Kft. által benyújtott ajánlat az értékelés szempontjaként megjelölt
legjobb ár – érték arányt tartalmazó ajánlat, az ezzel kapcsolatos 17.755 e Ft kiadás a
kiemelt felújítási kiadások előirányzatát növeli, tartalékkeret terhére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg
rendeletét.
Kiszombor, 2016. június 23.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

TERVEZET!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2016. (____) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nő
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás nő
Elszámolásból származó bevétel nő
Talajterhelési díj nő

204 e Ft
193 e Ft
184 e Ft
770 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 577.705 e Ft-ra változik.
2. §

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

8.103 e Ft

3. §
Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 14. alcím egyéb működési célú kiadások előirányzata nő
5. Elvonások befizetése nő
940 e Ft
6. Makó Város Önkormányzata (Művésztelep) nő 92 e Ft

1.032 e Ft

4. §
Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 15. alcím Kiemelt felújítási kiadási előirányzat nő
5. „12 lakásos lakóépület fűtéskorszerűsítése” nő 17.755 e Ft

17.755 e Ft

5. §
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:
I. cím 17. alcím
1. Általános tartalék
Felhalmozási tartalék csökken

25.539 e Ft

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2016. (______) 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 (selfexecutive) hatása van.
Környezeti és egészségi következmények:
Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a
helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket
figyelembe véve - a képviselő-testület dönt.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kiszombor, 2016. június 23.
Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2016. (______) önkormányzati rendelethez
2016. május havi bérkompenzációra, a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatására
támogatást kaptunk, mely összegek tartalékba kerülnek és a II. negyedévet követően egy
összegben módosítják az intézmények kiadási előirányzatait.
A 2014. évi normatíva ellenőrzés keretében visszafizetési kötelezettségünk keletkezett az
óvodánál, azon gyermekek száma alapján, akik nevelése nem éri el a napi 8 órát. Ez az összeg
a tartalék terhére került visszafizetésre.
A 2015. évi normatív elszámolásból többlettámogatás keletkezett, mely összeg tartalékba
kerül.
Talajterhelési díjból bevétel keletkezett, mely összeg tartalékba kerül.
A Képviselő-testület
- 43/2016.(II. 23.) KNÖT,
- 85/2016.(IV. 22.) KNÖT,
- 87/2016.(IV. 22.) KNÖT,
- 117/2016.(V. 23.) KNÖT,
- 134/2016.(V. 31.) KNÖT,
- 152/2016.(VI. 7.) KNÖT határozata alapján.
Fentiekre tekintettel szükséges dönteni a 2016. évi költségvetési rendeletben megjelenő
bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a
rendelet-tervezetnek megfelelően.
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, 2016. június 23.
Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

