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Kiskunhalas Város Polgármesterének    ÚJ VÁLTOZATBAN! 

 

Előterjesztése  
a Képviselő-testület 2018. október 25-i ülésére 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2018. (II.23.) számú rendeletében 

döntött az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.  

 

A tárgyévi költségvetés módosítására az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint december 31-ei hatállyal, 

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – február 25-ig- van 

lehetőség.  

A 4/2018. (II.23.) költségvetési rendeletben elfogadotthoz képest – a rendelet 3. §- ban foglalt 

felhatalmazás alapján – a 3/2018. (VII.02.) és 4/2018. (IX.28.) polgármester által saját hatáskörben 

hozott előirányzat módosító határozatokkal az alábbiak szerint módosult: 

 
3/2018. (VII.02.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozata 

 

 Új közfoglalkoztatási programok kezdődtek, így a 2018. évre vonatkozó módosulások a 

következőek: 

 

 Hosszabb időtartamú program 14 fő (BK-08M/01/007598-2/2018):  

személyi kiadások (K1): 5.707.100 Ft 

járulék kiadások (K2): 556.430 Ft 

céltartalék (bérelőleg) (K5): 2.000.000 Ft 

kiadások összesen: 8.263.530 Ft 

egyéb támogatások (B16): 8.263.530 Ft 

 

 Hosszabb időtartamú program 14 fő (BK-08M/01/007597-2/2018):  

személyi kiadások (K1): 5.707.100 Ft 

járulék kiadások (K2): 556.430 Ft 

céltartalék (bérelőleg) (K5): 2.500.000 Ft 

kiadások összesen: 8.763.530 Ft 

egyéb támogatások (B16): 8.763.530 Ft 

 

 Hosszabb időtartamú program 1 fő (BK-08M/01/007960-2/2018) :  

személyi kiadások (K1): 518.245 Ft 

járulék kiadások (K2): 50.528 Ft 

kiadások összesen:  568.773 Ft 

egyéb támogatások (B16): 568.773 Ft 
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 A TOP-1.1.1-15-BK1 2016-00007 „Ipari park fejlesztése Kiskunhalason” pályázat pozitív 

elbírálásban részesült, a tervezési tevékenység megkezdődött. A pályázati összeg megérkezéséig 

ezt a beruházási kiadást (K6) általános tartalékból (K5) biztosítjuk 10.922.000 Ft összegben. 

A költségvetés kiadási és bevételi egyenlege nem változik. 

 

 A lakossági járdaépítés támogatására továbbra is érkeznek a kérelmek a lakosság részéről, így 

további 1.000.000 Ft-ot biztosítunk erre a feladatra. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) 

kiadás sor nő, az általános tartalék (K5) kiadás sor csökken 1.000.000 Ft-tal. 

A költségvetés kiadási és bevételi egyenlege nem változik. 

 

 A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás megszűnése kapcsán az 

ECO-TEC Kft. részére az 1.210.425 Ft értékű garanciális visszatartást rendezni szükséges, így a 

dologi kiadások (K3) sort növeljük, az általános tartalék (K5) kiadási sort csökkentjük ezzel az 

összeggel. 

A költségvetés kiadási és bevételi egyenlege nem változik. 

 
4/2018. (IX.28.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozata 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 230/2018. Kth. határozatában 

elfogadta, hogy 2.634.000 Ft visszatérítendő támogatást (K5) nyújt a Megyeszéle Kulturális- 

Információs Alapítvány részére, melyet az általános tartalékból (K5) biztosít. 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 177/2018. Kth. határozatában 

elfogadta a Vörösmarty utca lakóinak útépítési kérelmét. Beruházási kiadások(K6) sor 2.508.000 Ft 

összeggel nő, általános tartalék (K5) sor 1.254.000 Ft-tal csökken, a lakossági hozzájárulás miatt 

pedig a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) sor növekszik 1.254.000 Ft összeggel. 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 183/2018. Kth. határozatában 

elfogadta a Honvéd utca lakóinak útépítési kérelmét. Beruházási kiadások(K6) sor 1.143.000 Ft 

összeggel nő, általános tartalék (K5) sor 571.500 Ft-tal csökken, a lakossági hozzájárulás miatt 

pedig a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) sor növekszik 571.500 Ft összeggel. 

 

 A Kertész utcai lakossági útépítés a költségvetésben dologi kiadások (K3) soron szerepel, melyet 

átvezetünk a beruházások (K6) sorra (7.020.000 Ft). 
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. 

