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Kiskunhalas Város Polgármesterének    ÚJ VÁLTOZATBAN! 

 

Előterjesztése  
a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2017. (II.24.) számú rendeletében 

döntött az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.  

 

A 4/2017. (II.24.) költségvetési rendeletben elfogadotthoz képest – a rendelet 3. §- ban foglalt 

felhatalmazás alapján – az 1/2017. (III.10.), 2/2017. (IV.6.), 3/2017. (V.29.) polgármester által 

saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatokkal az alábbiak szerint módosult: 

 

 

1/2017. (III.10.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozata 

 

I. A támogatási kiadások K5 kiemelt előirányzatát 12.006.000 Ft-tal csökkentem, a dologi 

kiadások K3 kiemelt előirányzatát 2.100.000 Ft-tal, a felújítások K7 kiemelt előirányzatát 

9.906.000 Ft-tal megnövelem. Kiskunhalas Város Önkormányzata elemi költségvetési 

kiadási és bevételi főösszege nem módosul.  

A módosítás indoka, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évben 66.241.961 Ft 

rendkívüli támogatást kapott, melynek kiadásai a 2017. évi 4/2017. (II.24.) költségvetési 

rendeletében szerepelnek. Az eredeti költségvetésben a Halasi Városgazda Zrt részére 

céltámogatásként szerepel 2.100.000 Ft támogatás a menekült tábor környezetének 

rendben tartására, melyet nem támogatásként kívánunk biztosítani, hanem szolgáltatás 

vásárlásaként, illetve 9.906.000 Ft támogatás a Szegedi úti járda kiépítésére, melyet szintén 

nem támogatásként, hanem felújítási munkák elvégzésére a Halasi Városgazda Zrt-vel 

kötött Vállalkozói Szerződéssel valósítunk meg. 

 

II. A dologi kiadások K3 kiemelt előirányzatát 3.724.000 Ft-tal csökkentem és a felújítási 

kiadások K7 kiemelt előirányzatát 3.724.000 Ft-tal megnövelem. Kiskunhalas Város 

Önkormányzata elemi költségvetési kiadási és bevételi főösszege nem módosul. 

A módosítás indoka, hogy a KEOP-4.10.0/C Naperőmű pályázat költségeinek 

finanszírozása EU tartalékból 2017. február 13-án megtörtént, ezért az erre betervezett 

kiadások átcsoportosításra kerülnek az Ady Endre utca felújításának és csatornarendszer 

kiépítésének tervezési költségeire. 

 

III. A dologi kiadások K3 kiemelt előirányzatát 572.000 Ft-tal csökkentem és a dologi 

kiadások K3 kiemelt előirányzatát 572.000 Ft-tal megnövelem. Kiskunhalas Város 

Önkormányzata elemi költségvetési kiadási és bevételi főösszege nem módosul. A 

módosítás indoka, hogy a Vis Maior keretből 572.000 Ft átcsoportosításra kerül a KÁT 

kérelem műszaki dokumentációjának összeállítására. 
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2/2017. (IV.06.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozata 

 

 

 

A finanszírozási kiadások K9 kiemelt előirányzatát 1.000.000.000 Ft-tal megnövelem a forgatási 

célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) előirányzat soron, és a K3 kiemelt előirányzatát  

5.200.000 Ft-tal megnövelem a kamatkiadások (K3532) előirányzat soron, továbbá a 

finanszírozási bevételek B8 kiemelt előirányzatát 1.000.000.000 Ft-tal megnövelem a forgatási 

célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) előirányzat soron, és a (B4) kiemelt 

előirányzatát 5.200.000 Ft-tal megnövelem a befektetett pénzügyi eszközökből származó 

bevételek (B40813) előirányzat soron.  Kiskunhalas Város Önkormányzata elemi költségvetési 

kiadási és bevételi főösszege 6.035.012.703 forintra módosul.  

A módosítás indoka, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata átmeneti szabad pénzeszközzel 

rendelkezik, melyre rendkívül kedvező kondíciókkal a Magyar Államkincstár által kibocsájtott  

Prémium Magyar Államkötvény - 2022/I sorozatszám, lejárata 2022.07.29., az első kamatperiódus 

(2017. február 22. napjától 2018. július 29. napjáig terjedő időszak) esetében a kamat mértéke évi 

4,05%, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 5,79% 

–  megvásárlására nyílt lehetőség. A főbb kondíciók a következők: 

- a Prémium Magyar Államkötvény visszaváltására – figyelemmel a banki nyitva tartásra – 

időpont és összegkorlátozás nélkül van lehetősége Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

(maximum a lekötött tőke összeg erejéig), melynek átfutási ideje nem hosszabb 3 banki 

munkanapnál, továbbá lejárat előtti részbeni vagy teljes visszaváltás esetén az Önkormányzat élni 

kíván a tőkegaranciával és kéri az időarányos kamat elszámolását. 

 

 

3/2017. (V.29.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozata 

 

 

I. A felhalmozási kiadások K6 kiemelt előirányzatát 7.607.300 Ft-tal növelem, a céltartalék 

kiadásokon belül a pályázati önerő tartalék kiadások K5 kiemelt előirányzatát 

7.607.300 Ft-tal csökkentem. Kiskunhalas Város Önkormányzata elemi költségvetési 

kiadási és bevételi főösszege nem módosul.  

