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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019.(II. 27.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 164/2019. (XI. 26.) KNÖT 
határozatával akként döntött, hogy Kiszombor nagyközség lakossága részére, ingatlanonként 
1 db kiszombori vonatkozású („A zombori Rónay család emlékezete” tematikájú) képeket 
tartalmazó falinaptárt biztosít térítésmentesen karácsony alkalmából. A Képviselő-testület 
bruttó 780 e Ft összeget, valamint az ajándékozással kapcsolatos adófizetési kötelezettség 299 
e Ft összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
Ennek megfelelően szükséges módosítani az önkormányzat költségvetési rendeletét. 
 
Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:  
I. cím 1. alcím  
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő                    1 079 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő       609 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő       299 e Ft 
          dologi kiadás nő        171 e Ft 
 
 
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
20. alcím Általános és céltartalék 
1. Általános tartalék csökken                        1 079 e Ft 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2019. (XI. 26.) KNÖT 
határozatával akként döntött, hogy támogatja a 2020. évi kártyanaptár kiadását, és a nyomdai 
költségekhez 27 e Ft-ot biztosít az Ady Endre Művelődési Ház dologi kiadásai között, a 
tartalékkeret terhére. Ezt 10 e Ft adókötelezettség terheli. 
 



Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 11. alcím 
Művelődési Ház kiadási előirányzata nő                37 e Ft 
ebből személyi jellegű kiadás nő        21 e Ft 
          munkáltatót terhelő adó nő        10 e Ft 
          dologi kiadás nő           6 e Ft 
 
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
20. alcím Általános és céltartalék 
1. Általános tartalék csökken                             37 e Ft 
 
A TOP-1.4.1 forrásból megvalósuló Rákóczi utcai bölcsőde műszaki ellenőri szolgáltatásra 
vonatkozó szerződése 2019. február 1. napján került aláírásra. A kivitelezésre vonatkozó 
Vállalkozási szerződést új kiegészítő munkák miatt szükségessé vált módosítani. A 
megnövekedett műszaki tartalom miatt a műszaki ellenőri feladatok bővültek. A TOP-1.4.1 
forrásból kimerült a műszaki ellenőrzésre fordítható keret, ezért a megnövekedett feladatok 
ellátására új műszaki ellenőri szerződés megkötése vált szükségessé. Ennek megfelelően 
szükséges módosítani az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét. 
 
Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. cím 18. alcím 
1. Bölcsőde bővítés nő              1 208 e Ft   
 
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
20. alcím Általános és céltartalék 
1. Általános tartalék csökken                        1 208 e Ft 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg 
módosító rendeletét. 
 
Kiszombor, 2019. december 5. 

 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

                    polgármester 



 
„TERVEZET” 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

_____/2019._____ önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

4/2019. (II. 27.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő 
költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésének: 
a) bevételi főösszegét 1 142 236 e Ft-ban, ezen belül 
   aa) működési költségvetési bevételét 471 744 e Ft-ban, 
   ab) felhalmozási költségvetési bevételét 68 344 e Ft-ban, 
   ac) finanszírozási bevételét 602 148 e Ft-ban, ezen belül  
          1. maradvány igénybevételét: 547 791 e Ft-ban, 
          2. értékpapír beváltását: 54 090 e Ft-ban, 
          3. államháztartáson belüli megelőlegezéseket: 267 e Ft-ban; 
 

b) kiadási főösszegét 1 142 236 e Ft-ban, ezen belül 
   ba) működési költségvetési kiadását 633 205 e Ft-ban, ezen belül 
          1. személyi jellegű kiadásokat 257 068 e Ft-ban, 
          2. munkaadókat terhelő járulékokat 47 174 e Ft-ban, 
          3. dologi jellegű kiadásokat 223 788 e Ft-ban, 
          4. működési célú pénzeszköz átadását 7 789 e Ft-ban, 
          5. ellátottak pénzbeli juttatásai 29 026 e Ft-ban, 
          6. tartalékot 68 360 e Ft-ban, 
   bb) felhalmozási költségvetési kiadását 452 347 e Ft-ban, ezen belül 
          1. beruházások előirányzatát 68 889 e Ft-ban, 
          2. felújítások előirányzatát 382 458 e Ft-ban, 
          3. pénzeszköz átadás előirányzatát 1 000 e Ft-ban, 
   bc) finanszírozási költségvetési kiadását 56 684 e Ft-ban; 
 

c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül 
   ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, 
   cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban 
 

állapítja meg.” 
 
 



 
 
 
 
 

2. § 
 

(1) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) Az R. 3/1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) Az R. 3/5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(4) Az R. 3/8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(5) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
(6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
(7) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését 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 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2019. (______) 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 (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, 2019. december 5. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2019. (______) önkormányzati rendelethez 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 164/2019. (XI. 26.) KNÖT 
határozatával akként döntött, hogy Kiszombor nagyközség lakossága részére, ingatlanonként 
1 db kiszombori vonatkozású („A zombori Rónay család emlékezete” tematikájú) képeket 
tartalmazó falinaptárt biztosít térítésmentesen karácsony alkalmából. A Képviselő-testület a 
naptárak előállítási költségét, valamint az ajándékozással kapcsolatos adófizetési kötelezettség 
összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. Ennek 
megfelelően szükséges módosítani az önkormányzat költségvetési rendeletét. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2019. (XI. 26.) KNÖT 
határozatával akként döntött, hogy támogatja a 2020. évi kártyanaptár kiadását. A naptár 
kiadás, valamint annak adófizetési kötelezettsége a tartalékkeret terhére kerül átvezetésre. 
 
A TOP-1.4.1 forrásból megvalósuló Rákóczi utcai bölcsőde műszaki ellenőri szolgáltatásra 
vonatkozó szerződése 2019. február 1. napján került aláírásra. A kivitelezésre vonatkozó 
Vállalkozási szerződést új kiegészítő munkák miatt szükségessé vált módosítani. A 
megnövekedett műszaki tartalom miatt a műszaki ellenőri feladatok bővültek. A TOP-1.4.1 
forrásból kimerült a műszaki ellenőrzésre fordítható keret, ezért a megnövekedett feladatok 
ellátására új műszaki ellenőri szerződés megkötése vált szükségessé. Ennek megfelelően 
szükséges módosítani az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét. 
 
A rendelet megalkotásának társadalmi célja az, hogy az önkormányzat gazdálkodása az 
állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget 
teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. 
 
A szakmai oka az, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a 
helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – a jogszabályi kivételeket 
figyelembe véve – a képviselő-testület dönt. 
 
A rendelet nemzetgazdasági hatása, hogy az önkormányzat az államháztartás része, a 
különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet 
helyi gazdasági hatása nem releváns. 
 
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. 
 
A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.  
 
Kiszombor, 2019. december 5. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