(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, 

melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 

elé: 

 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az 

önkormányzat által 2018. október 5-ig beküldött 2018. évi felmérés alapján az alábbi 

jogcímek (B11) kerültek módosításra: 

 

Szociális étkeztetés  - 332.160 Ft 

Házi segítségnyújtás – szociális segítés - 50.000 Ft 

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás - 1.287.000 Ft 

Időskorúak nappali intézményi ellátása - 654.000 Ft 

Hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - 490.000 Ft 

Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása 6.545.509 Ft 

Összesen: 3.732.349 Ft 

A fenti jogcímek támogatásként átadásra kerültek a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központja részére (K5). 

 

Gyermekétkeztetés támogatása - 114.000 Ft 

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása - 6.883.942 Ft 

Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása - 2.693.700 Ft 

Összesen:           - 9.691.642 Ft 

A fentiek miatt az általános tartalék ezzel az összeggel csökken (K5). 

 

- Az 1992. évi XXXIII. tv. 75.  (1) bek. végrehajtási rendelete a 257/2000. (XII.26) 

Korm. rend. 15/A. § alapján a közalkalmazott ágazati pótlékra, 15/B. § alapján 

kiegészítő ágazati pótlékra jogosult, melynek összegét és közterheit az Önkormányzat 

támogatásként megkapja. Szociális ágazati összevont pótlék címen (B113) 26.544.672 

Ft támogatás érkezett, melyből támogatásként (K5) 26.239.166 Ft elszámolásra kerül a 

HTKT részére a Szociális Szolgáltató Központ feladatellátására tekintettel, 305.506 Ft 

irányítószervi támogatásként (K9) a Városi Bölcsőde részére. 

 

- A 462/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2018. évben a 

közalkalmazottak jogosultak bérkompenzációra, melynek összegét és közterheit az 

Önkormányzat a költségvetésből támogatásként megkapja. Költségvetési 

támogatásként (B11) érkezett 3.385.437 Ft bérkompenzáció, melyből 

 

a) Irányítószervi támogatásként (K9) az alábbi összegek kerülnek elszámolásra: 

 

KIGSZ        1.025.195 Ft 

Városi Bölcsőde           121.412 Ft 

Kiskunhalasi Kiskunhalasi Bóbita Óvodák         29.634 Ft 

Martonosi Pál Városi Könyvtár         202.551 Ft 



5 

 

Thorma János Múzeum            43.020 Ft 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák            9.083 Ft 

Százszorszép Óvodák            51.145 Ft 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal      566.187 Ft 

      Összesen intézményfinanszírozás:    2.048.227 Ft 

 

      b) Támogatásként (K5) a  HTKT (SzSzK) részére                      1.177.078 Ft 

      c) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál 

          Személyi kiadás (K1)          134.001  Ft 

          Járulék kiadás (K2)                26.131  Ft 

       Összesen:              160.132 Ft 

      Mindösszesen kiadás a)-c)       3.385.437 Ft 

 

 

- A Halasi Városgazda Zrt. részére településtisztasági, kertészeti, többletfeladatokhoz 

(K5) 20.000.000 Ft működési támogatást utalunk általános tartalékból (K5). 

 

 

- Az intézményeknek „Fenntartott intézmények felújítási kerete” jogcímen adott, fel nem 

használt összeg visszafizetésre kerül (K9), melyet általános tartalékba  helyezünk (K5) 

312.848 Ft összegben.  

 

 

- Az otthonteremtési támogatás összegét (K8) 500.000 Ft-tal növeljük, melyet általános 

tartalékból (K5) biztosítunk. 

 

- Kárpát utcai ingatlanvásárlásra (K6) 14.000.000 Ft összeget biztosítunk általános 

tartalékból (K5).  

 

- A házasságkötő terem felújításának keretösszegét 10.000.000 Ft-tal növeljük (K7), 

melyet általános tartalékból biztosítunk (K5). 

 

- A kunfehértói tábor üzemeltetését évi 60.000 Ft összeggel támogatjuk (K5), melyet 

általános tartalékból biztosítunk (K5). 
 

- A Panyova-Sóstó közötti kerékpárút felújítás költségvetésben szereplő 20.000.000 Ft 

összeget (K7) felhalmozási támogatásként átadjuk a Halasi Városgazda Zrt. részére 

(K8). 