A módosítás indoka, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata által benyújtott TOP-3.1.1-

16BK1 „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalas” pályázathoz tervezői 

feladatok ellátására az alábbi kiadások váltak szükségessé: 

 

-Belső kerékpárút hálózat 1.778.000 Ft 

-Jókai utca felső szakasza (Esze tamás ltp. 

bekötőúttól (6273 hrsz.) a Kolmann utcáig) 508.000 Ft 

-Kiskunhalas Város belterületén az 53-as 

számú főút – Körforgalom 3.175.000 Ft 

-Buszpályaudvar és környékének átépítése 2.146.300 Ft 
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 

(II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, 

melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 

elé: 

 

- 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) 48.502.134 

Ft támogatás érkezett, melyből támogatásként (K5) 44.542.782 Ft elszámolásra kerül a 

HTKT Szociális Szolgáltató Központja részére, illetve 3.959.352 Ft irányítószervi 

támogatásként (K9) a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a Városi 

Bölcsőde részére. Bölcsődei pótlék címén (B113) 2.015.451 Ft támogatás érkezett, 

mely irányítószervi támogatásként (K9) elszámolásra kerül a Városi Bölcsőde részére. 

 

- A 400/2015. (XII.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2017. évben a költségvetési 

szervnél foglalkoztatottak jogosultak bérkompenzációra, melynek összegét és 

közterheit az Önkormányzat a költségvetésből támogatásként megkapja. Költségvetési 

támogatásként (B11) érkezett 9.660.496 Ft bérkompenzáció, melyből 

 

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

 

KIGSZ            2.456.117 Ft 

Városi Bölcsőde               255.434 Ft 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda               92.654 Ft 

Martonosi Pál Városi Könyvtár             493.387 Ft 

Thorma János Múzeum              215.988 Ft 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák              57.488 Ft 

Százszorszép Óvodák              173.747 Ft 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal       1.675.118 Ft 

      Összesen intézményfinanszírozás:        5.419.933 Ft 

 

      b) Támogatásként (K5) a  HTKT (SzSzK) részére                        3.955.511 Ft 

      c) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál 

          Személyi kiadás (K1)          231.674 Ft 

          Járulék kiadás (K2)                53.378 Ft 

       Összesen:             285.052 Ft 

      Mindösszesen kiadás a)-c)      9.660.496 Ft 

 

 

 

- Az eredeti költségvetésben a 2016. évi maradvány soron 66.562 Ft-tal több lett 

betervezve, mint a beszámoló szerinti tényleges maradvány, ezért az előző évi 

költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (B8), illetve a dologi kiadások 

(K3) csökkentésre kerülnek 66.562 Ft-tal. 
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- Az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2016. évben 117.961.826 Ft-tal 

elmaradt az elfogadott költségvetéshez képest. A 2016. évi Zárszámadásban a feladattal 

nem terhelt finanszírozási maradvány elvonásra került, ennek rendezése a következő: 

működési célú támogatás (K5) 117.961.826 Ft, általános tartalékok csökkenése (K5) 

11.303.284 Ft, irányító szervi támogatás KÖH (K9) 23.620.036 Ft, egyéb támogatások 

ÁHT-n belülről (B1) - maradvány elvonás – 130.278.578 Ft. 

 

- A képviselő-testület 2016. október 27-én megtartott ülésén a 249/2016. számú 

határozata szerint a Kossuth utca 15-17-19 társasház a Dob utcán – a hulladéktároló 

ellenőrzésének céljából – elhelyezésre kerülő térfigyelő kamerahely kiépítéséhez az 

önkormányzat részére támogatást nyújtott. A támogatás 2016. novemberben 

megérkezett, a térfigyelő kamera kihelyezésére 2017. évben került sor, ezért 

csökkentjük az általános tartalékot (K5) 362.585 Ft-tal, és növeljük a beruházási 

kiadásokat (K6) 362.585 Ft-tal. 

 

- A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervét a 

Képviselő-testület 76.500.000 Ft összeggel elfogadta, így az Önkormányzat által 

nyújtott 2017. évi támogatás kiegészül 6.500.000 Ft összeggel, ezért az általános 

tartalékot (K5) csökkentettük, míg a működési célú támogatás értékű kiadásokat (K5) 

növeltük 6.500.000 Ft-tal. 

 

- Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekétkeztetés átszervezése miatt 3.000.000 

Ft-tal megemeli a dologi kiadásait (K3). Ennek fedezete a Bóbita Óvodának nyújtott 

Ovi-foci pályázatra megelőlegezett támogatás visszafizetése (K9), valamint az 

általános tartalék (K5) 150.000 Ft-tal való csökkentése. 

 

- A Képviselő-testület 98/2017. számú határozatában döntött arról, hogy a 

céltartalékként (K5) elhelyezett felújítási keretből 3.000.000 Ft-ot a Vakáció Kft. 

részére biztosít a Sikondai tábor épületeinek korszerűsítése céljából felhalmozási célra 

átadott pénzeszközként (K8).  

 

- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete a 98/2017. számú képviselő-

testületi határozat értelmében az intézményi felújítási keretre létrehozott céltartalékból 

(K5) 6.000.000 Ft irányító szervi támogatást (K9) kap felújítási kiadásokra, melyet a 

Bernáth Kollégium főzőkonyhájának felújítására kívánnak fordítani. 
 

- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Védőnői Szolgálata a 98/2017. 

számú képviselő-testületi határozat értelmében az intézményi felújítási keretre 

létrehozott céltartalékból (K5) 1.500.000 Ft irányító szervi támogatást (K9) kap 

felújítási kiadásokra, melyet a Hajnal utcai épület elektromos hálózatának 

korszerűsítésére kívánnak fordítani. 
 

- A Képviselő-testület 180/2017. számú határozatának döntése értelmében a Városgazda 

Zrt. részére általános tartalékból (K5) 1.000.000 Ft összegű támogatást (K5) biztosít 

játszótér áthelyezésére. 
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- A Képviselő-testület 136/2017. számú határozatának döntése értelmében a Városgazda 

Zrt. részére átadunk 1.000.000 Ft felhalmozási támogatást (K8) zárt hulladéktároló 

sziget kialakítására. A feladat az önkormányzat költségvetésében szerepel, ezért  

csökkentjük a beruházási kiadásokat (K6). 

 

- Kiskunhalas Város Önkormányzata a Halasthermál Kft. részére 3.000.000 Ft 

felhalmozási célú támogatást (K8) biztosít kerítés építési munkálatokra általános 

tartalékból (K5). 

 

- A Képviselő-testület 91/2017. számú határozata értelmében 2.474.145 Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatást kap Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyétől a Szent 

József Katolikus Általános Iskolát határoló járdaszakasz felújítására (B7). Az 

árajánlatban feltüntetett beruházás (K6) további 50 %-át Kiskunhalas Város 

Önkormányzata finanszírozza általános tartalékból (K5). 

 

- Kiskunhalas Város Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladata a gyepmesteri 

teendők elvégzése, így a gyepmesteri telep korszerűsítésére 1.000.000 Ft-ot áthelyez 

beruházási kiadásokra (K6) és 5.800.000 Ft-ot felújítási kiadásokra (K7) általános 

tartalékból (K5). 

 

- Helyi sajátosságokra épülő program (15 fő, 2017-2018) költségvetését szükséges 

kiegészíteni további 52.371 Ft-tal, így a Közfoglalkoztatási pályázatok önrésze 

céltartalékot (K5) csökkentettük, míg a beruházási kiadásokat (K6) növeltük 52.371 Ft 

összeggel csúszda vásárlás miatt. 

 

- A Képviselő-testület 121/2017. számú határozata értelmében Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 6.000.000 Ft támogatást biztosít fürdő fejlesztés előkészítő 

munkálataihoz, ezért a Pályázati önerő biztosításához képzett céltartalékot (K5) 

csökkentjük, míg a dologi kiadásokat (K3) növeljük a fenti összeggel. 

 

- A Képviselő-testület 101/2017. számú határozata értelmében a Csendes-köz 

útfelújítása miatt 2.500.000 Ft-ot áthelyez általános tartalékból (K5) felújítás sorra 

(K7). 

 

- A Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 

(II.24.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza a Thorma János Múzeum bővítését 

célzó beruházást 285.000.000 Ft összeggel. Az erre irányuló pályázat pozitív elbírálása 

miatt ez az összeg felszabadul, így 285.000.000 Ft áthelyezésre kerül általános 

tartalékba (K5). A TOP-1,2,1-15-BKI-2016-00003. számú pályázat, melyet a Thorma 

János Múzeum bővítésére használhatunk fel (B2) 369.960.982 Ft összegben, az 

alábbiak szerint oszlik: személyi kiadások (K1) 1.889.766 Ft, járulékok (K2) 510.237 

Ft, dologi kiadások (K3)  27.720.980 Ft, beruházási kiadások (K6) 54.039.998 Ft. A 

fennmaradó részt céltartalékba helyeztük (K5) 800.001 Ft. 

 

- A Képviselő-testület 34/2017. számú határozat szerint a Liget utca útépítésére 

tervezünk beruházási kiadások (K6) soron 12.800.000 Ft-ot, amelyet általános 

tartalékból (K5) és lakossági hozzájárulásból (B7) kívánunk fedezni fele-fele arányban. 
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- A Képviselő-testület 169/2016. számú határozata értelmében 46.664.804 Ft kerül  

általános tartalékból (K5) beruházási kiadásokra (K6) nagyméretű műfüves pálya 

építésére. 

 

- A Csipke Közalapítvány fali szobor létrehozása céljából 600.000 Ft felhalmozási célú 

támogatást (K8)  kap általános tartalékból (K5). 

 

- A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 50.000 Ft működési célú támogatást 

(K5) kap működési kiadásaira általános tartalékból (K5). 

 

- A Magyar Államkincstár 2015. évi normatíva felülvizsgálata kapcsán 15.700.000 Ft 

visszafizetési kötelezettségünk (K5) keletkezett, melyet általános tartalékból (K5) 

rendezünk.  

 

- A Képviselő-testület 287/2016. számú határozatával összhangban a Kossuth utca 23. 

szám alatti ingatlanon álló tornacsarnok felújítását célzó pályázat költségvetése az 

alábbiak szerint tevődik össze: 14.998.416 Ft önerő általános tartalékból (K5), 

14.998.416 Ft Kiskunhalasi Szakképzési Centrum önerő bevétel (B2), 99.989.441 Ft 

beruházási kiadások-teljes kiadás (K6), 69.128.452 Ft pályázati támogatás összege 

(B1). 

