
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
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. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre. 
 

2. § 
 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a költségvetés táblarendszerét e 
rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá 2018. évre.  
 

3. § 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő 
költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének: 
a) bevételi főösszegét 1.208.8771 2 3 e Ft-ban, ezen belül 

aa) működési költségvetési bevételét 436.3274 5 6 e Ft-ban, 
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 15.500 e Ft-ban, 
ac) finanszírozási bevételét 757.0507 e Ft-ban, ezen belül 

1. maradvány igénybevételét: 624.0508 e Ft-ban 
2. hosszú lejáratú hitelfelvételét: 100.000 e Ft-ban 
3. értékpapír beváltását: 33.000 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 1.208.8779 10 11 e Ft-ban, ezen belül 
ba) működési költségvetési kiadását 462.54512 13 14 15 e Ft-ban, ezen belül 

1. személyi jellegű kiadásokat 226.90616 e Ft-ban, 
2. munkaadókat terhelő járulékokat 42.75617 e Ft-ban, 

                                                 
1 Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. április 26 napjától. 
2 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától. 
3 Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától. 
4 Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától. 
5 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától. 
6 Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától. 
7 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 30. napjáttól. 
8 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától. 
9 Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2.,3.,4.,5. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától. 
10 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2.,3.,4.,5.,6. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától. 
11 Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2.,3.,4.,5. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától. 
12 Módosította a 10/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. március 29. napjától. 
13 Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2.,5. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától. 
14 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 3.,4.,6. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától. 
15 Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2.,5. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától. 
16 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától. 
17 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától. 



3. dologi jellegű kiadásokat 145.19918 19 e Ft-ban, 
4. működési célú pénzeszköz átadását 5.20220 e Ft-ban, 
5. önkormányzat által folyósított ellátást 23.188 e Ft-ban, 
6. tartalékot 19.29421 22 23 24 e Ft-ban, 

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 733.91425 26 27 28 e Ft-ban, ezen belül 
1. beruházások előirányzatát 242.47529 30 31 e Ft-ban, 
2. felújítások előirányzatát 486.43932 33 34 e Ft-ban 
3. pénzeszköz átadás előirányzatát 5.000 e Ft-ban 

bc)35 finanszírozási kiadását 12.418 e Ft-ban, ezen belül 
1. értékpapír vásárlást 1.267 e Ft-ban 
2. ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetését 11.151 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. 
 

4. § 
 

A Képviselő-testület Kiszombor Nagyközség Önkormányzata költségvetésének címrendjét az 
1. melléklet szerint határozza meg. 
 

5. § 
 
Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzati szintű 
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok 
és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban a 2., 2/1., 2/2., 3. és 4. melléklet tartalmazza. 
 

6. § 
 
A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg: 
a) az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint 
engedélyezett létszámát a 3/1. melléklet, 

                                                 
18 Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. április 26 napjától. 
19 Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától. 
20 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától. 
21 Módosította a 10/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. március 29 napjától. 
22 Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától. 
23 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától. 
24 Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától. 
25 Módosította a 10/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. március 29. napjától. 
26 Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3.,4. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától. 
27 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától. 
28 Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3.,4. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától.  
29 Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától.  
30 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától.  
31 Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától.  
32 Módosította a 10/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. március 29. napjától.  
33Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától. 
34 Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától. 
35 Kiegészítette a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától.  



b) az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek (intézmények) kiadásait, valamint 
engedélyezett létszámát a 3/2. melléklet, 
c) az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásait a 3/3. melléklet, 
d) az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3/4. melléklet, 
e) az Önkormányzat kiemelt felújításait és beruházásait a 3/5. és 3/6. melléklet tartalmazza. 
 

7. § 
 
A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételeit és kiadásait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja 
és bd) pontja alapján a 3/7. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

8. § 
 
A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja 
alapján az Önkormányzat 2018. évi általános és céltartalékát a 3/8. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 

9. § 
 
A Képviselő-testület az önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. 
melléklet, az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű 
bemutatását a 6. melléklet, az Önkormányzatot megillető 2018. évi hozzájárulások, 
támogatások alakulását a 7. melléklet, valamint az önkormányzati szintű 2018. évi költségvetés 
működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

10. § 
 
A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 
24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését 
évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. 

11. § 
 

A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a TOP-3.2.1-15-
CS1-2016-00019 azonosító számú „Energetikai beruházások Kiszomboron”, valamint a TOP-
1.4.1-15-CS1-2016-00028 azonosító számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a 
kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével” tárgyú pályázatokban foglaltak megvalósításához 
100.000 e Ft összegben. 
 

12. § 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési 
szervek vezetőit, hogy a 2018. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati 
költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében 
szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a 
jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására. 
 