 

- A Városért Közalapítvány részére a céltartalékba helyezett 6.000.000 Ft-ot (K5) 

támogatásként adjuk át a Közalapítványnak (K5). 

 

- A zárt csapadék csatorna üzemeltetés költségei 5.000.000 Ft összeggel emelkedtek 

(K3), így erre általános tartalékból biztosítunk forrást (K5). 

 

- A Városi Bölcsődében dolgozók bölcsődei pótlékra jogosultak, mely nem szerepelt az 

eredeti költségvetési rendeletben. Az 5.839.242 Ft összeget általános tartalékból (K5) 

biztosítjuk az intézmény részére irányítószervi támogatásként (K9). 
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- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete esetében étkeztetéssel kapcsolatos 

feladatelmaradás történt, így 41.111.974 Ft irányítószervi támogatást (K9) fizet vissza 

az Önkormányzatnak, melyet általános tartalékba helyezünk (K5). 

 

- A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák részére továbbítunk irányítószervi támogatásként 

(K9) 19.000 Ft kártérítést, mely Kiskunhalas Város Önkormányzatához érkezett 

működési bevételként (B4), mint az ingatlan tulajdonosához.  

 

- A KUKSC öltöző megvalósításához céltartalékba (K5) helyezett önerő nem kerül 

felhasználásra, így pályázatok előkészítési költségeire átcsoportosításra kerül a 

beruházási kiadásokra (K6) 15.000.000 Ft összeggel. 

 

- A TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 „Ipari park pályázat” pályázati előlege az 

Önkormányzat részére átutalásra került, melyet a következő kiadási sorokra tervezünk: 

 

Céltartalék (K5) 264.947.750 Ft 

Dologi kiadások (K3) 2.440.000 Ft 

Beruházások (K6) 15.506.120 Ft 

Összesen kiadások: 282.893.870 Ft 

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül (B2) 282.893.870 Ft 

 

- A TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 „Új iparterület kialakítása Kiskunhalason” pályázati 

előlege az Önkormányzat részére átutalásra került, melyet a következő kiadási sorokra 

tervezünk: 

 

Céltartalék (K5) 370.475.000 Ft 

Dologi kiadások (K3) 3.810.000 Ft 

Összesen kiadások: 374.285.000 Ft 

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül (B2) 374.285.000 Ft 
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2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésben megjelenő 

módosításának szöveges indoklása 

 

 

- Kiskunhalas Város Önkormányzatától 566.187 Ft irányítószervi támogatás (B81) 

érkezett a bérkompenzáció kiadásainak fedezetére. Bérkompenzáció személyi kiadása 

(K1) 473.800 Ft, járulék kiadása (K2) 92.387 Ft. 

 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 

költségvetésben megjelenő módosításának szöveges indoklása  

 

- Kiskunhalas Város Önkormányzatától 1.482.040 Ft irányítószervi támogatás (B81) 

érkezett a bérkompenzáció kiadásainak fedezetére. Az intézményeknél az alábbi 

bevételi és kiadási módosítások jelentkeztek: 

 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

Irányítószervi támogatás (B81)      1.025.195 Ft 

Személyi kiadás (K1)          857.900 Ft 

Járulék (K2)           167.295 Ft 

 

Városi Bölcsőde 

Irányítószervi támogatás (B81)         121.412 Ft 

Személyi kiadás (K1)          101.600 Ft 

Járulék (K2)             19.812 Ft 

 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Irányítószervi támogatás (B81)          9.083 Ft 

Személyi kiadás (K1)           7.600 Ft 

Járulék (K2)             1.483 Ft 

 

Százszorszép Óvoda 

Irányítószervi támogatás (B81)         51.145 Ft 

Személyi kiadás (K1)          42.800 Ft 

Járulék (K2)           8.345 Ft 

 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

Irányítószervi támogatás (B81)         29.634 Ft 

Személyi kiadás (K1)           24.800 Ft 

Járulék (K2)              4.834 Ft 

 

Martonosi Pál Városi Könyvtár 

Irányítószervi támogatás (B81)       202.551 Ft 

Személyi kiadás (K1)         169.500 Ft 

Járulék (K2)            33.051 Ft 

 



8 

 

Thorma János Múzeum 

Irányítószervi támogatás (B81)          43.020 Ft 

Személyi kiadás (K1)          36.000 Ft 

Járulék (K2)             7.020 Ft 

 

 

- Az intézményi felújítási keret fel nem használt része visszavonásra került az 

intézményektől az alábbiak szerint: 