 

- A Thorma János Múzeum a Kiskunhalas Város Önkormányzatával kötött 

visszatérítendő támogatási szerződés szerint 1.092.200 Ft összeget kap pályázati 

önerőhöz: felhalmozási célú támogatás (K8) 1.092.200 Ft, felhalmozási célú kölcsönök 

visszafizetése (B7) 1.092.200 Ft. 

 

- A Képviselő-testület 149/2017. számú határozata szerint a Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezetétől visszavonjuk a Család- és gyermekjóléti Központtal 

kapcsolatos, II. félévre vonatkozóan adott központi támogatását (K9) 22.945.000 Ft 

összeggel, ami a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központhoz 

kerül át működési célú kiadásként (K5). 
 

- A Képviselő-testület 173/2017. számú határozata értelmében a támogató döntésben 

részesült pályázatok beállítása szükséges a költségvetésbe, mely az alábbiak szerint 

tagolódik: 

Torony felújítás:  személyi juttatások (K1):  644.190 Ft 

    járulék kiadások (K2):  66.092 Ft 

    dologi kiadások (K3):   2.160.000 Ft 

    céltartalékok (K5):   94.977.255 Ft 

    felújítások (K7):   2.000.000 Ft 

    felhalmozási támogatások (B2):  99.847.537 Ft 

Ipari park fejlesztése:  személyi juttatások (K1):  382.122 Ft 

    járulék kiadások (K2):  117.965 Ft 

    dologi kiadások (K3):   6.450.000 Ft 

    beruházások (K6):   15.506.120 Ft 

    céltartalékok (K5):   263.437.663 Ft 
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    felhalmozási támogatások (B2): 285.893.870 Ft 

Felsőváros belvízkárok: személyi kiadások (K1):  622.568 Ft 

    járulék kiadások (K2):  177.432 Ft 

    dologi kiadások (K3):   2.313.500 Ft 

    céltartalékok (K5):   189.386.500 Ft 

    felhalmozási támogatások (B2): 192.500.000 Ft 

Együtt egymásért:  személyi kiadások (K1):  657.924 Ft 

    járulék kiadások (K2):  173.166 Ft 

    dologi kiadások (K3):   9.187.997 Ft 

    céltartalékok (K5):   105.285.185 Ft 

    felhalmozási támogatások (B2): 115.304.272 Ft 

 

- A Képviselő-testület 177/2017. számú határozata szerint elektromos töltőállomás 

megvalósításához felhalmozási célú támogatás érkezett (B2) 7.428.000 Ft összegben, 

melyet beruházási kiadásokra (K6) fordítunk. 

 

- A közfoglalkoztatási programok 2017. évre vonatkozó módosulásai a következőek: 

 

 Hajléktalan program 15 fő: személyi kiadások (K1):  10.847.000 Ft 

     járulék kiadások (K2):  1.193.000 Ft 

     dologi kiadások (K3):   1.515.000 Ft 

     felújítási kiadások (K7):  1.708.000 Ft 

     egyéb támogatások (B1):  15.263.000 Ft 

 Belterületi közutak 35 fő: személyi kiadások (K1) :  26.054.000 Ft 

     járulék kiadások (K2):  2.866.000 Ft 

     dologi kiadások (K3):   2.350.000 Ft 

     általános tartalékok (K5):  524.628 Ft 

     beruházási kiadások (K6):  6.854.000 Ft 

     egyéb támogatások (B1):  37.599.372 Ft 

 Mezőg. földutak 22 fő: személyi kiadások (K1):  15.590.000 Ft 

     járulék kiadások (K2):  1.715.000 Ft 

     dologi kiadások (K3):   4.456.000 Ft 

     általános tartalékok (K5):  406.336 Ft 

     beruházási kiadások (K6):   8.242.000 Ft 

     egyéb támogatások (B1):   29.596.664 Ft 

 Helyi sajátoss. ép. 15 fő: személyi kiadások (K1) :  9.447.000 Ft 

     járulék kiadások (K2):  1.038.000 Ft 

     dologi kiadások (K3):   2.165.000 Ft 

     beruházási kiadások (K6):   5.635.000 Ft 

     egyéb támogatások (B1):   18.285.000 Ft 

 Illeg. hulladékl. 10 fő: személyi kiadások (K1):  9.956.000 Ft 

     járulék kiadások (K2):  1.095.000 Ft 

     dologi kiadások (K3):   2.234.000 Ft 

     beruházási kiadások (K6):   1.351.000 Ft 

     egyéb támogatások (B1):   14.636.000 Ft 

 Belvízelvezetés 15 fő: személyi kiadások (K1):  10.384.000 Ft 

     járulék kiadások (K2):  1.142.000 Ft 
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     dologi kiadások(K3) :   1.987.000 Ft 

     beruházási kiadások (K6):   1.710.000 Ft 

     egyéb támogatások (B1):   15.223.000 Ft 

 Hosszabb időt. közf. 33 fő: személyi kiadások (K1) :  26.016.000 Ft 

     járulék kiadások (K2) :  2.862.000 Ft 

     egyéb támogatások (B1):  28.878.000 Ft 

 Hosszabb időt. közf. 55 fő: személyi kiadások (K1):  46.062.000 Ft 

     járulék kiadások (K2):  5.066.000 Ft 

     dologi kiadások (K3):   560.000 Ft 

     beruházási kiadások (K6):   191.000 Ft 

     egyéb támogatások (B1):   51.879.000 Ft 

 

- Közfoglalkoztatott programmal kapcsolatos támogatások visszautalása általános 

tartalékból (K5) 3.324.732 Ft, működési célú kiadás (K5) 3.324.732 Ft. 