13. § 
 
(1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő 
költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak. 
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
módosíthatók. 
(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a 
jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi 
költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében 
kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím 
teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, 
meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető. 
(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi 
előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. 
 

14. § 
 
(1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 
pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá. 
(2) A 2017. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül: 
a) a végleges feladatelmaradás szerinti összeg; 
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg; 
c) munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének 
maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának 
járulékköteles maradványához. 
(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény 
költségvetését a Képviselő-testület módosítja.  
 

15. § 
 
(1) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány fedezésének módjáról a 
Képviselő-testület dönt. 
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület 
hatásköre. 
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír 
vásárlásra fordítható. 
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat 
átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél, a bank által biztosított 
legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse. 
(5) Az Önkormányzat értékpapír állománya értékesítésére és vásárlására az önkormányzat 
vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelet 12. § 
(2) és (5) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak. 
 

16. § 
 
(1) 3 millió Ft értékhatárt meghaladó vagyon értékesítését, használatát, hasznosítás jogát 
átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. 
(2) A tárgyévi költségvetési törvényben a kis összegű követelések értékhatárát kötelezettenként 
el nem érő, be nem hajtható követelések lemondásáról és törléséről a Képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben eljárva a polgármester dönt. 



(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 2017. december 31-én 
fennálló 1.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseket az önkéntes teljesítésre történő felhívástól 
számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben törölheti. 

 
17. § 

 
(1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 
számláit az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. vezeti.  
(2) Az Önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására a működés 
folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől a bankszámlaszerződés alapján 
likviditási hitelt vehet igénybe. 
A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület 
jóváhagyásával – a polgármester jogosult. 
 

18. § 
 
(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az Áht. 85. 
§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat. 
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben 
kerülhet sor. 
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a 
házipénztárból: 
a) bérjellegű kifizetések: 

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása, 
ab) eseti megbízási díj, 
ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja; 

b) illetményelőleg, 
c) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések, 
d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés, 
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, 
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés, 
g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, 
h) reprezentációs kiadások, 
i) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, 
j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások, 
k) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek, 
l) egyéb fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő 
azonnali kifizetések esetei egyedi engedély alapján. 
(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően az Önkormányzat és az általa fenntartott 
költségvetési szervek házipénztárából csak a kötelezettségvállalásra jogosult egyedi írásbeli 
engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés. 
 

19. § 
 
(1) A költségvetési szerv az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul 
köteles az irányító szervnek jelezni. 
(2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Ávr. 116-
118. §-aiban foglaltak az irányadók. 
 
  



20. § 
 
(1) A Képviselő-testület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-
testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően 
- a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 52.000,- Ft-ban határozza meg. 
(2) A Képviselő-testület a felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselők 
illetménykiegészítését egységesen 10 %-ban határozza meg a Kttv. 234. § (3) bekezdés b) 
pontja és (4) bekezdése alapján. Az illetménykiegészítés csak egy jogcímen érvényesíthető. 
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve 
alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói 
részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalom céljára az egységes rovatrend 
K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-os 
mértékéig vállalható kötelezettség. 
(4) A költségvetési szervek a személyi jellegű kiadások eredeti előirányzatának 3,5 %-át a 
dolgozók illetményelőlegének folyósítására használhatják, negyedéves ütemezésben. Az 
illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg az igénybe vehető előlegkeretet nem növeli. 
(5) A Képviselő-testület a polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, 
továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek 
nem minősülő – munkavállalói részére 200.000,- Ft/fő/év cafetéria-juttatást biztosít.  
(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásokról és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 23/2001.(X. 30.) KKÖT rendelet 
5. §-a szerinti szociális keret 2018. évben 5.000 Ft. 
 

21. § 
 
A 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 35/2017. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és költségvetési 
szervei jogosultak voltak a bevételeik folytatólagos beszedésére, kiadásaik teljesítésére. Az 
átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe 
beépültek. 

 
Záró rendelkezések 

 
22. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 

23. § 
 
Hatályát veszti a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 35/2017. (XII. 
13.) önkormányzati rendelet. 
 
Szegvári Ernőné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
  



A rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. február 14. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 

Módosította a 10/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelet  
Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. március 29. 
 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
         jegyző 

 
Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet  
Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. április 26. 
 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
         jegyző 

 
Módosította a 12/2018.(V 29.) önkormányzati rendelet  
Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. május 29.  
 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
         jegyző 

Módosította a 16/2018.(VI 26.) önkormányzati rendelet  
Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. június 27.  
 

Dr. Kárpáti Tibor  
         jegyző 

 