 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Irányítószervi támogatás (B81) - 214.040 Ft 

Felújítás (K7) - 214.040 Ft 

 

Százszorszép Óvodák 

Irányítószervi támogatás (B81) - 96.025 Ft 

Felújítás (K7) - 96.025 Ft 

 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

Irányítószervi támogatás (B81) - 2.783 Ft 

Felújítás (K7) - 2.783 Ft 

 

 

- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Védőnői Szolgálata átcsoportosít 

3.727.291 Ft-ot dologi kiadásokból (K3) beruházásokra (K6), a Lomb utcai konyha 

4.781.677 Ft-ot pedig dologi kiadásokról (K3) beruházási kiadásokra (K6), a Bajza 

utcai konyha 9.302.209 Ft-ot dologi kiadásokból (K3) beruházásokra (K6). 

 

- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezeténél a Dékáni Árpád 

Szakgimnázium és Szakközépiskola gyermekétkeztetési feladatainak ellátása nem az 

eredeti terveknek megfelelően valósult meg, mivel jóval kevesebb diák vette igénybe 

az étkezést. A kevesebb gyermeklétszám hatással van a konyhai dolgozói létszámra is, 

így a dologi kiadások mellett a személyi kiadások és a járulékok is csökkentek az 

alábbiak szerint: 

 

Személyi kiadások (K1)  - 10.845.864 Ft 

Járulékok (K2)   - 2.163.750 Ft 

Dologi kiadások (K3)  - 28.102.360 Ft 

Irányítószervi támogatás (B81) - 41.111.974 Ft 

 

- A Kiskunhalasi Bóbia Óvoda és Bölcsőde többletbevételének (B4) felhasználását kéri a 

fenntartótól, melyet beruházásokra (K6) kíván fordítani 16.500 Ft összegben. 

 

- A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde az „Észkerék tehetség program” 

résztvevőjeként 850.000 Ft támogatásban részesült, melyet az alábbi kiadási jogcímekre 

kíván fordítani: 

 

Személyi kiadások (K1)   226.100 Ft 

Járulékok (K2)    113.900 Ft 



9 

 

Dologi kiadások (K3)   340.000 Ft 

Beruházások (K6)    170.000 Ft 

Összesen kiadások   850.000 Ft 

Egyéb támog.áht-n belülről (B1)  850.000 Ft 

 

- A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda átcsoportosít 140.000 Ft-ot személyi kiadásokból (K1) 

dologi kiadásokra (K3). 

- A Városi Bölcsőde szociális ágazati pótlék címén 305.506 Ft irányítószervi támogatást 

(B81) kap, melyet személyi kiadásra (K1) 255.651 Ft, járulék kiadásra (K2) 49.855 Ft 

összegben fordít. Az intézmény bölcsődei pótlékra is jogosult, melyet szintént 

irányítószervi támogatásként (B81) kap meg 5.839.242 Ft összegben, amit 5.396.735 Ft 

összegben személyi kiadásokra (K1), 442.507 Ft összegben járulék kiadásra (K2) 

fordít. 

 

- A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák saját bevételének (B4) felhasználását kéri a 

fenntartótól, melyet beruházásokra (K6) kíván fordítani 211.647 Ft összegben. 

Ugyancsak beruházásra (K6) kéri az intézmény azt a 19.000 Ft kártérítési összeget, 

melyet az Önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa kapott, s melyet átad 

irányítószervi támogatásként (B81) az intézménynek. 

 

- A Martonosi Pál Városi Könyvtár részére egyéb támogatások áht-n belül soron 57.674 

Ft érkezett, melyet a könyvtár egyik közalkalmazottja részére bírósági ülnöki díj címen 

utalnak ki: személyi kiadás (K1) 48.263 Ft, járulék (K2) 9.411 Ft. 

 

- A Martonosi Pál Városi Könyvtár átcsoportosít 400.000 Ft-ot dologi kiadásokból (K3) 

felújításokra (K7). 

 

- A Thorma János Múzeum  1.260.000 Ft összegű intézményi saját bevételeinek 

felhasználását (B4) kéri a fenntartótól, melyet 210.000 Ft összegben személyi 

kiadásokra (K1), 50.000 Ft összegben járulékokra és 1.000.000 Ft összegben dologi 

kiadásokra (K3) kíván fordítani. 