 

- Gyermekorvos 6. körzet tartós helyettesítése miatt TB támogatásból (B1) 2.670.800 Ft 

dologi kiadások (K3) fedezetére. 

 

- A Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. január 1-től kötelezően bevezetésre kerül az 

elektronikus ügyintézés, így a KÖH irányítószervi támogatást (K9) kap 3.000.000 Ft 

összegben, melyet általános tartalékból (K5) biztosítunk. 

 

- A Kölcsey utcai felnőtt orvosi rendelő felújítása miatt felújítási keret céltartalékból 

(K5) 6.000.000 Ft átkerül felújítási kiadásokra (K7). 

 

- A Martonosi Pál Városi Könyvtár pályázatához önerőt biztosítunk 461.700 Ft 

összegben, melyet az intézmény irányítószervi támogatásként kap (K9) pályázati önerő 

céltartalékból (K5). 

 

- Önkormányzati épületek energetikai felmérése vált szükségessé 1.100.000 Ft 

összegben dologi kiadásként (K3), melyre általános tartalékból (K5) biztosítunk 

forrást. 

 

- A Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club 30.000.000 Ft összegű 

támogatása az eredeti költségvetésben működési célú támogatásként ((K5) szerepel, ezt 

át kell vezetnünk felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül (K8) sorra a 

felhasználás célja miatt. 

 

- A Képviselő-testület 174/2017. számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot 

kíván benyújtani a Kuruc vitézek téri főzőkonyha infrastrukturális fejlesztésére, ami 

miatt 946.000 Ft összegű tervezési díj költsége merült fel (K6), melyre forrást pályázati 

önerő céltartalékból biztosítunk (K5). 

 

- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2017. január 1-től nem 

működtetője az iskoláknak, azonban a gáz-, víz-, áramszolgáltatók az éves leolvasást 

követően 2016-os időszakra állítottak ki számlákat, melyeknek végösszege 5.672.477 
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Ft. Ezen összeget irányító szervi támogatásként (K9) részükre átadunk, melynek 

forrását általános tartalékból (K5) biztosítjuk. 

 

- A Városi Bölcsőde a Kormányhivatal ellenőrzése során feltárt hiányosság miatt 

300.000 Ft irányító szervi támogatást kap (K9), mely összeget általános tartalékból 

(K5) biztosítjuk részükre. 

 

- A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda a 109/2017. számú Képviselő-testületi határozat szerint 

2017. szeptembertől egy bölcsődei csoportot indít, ehhez 250.000 Ft összegű irányító 

szervi támogatást kap (K9), melyet általános tartalékból (K5) biztosítunk részükre. 

 

- A Thorma János Múzeum a Berki Galéria akadálymentesítési terveire 774.700 Ft 

irányító szervi támogatást kap (K9), melyet általános tartalékból (K5) biztosítunk 

részükre. 

 

 

2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésben megjelenő 

módosításának szöveges indoklása 

 

 

- Kiskunhalas Város Önkormányzatától 1.675.118 Ft irányítószervi támogatás (B81) 

érkezett a bérkompenzáció kiadásainak fedezetére. Bérkompenzáció személyi kiadása 

(K1) 1.360.154 Ft, járulék kiadása (K2) 314.964 Ft. 

 

- Az eredeti költségvetésben a 2016. évi maradvány soron 14.718 Ft-tal több lett 

betervezve, mint a beszámoló szerinti tényleges maradvány, ezért az előző évi 

költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (B8), illetve a dologi kiadások 

(K3) csökkentésre kerülnek 14.718 Ft-tal. 

 

- Az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2016. évben 92.748.488 Ft-tal 

elmaradt az elfogadott költségvetéshez képest. A 2016. évi Zárszámadásban a feladattal 

nem terhelt finanszírozási maradvány elvonásra került, ennek rendezése a következő: 

működési célú támogatás (K5) 92.748.488 Ft, irányító szervi támogatás KÖH (B8) 

23.620.036 Ft, egyéb támogatások ÁHT-n belülről (B1) 69.128.452 Ft. 

 

- A Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. január 1-től kötelezően bevezetésre kerül az 

elektronikus ügyintézés, így a KÖH központi támogatást (B8) kap 3.000.000 Ft 

összegben, melyet beruházási kiadásokra (K6) fordít. 
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3. Kiskunhalas Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 

költségvetésben megjelenő módosításának szöveges indoklása  

 

 

- Kiskunhalas Város Önkormányzatától 3.744.815 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)     2.456.117 Ft 

Személyi kiadás (K1)      1.990.715 Ft 

Járulék (K2)       465.402 Ft 

 

Városi Bölcsőde 

Irányítószervi támogatás (B81)     255.434  Ft 

Személyi kiadás (K1)      207.528  Ft 

Járulék (K2)       47.906 Ft 

 

Napsugár Óvoda 

Irányítószervi támogatás (B81)     57.488  Ft 

Személyi kiadás (K1)      46.420  Ft 

Járulék (K2)       11.068 Ft 

 

Százszorszép Óvoda 

Irányítószervi támogatás (B81)     173.747  Ft 

Személyi kiadás (K1)      141.051  Ft 

Járulék (K2)       32.696  Ft 

 

Bóbita Óvoda 

Irányítószervi támogatás (B81)     92.654 Ft 

Személyi kiadás (K1)      74.897  Ft 

Járulék (K2)       17.757  Ft 

 

Martonosi Pál Városi Könyvtár 

Irányítószervi támogatás (B81)     493.387 Ft 

Személyi kiadás (K1)      400.575 Ft 

Járulék (K2)       92.812  Ft 

 

Thorma János Múzeum 

Irányítószervi támogatás (B81)     215.988 Ft 

Személyi kiadás (K1)      175.330  Ft 

Járulék (K2)       40.658  Ft 
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- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2017. január 1-től nem 

működtetője az iskoláknak, azonban a gáz-, víz-, áramszolgáltatók az éves leolvasást 

követően 2016-os időszakra állítottak ki számlákat, melyeknek végösszege 5.672.477 

Ft, amit irányító szervi támogatásként (B816) részükre átadunk, náluk ez az összeg 

dologi kiadásként (K3) jelentkezik. 

 

- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete a 98/2017. számú képviselő-

testületi határozat értelmében a felújítási keretből 6.000.000 Ft irányító szervi 

támogatást (K81) kap felújítási kiadásokra (K7), melyet a Bernáth Kollégium 

főzőkonyhájának felújítására kívánnak fordítani. 
 

- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Védőnői Szolgálata a 98/2017. 

számú képviselő-testületi határozat értelmében a felújítási keretből 1.500.000 Ft 

irányító szervi támogatást (K81) kap felújítási kiadásokra (K7), melyet a Hajnal utcai 

épület elektromos hálózatának korszerűsítésére kívánnak fordítani. 
 

- A Képviselő-testület 149/2017. számú határozata szerint a Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezetétől visszavonjuk a Család- és gyermekjóléti Központtal 

kapcsolatos, II. félévre vonatkozóan adott központi támogatását, így finanszírozási 

bevételei (K81) 22.945.000 Ft összeggel csökkennek, személyi kiadásai (K1) 

14.198.000 Ft összeggel, járulék kiadásai (K2) 3.247.000 Ft összeggel, dologi kiadásai 

(K3) 5.500.000 Ft összeggel csökkennek. 

 

- A Városi Bölcsőde a Kormányhivatal ellenőrzése során feltárt hiányosság miatt 

300.000 Ft irányító szervi támogatást kap (K81), mely összeget beruházási kiadásokra 

fordít (K6). 

 

- Az Önkormányzattól irányító szervi támogatás (B816) érkezett  a Városi Bölcsődének 

2.791.642 Ft összegben az ágazati pótlékok kiadásainak fedezetére. Személyi kiadás 

(K1)  2.275.272 Ft, járulék kiadás (K2)  516.370 Ft. 

 

- A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 150.000 Ft összegű átcsoportosítást kér dologi 

kiadásokból (K3) beruházási kiadásokra (K6) satu, kuka és további kis értékű tárgyi 

eszközök vásárlására. 

 

- A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda csőtörés miatt 85.000 Ft összegű működési bevételt 

(biztosító kártérítése) kapott (B4), melyet beruházási kiadásra (K6) fordít. 

 

- A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda a riasztórendszer árajánlati többlete miatt 218.757 Ft 

összegű átcsoportosítást igényel dologi kiadásokból (K3) beruházási kiadásokra (K6). 

 

- A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2017. évi költségvetésében szerepel Ovi-foci pályázat 

miatt 2.850.000 Ft, azonban ezt Kiskunhalas Város Önkormányzata valósította meg a 

költségvetésében, így mind az irányító szervi támogatás (K81), mind a beruházási 

kiadások (K6) csökken 2.850.000 Ft összeggel. 
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- A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda a 109/2017. számú Képviselő-testületi határozat szerint 

2017. szeptembertől egy bölcsődei csoportot indít, ehhez 250.000 Ft összegű irányító 

szervi támogatást kap (K81), melyet beruházási kiadásokra (K6) kíván fordítani. 

 

- A Thorma János Múzeum 2.800.000 Ft régészeti feltárás miatti bevételét (B4) dologi 

kiadásokra (K3) kívánja fordítani. 

 

- A Thorma János Múzeum 200.000 Ft összegű átcsoportosítást kér dologi kiadásokból 

(K3) beruházási kiadásokra (K6). 

 

- A Thorma János Múzeum a Kiskunhalas Város Önkormányzatával kötött 

visszatérítendő támogatási szerződés szerint 1.092.200 Ft összeget kap működési célú 

támogatások áht-n belül (B1) soron, a visszafizetés kiadási oldalon is beállításra kerül 

egyéb működési célú kiadások (K5) soron. 

 

- A Thorma János Múzeum a Berki Galéria akadálymentesítési terveire 774.700 Ft 

finanszírozási bevételt kap (K81), melyet beruházási kiadásokra (K6) fordít. 

 

- A Martonosi Pál Városi Könyvtár pályázatához önerőt kap finanszírozási bevételek  

(B816) soron 461.700 Ft összegben, melyet beruházási kiadásokra (K6) fordít. 