 

- A Thorma János Múzeum 1.418.000 Ft összegben tényleges felhasználás miatti 

átcsoportosítást kér műtárgy beszerzés miatt dologi kiadásokból (K3) beruházásokra 

(K6). 
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I. Kiskunhalas Város Önkormányzat elemi költségvetésének bevételi előirányzatai 

az alábbiak szerint módosulnak: 

  

1. B11 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 

a) Bérkompenzáció  3.385.437 Ft 

b) Szociális ágazati összevont pótlék 26.544.672 Ft 

c)Szociális étkeztetés  - 332.160 Ft 

d)Házi segítségnyújtás – szociális segítés - 50.000 Ft 

e)Házi segítségnyújtás – személyi gondozás - 1.287.000 Ft 

f)Időskorúak nappali intézményi ellátása - 654.000 Ft 

g)Hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - 490.000 Ft 

h)Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása 6.545.509 Ft 

i)Gyermekétkeztetés támogatása - 114.000 Ft 

j)Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása - 6.883.942 Ft 

k)Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása - 2.693.700 Ft 

 

 Összesen: 23.970.816 Ft 

 

 

2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről   

Polgármester saját hatáskörű módosítása     17.595.833 Ft 

Összesen:    17.595.833 Ft 

 

 

3. B21-B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 „Ipari park pályázat” 282.893.870 Ft 

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 „Új iparterület kialakítása Kiskunhalason” pályázat 

  374.285.000 Ft 

Összesen: 657.178.870 Ft 

 

 

4. B4 Működési bevételek 

Biztosító kártérítés 19.000 Ft 

Összesen:  19.000 Ft 

 

5. B5 Felhalmozási bevételek 

Összesen:  0 Ft 

 

6. B71-B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  

Polgármester saját hatáskörű módosítása 1.825.500 Ft 

Összesen:  1.825.500 Ft 

 

7. B8 Finanszírozási célú bevételek 

Összesen: 0 Ft 

 

 

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen: 700.590.019 Ft 
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II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetésének kiadási 

előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak: 

 

1. K1 Személyi juttatások 

a) Polgármester saját hatáskörű módosításai 11.932.445 Ft 

b) Bérkompenzáció személyi kiadásai 134.001 Ft 

 Összesen:  12.066.446 Ft  
 

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

a) Polgármester saját hatáskörű módosításai 1.163.388Ft 

b) Bérkompenzáció járulék kiadásai 26.131 Ft 

Összesen: 1.189.519Ft 

 

3. K3 Dologi kiadások 

a) Polgármester saját hatáskörű módosításai -5.809.575 Ft 

b) Polgármesteri keret átcsoportosítása 1.000.000 Ft 

c) TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 „Ipari park pályázat” 2.440.000 Ft 

d) TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 „Új iparterület kialakítása Kiskunhalason” pályázat 

  3.810.000 Ft 

e) Zárt csapadék csatorna karbantartás kapcs. kiadások 5.000.000 Ft 

Összesen: 6.440.425 Ft 

 

4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 

Összesen: 0 Ft 

 

5. K5 Egyéb működési célú kiadások 

ÁHT-n belül 

a) Szociális feladatok normatíva lemondás – pótigény HTKT (SZSZK) 3.732.349 Ft 

b) Szociális ágazati összevont pótlék HTKT (SZSZK) 26.239.166 Ft 

c) Bérkompenzáció HTKT (SZSZK) 1.177.078 Ft 

e) Kunfehértói tábor támogatás 60.000 Ft 

 

Összesen: 31.208.593 Ft 

 

ÁHT-n kívül 

a) Polgármester saját hatáskörű módosításai 2.634.000 Ft 

b) Városgazda Zrt támogatás 20.000.000 Ft 

c) Városért Közalapítvány támogatása szüreti feszt. 6.000.000 Ft 

d) Polgármesteri keret átcsoportosítása - 1.000.000 Ft 

Összesen: 27.634.000 Ft 

 

           Tartalékok 

            a) Céltartalékok változása 618.922.750 Ft 

            b)  Általános tartalékok változása - 41.257.987 Ft 

Összesen: 577.664.763 Ft 

  

              Összesen (K5): 636.507.356 Ft 

 

6. K6 Beruházás 

a) Polgármester saját hatáskörű módosításai  21.593.000 Ft 

b) Kárpát u. ingatlanvásárlás 14.000.000 Ft 

c) Pályázati előkészítés  15.000.000 Ft 

d)   TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 „Ipari park pályázat” 15.506.120 Ft 