 

 

I. Kiskunhalas Város Önkormányzat elemi költségvetésének bevételi előirányzatai 

az alábbiak szerint módosulnak: 

  

1. B11 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 

a) Bérkompenzáció  9.660.496 Ft 

b) Bölcsődei pótlék 2.015.451 Ft 

c) Szociális ágazati összevont pótlék 48.502.134 Ft 

e) Kulturális pótlék 3.340.202 Ft 

 Összesen: 63.518.283 Ft 

 

2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről   

a) 2016. évi kiutalatlan finanszírozás  130.278.578 Ft 

b) TOP 1.2.1-15-BKI Együtt egymásért pályázat 115.304.272 Ft 

c) Közmunka programok 211.360.036 Ft 

d) TB támogatás gyermekorvosi körzethez 2.670.800 Ft 

e) Kulturális pótlék helyesbítés - 3.000.000 Ft 

Összesen: 456.613.686 Ft 

 

3. B21-B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

a) TOP pályázatok 948.202.389 Ft 

b) E-töltőállomás pályázat előleg 7.428.000 Ft 

c) Sportcsarnok Humán Szakképző C. hozzájárulás  14.998.416 Ft 

Összesen: 970.628.805 Ft 

 

 

4. B4 Működési bevételek 

a) Kamat  5.200.000 Ft 

b) MKSZ támogatás 69.992.609 Ft 

Összesen:  75.192.609 Ft 
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5. B71-B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  

a) Liget utca útépítés lakossági hozzájárulás 6.400.000 Ft 

b) Szent József Katolikus Iskola járdaépítés támogatás 2.474.145 Ft 

c) Múzeum támogatás visszafizetése 1.092.200 Ft 

Összesen:  9.966.345 Ft 

 

6. B8 Finanszírozási célú bevételek 

a) értékpapír értékesítés 1.000.000.000 Ft 

b) előző év ktgvetési maradványának igénybevétele - 66.562 Ft 

Összesen: 999.933.438 Ft 

 

 

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen: 2.575.853.166 Ft 
 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetésének kiadási 

előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak: 

 

1. K1 Személyi juttatások 

a) Bérkompenzáció 231.674 Ft 

b) TOP pályázatok személyi kiadásai 4.196.570 Ft 

c) Közmunka program személyi kiadásai 154.356.000 Ft 

 Összesen:  158.784.244 Ft  
 

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

a) Bérkompenzációhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 53.378 Ft 

b) TOP pályázatok járulék kiadásai 1.044.892 Ft 

c) Közmunka program járulék kiadásai 16.977.000 Ft 

Összesen: 18.075.270 Ft 

 

3. K3 Dologi kiadások 

a) Előző évi maradvány korrekció  - 66.562 Ft 

b) Polgármester saját hatáskörű módosításai 3.576.000 Ft 

c) TOP pályázatok 47.832.477 Ft 

d) Közmunka programok 15.267.000 Ft 

e) Strand fejlesztés előkészítés 6.000.000 Ft 

f) Gyermekorvos 6. körzet helyettesítés 2.670.800 Ft 

g) Gyermekétkeztetés átszervezése 3.000.000 Ft 

h) Önkormányzati épületek energetikai felmérése 1.100.000 Ft 

Összesen: 79.379.715 Ft 

 

 

4. K5 Egyéb működési célú kiadások 

Támogatások 

a) HTKT Szociális Szolgáltató Központ támogatása 71.443.293 Ft 

b) Előző évi támogatás kiutalása intézményeknek 117.961.826 Ft 

c) Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány támogatása 50.000 Ft 

d) Polgármester saját hatáskörű módosításai - 12.006.000 Ft 

e) Közmunka programok visszafizetés 3.324.732 Ft 

f) HMK támogatás 6.500.000 Ft 

g) Városgazda Zrt. támogatás 1.000.000 Ft 

h) 2015. évi normatíva visszafizetés 15.700.000 Ft 

i) KUKSC támogatás  - 30.000.000 Ft 

Összesen: 173.973.851 Ft 



15 

 

 

           Tartalékok 

            a) Céltartalékok változása 622.371.604 Ft 

            b)  Általános tartalékok változása 151.431.724 Ft 

Összesen: 773.803.328 Ft 

  

              Összesen (K5): 947.777.179 Ft 

 

5. K6 Beruházás 

a) Kossuth u. 15-17-19 társasház kamerarendszer      362.585 Ft 

b) Polgármester saját hatáskörű módosításai  7.607.300 Ft 

c) TOP pályázatok 69.546.118 Ft 

d) E töltőállomás  7.428.000 Ft 

e) közmunkaprogram (csúszda vás.)       52.371 Ft 

f) Liget utca útépítése 12.800.000 Ft 

g) Közmunka programok 23.983.000 Ft 

h) Zárt hulladéktároló - 1.000.000 Ft 

i) Járdaépítés Szent József Iskola körül   4.948.290 Ft 

j) Gyepmesteri telep beruházás (kennelek, épület)   1.000.000 Ft 

k) Műfüves pálya 46.664.804 Ft 

l) Kuruc v. téri konyha fejlesztés     946.000 Ft 

  Összesen: 174.338.468 Ft 

 