  Összesen: 66.099.120 Ft 
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7. K7 Felújítások 

a) Házasságkötő terem felújítása  10.000.000 Ft 

b) Panyova-Sóstó kerékpárút - 20.000.000 Ft 

 

Összesen:  - 10.000.000 Ft 

 

8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

a) Polgármester saját hatáskörű módosításai 1.000.000 Ft 

b) Lakásépítési támogatás 500.000 Ft 

c) Városgazda Zrt. támogatás Panyova-Sóstó kerékpárút 20.000.000 Ft 

 Összesen: 21.500.000 Ft 

 

9. K9 Finanszírozási kiadások 

 

K915 Irányítószervi támogatás folyósítása 

a) KÖH, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, Városi Bölcsőde, 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Százszorszép Óvoda, Kiskunhalas Bóbita Óvodák, 

Martonosi Pál Városi Könyvtár, Thorma János Múzeum bérkompenzáció 

finanszírozása (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 2.048.227 Ft 

b) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje bölcsődei pótlék és ágazati pótlék 

finanszírozása (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete)  6.144.748 Ft 

c) Intézményi felújítási keret - 312.848 Ft 

d) Feladatelmaradás Kigsz - 41.111.974 Ft 

e) Üvegkár Napsugár Óvodák 19.000 Ft 

            Összesen: - 33.212.847 Ft 

 

Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen: 700.590.019 Ft 

 



13 

 

 

III. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének bevételi 

előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:  

 

 

1. B8 Finanszírozási bevételek  

Irányítószervi támogatás  

a)Bérkompenzáció        566.187 Ft 

Összesen: 566.187 Ft 

  

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen:   566.187 Ft 

 
 

IV. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének kiadási 

előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:  

 

1. K1 Személyi juttatások 

a) Bérkompenzáció           473.800 Ft 

 Összesen: 473.800 Ft  

 

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

a) Bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok        92.387 Ft 

Összesen: 92.387 Ft 

 

 

Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen:  566.187 Ft 
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Rendelet-tervezet mellékletei 

 

1. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi 

összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 

2a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei jogcímenként 

2b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai jogcímenként 

3a. számú melléklet  Kiskunhalas Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 2018. évi bevételei 

3b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 2018. évi kiadásai 

3c. számú melléklet Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a hozzá rendelt, 

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2018.évi 

kiadásai és bevételei 

4. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. évi központi költségvetésből 

származó támogatások előirányzata 

5. számú melléklet Az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási előirányzatai 

feladatonként, illetve célonként 

6. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési tartalékai 

9. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései 

számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve 

10a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési 

szervek 2018. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei 

10b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési 

szervek 2018. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei 

10c. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési 

szervek 2018. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei 

11. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek 

együtt 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve 

12. számú melléklet EU-s pályázatok 

 

 

Kiskunhalas, 2018. október 17. 

 

 

 Fülöp Róbert s.k. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../2018. önkormányzati rendelete  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      9.611.363.490 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  9.514.875.198 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  9.611.363.490 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  6.599.011.746 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 2.915.863.452 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 3.138.584.278 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    222.720.826 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét 

  96.488.292 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          61.393.292 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  35.095.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 3.012.351.744 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 3.199.977.570 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   187.625.826 Ft-ban 

állapítja meg. 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  3.012.351.744 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.100.461.926 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  1.911.889.818 Ft 
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      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

      

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.765.612.264 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 3c., 4., 5., 6., 9., 10a., 10b., 10c., 11. 12. számú mellékletei helyébe e 

rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b., 3c. , 4., 5., 6., 9., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2018. október 25. 

 

 

 

 Fülöp Róbert  Komlósné Dr. Fekete Anikó 

 polgármester jegyző   

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztése megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2018. október 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításához 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a 

jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) 

bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 

 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. 

 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezet magában foglalja Kiskunhalas Város Önkormányzata és az önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2018. évre vonatkozóan a 

költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható 

kötelezettség. 

 

 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai – különösen a 

rendelettervezet környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok 

tekintetében – vannak. 

 

 

4. Egészségi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet 

egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – vannak. 

 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a 

költségvetési rendelet-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 

45. napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Amennyiben ezen kötelezettségét az 

önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját 

követő hónap első napjától a nettó finanszírozás alapján az önkormányzatot megillető összeg 

folyósítását felfüggeszti. 

 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 