6. K7 Felújítások 

a) Polgármester saját hatáskörű módosításai 13.630.000 Ft 

b) TOP pályázatok 2.000.000 Ft 

c) Tornacsarnok (ÁMK) 99.989.441 Ft 

d) Csendes-köz útépítés 2.500.000 Ft 

e) Közmunka programok 1.708.000 Ft 

f) Kölcsey utcai rendelő 6.000.000 Ft 

g) Gyepmesteri telep felújítása 5.800.000 Ft 

Összesen: 131.627.441 Ft 

 

7. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

a) Thorma János Múzeum visszatérítendő támogatás 1.092.200 Ft 

b) Csipke Közalapítvány támogatás 600.000 Ft 

c) Vakáció Kft. támogatás – felújítási keret 3.000.000 Ft 

d) Városgazda Zrt. támogatás – zárt hulladéktároló 1.000.000 Ft 

e) Halasthermál Kft. támogatás – kerítés építéshez 3.000.000 Ft 

f) KUKSC támogatás – átvezetés 30.000.000 Ft 

 Összesen: 38.692.200 Ft 

 

8. K9 Finanszírozási kiadások 

 

 K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 

a) Államkötvény vásárlása 1.000.000.000 Ft 

 

 Összesen: 1.000.000.000 Ft 

 

K915 Irányítószervi támogatás folyósítása 

a) KÖH, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a hozzárendelt, gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek - intézmények bérkompenzáció 

finanszírozása (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 5.419.933 Ft 
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b) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje és Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete ágazati pótlék finanszírozása (ld. előterjesztés 3c. számú 

melléklete)  5.974.803 Ft 

c) Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Család- és gyermekjóléti központ 

átadás miatti elvonás - 22.945.000 Ft 

d)   KÖH elektronikus ügyintézés finanszírozása 3.000.000 Ft 

e)    Bóbita Óvoda Ovi-foci támogatás elvonás - 2.850.000 Ft 

f)    Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete felújítási keret         7.500.000 Ft 

g)   Martonosi Pál Városi Könyvtár pályázati önerő finanszírozás 461.700 Ft 

h)   2016. évi alulfinanszírozás rendezése KÖH 23.620.036 Ft 

i)    Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete iskolák 2016. évre vonatkozó 

számláinak rendezése 5.672.477 Ft 

j)    Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje ágynemű finansz.     300.000 Ft 

k)   Bóbita Óvoda bölcsődei csoporthoz finanszírozás 250.000 Ft 

l) Thorma János Múzeum Berki Galéria akadálymentesítés  774.700 Ft 

 

            Összesen: 27.178.649 Ft 

 

Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen: 2.575.853.166 Ft 
 

III. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének bevételi 

előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:  

 

1. B11-B55 Felhalmozási bevételek   

a)2016. évi maradvány rendezése       69.128.452 Ft 

Összesen:      69.128.452 Ft 

 

2. B81-B53 Finanszírozási bevételek   

a)Bérkomp., elektronikus ügyintézés, 2016. évi maradvány rendezés 28.295.154 Ft 

b) 2016. évi maradvány korrekció          - 14.718 Ft 

Összesen: 28.280.436 Ft 

 

  

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen:                  97.408.888 Ft 

 

IV. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének kiadási 

előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:  

 

1. K1 Személyi juttatások 

a) Bérkompenzáció           1.360.155 Ft 

 Összesen:                                                                                                         1.360.155 Ft  

 

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

a) Bérkompenzációhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó     314.963 Ft 

Összesen: 314.963 Ft 

 

3. K3 Dologi kiadások 

a) 2016. évi maradvány korrekció - 14.718 Ft 

Összesen: - 14.718 Ft 

 

4. K5 Egyéb működési célú kiadások 

a) 2016. évi maradvány rendezés 92.748.488 Ft 

Összesen: 92.748.488 Ft 
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5. K6 Beruházások 

a) elektronikus ügyintézés megvalósítása 3.000.000 Ft 

Összesen: 3.000.000 Ft 

 

Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen:                                               97.408.888 Ft 

 

 

 

Rendelet-tervezet mellékletei 

 

1. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi 

összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 

2a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei jogcímenként 

2b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai jogcímenként 

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

költségvetési szervek 2017. évi bevételei 

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

költségvetési szervek 2017. évi kiadásai 

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

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017.évi 

kiadásai és bevételei 

4. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évi központi költségvetésből 

származó támogatások előirányzata 

5. számú melléklet Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási előirányzatai 

feladatonként, illetve célonként 

6. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési tartalékai 

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

szervek 2017. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei 

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

szervek 2017. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei 

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

szervek 2017. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei 

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

együtt 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve 

12. számú melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások 

bevételei és kiadásai 

 

Kiskunhalas, 2017. június 26. 

 

 

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

.../2017. önkormányzati rendelete  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) 

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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

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

 

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

a) Kiadási főösszegét:      7.731.930.203 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  6.647.033.920 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  7.731.930.203 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  5.286.920.277 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 1.360.113.643 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 1.837.271.614 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    477.157.971 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

  1.084.896.283 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          1.056.820.283 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  28.076.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

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

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 2.445.009.926 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -2.894.091.897 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   449.081.971 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  2.445.009.926 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.271.674.013 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  173.335.913 Ft 
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 1. c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1.000.000.000 Ft 

 

      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 

1.761.908.529 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. § 

 

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

2a., 2b.,  3a., 3b., 3c. , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3. § 

 

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

 

 

Kiskunhalas, 2017. június 29. 

 

 

 

 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, 2017. június 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. 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 2017. 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. 


