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                                                KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
  2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-133 

 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020.novemberi rendes ülésére 

  
 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) 
önkormányzati rendelete módosítása 
Érintett Bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság   

 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban 
2020.évi költségvetés) módosítására vonatkozóan harmadik alkalommal kerül előterjesztés a Képviselő-
testület elé, a testületi munkatervben ütemezett időpontban. A tárgyévre vonatkozóan jóváhagyott 
előirányzatok főösszeget érintő módosításának igényét elsősorban meghatározták az év során 
Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény ( továbbiakban 
2020.évi központi költségvetési tv.) 2. számú mellékletében - a települési  önkormányzatokat megillető 
finanszírozási feltételrendszer alapján-, az év során (május és október hónapokban)évközi 
adatszolgáltatások alapján megítélt támogatási többletforrások /elvonások, az évközben szociális 
ágazatban folyósításra kerülő, a  szociális ágazati dolgozókat megillető, bérkompenzáció és ágazati 
pótlék bevételek, a többletbevételeknek a feladatellátó intézmény részére történő átadása.  
 
A fentiekben szükségessé váló előirányzat módosítás mellett ismertetésre kerülnek a polgármester és 
intézményvezetők által végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások is, a 2020.évi 
költségvetés 13.§-ban rögzített részletes szabályozás szerint. Előbbi, saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat módosítások és átcsoportosítások hatására a 2020.évi költségvetés főösszege 2 442 eFt 
összegben növekedett az előterjesztés készítéséig, melyről a 2020.évi költségvetési rendelet 13. §-ban 
rögzített jogkörömben tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet és Bizottságot.  

Előbbi saját hatáskörben végrehajtott módosításokkal és átcsoportosításokat is figyelembe véve 
a további, a jelen előterjesztésben megjelenített részletes indokok alapján a 2020.évi költségvetés 
összevont főösszege 8 942 eFt összegben csökken.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34.§ (4) bekezdése szerint a 
Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-
i hatállyal módosíthatja a tárgyévi költségvetési rendeletét.    
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I. A 2020.évi költségvetés kiemelt előirányzatainak változása részletesen 
Az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzata eredeti 
főösszeg 2 938 055 eFt, mely a javasolt harmadik rendeletmódosítás jóváhagyásával 2 479 456 eFt 
összegre módosul a második rendeletmódosításban jóváhagyott 2 488 398 eFt-ról. 
Az egész évet meghatározó koronavírus járvány, és a korábban önkormányzatoknak átengedett 
gépjármű adó bevételek ’elvesztése’ mellett is sikerült a tárgyévi költségvetési gazdálkodás 
kereteit betartva, a végrehajtás során fegyelmezetten fenntartva a folyamatos likviditást. A nem 
’üzemszerű’ működés során felszabaduló erőforrások biztosítják az év végén jutalmazási keretek 
rögzítését az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók részére, továbbá az 
Önkormányzat költségvetésében tartalékok gyarapítására is lehetőséget adnak, mely tartalék 
minden bizonnyal kiemelkedő szerepet kap a jövő évi költségvetési egyensúly megteremtésében. 
A tárgyévi költségvetésben tervezett tartalékok megképződtek azáltal, hogy az egy ízben már korrigált 
iparűzési adó bevétel előirányzat csökkentésén túl további adóbevétel csökkenéssel 2020. évben nem 
kell számolnunk. 
 
1.Tárgyévre vonatkozóan, az utolsó jóváhagyott költségvetés módosítást követően felmerült 
évközi módosítási igények kerülnek előterjesztésre:  
 
1.2.Bevételi előirányzatok javasolt módosítása : 
 
A 2020.évi központi költségvetési tv. 2.mellékletében rögzített finanszírozási szabályok alapján az 
alábbi kötelező feladatokhoz kapcsolódó többletbevételek kerülnek elfogadásra javasolva: 
 
Az Önkormányzat a 2020.évi központi költségvetési tv. 2.számú mellékletében rögzített szabályok 
szerint, tárgyév május és október hónapokban közölt a kötelező feladataink ellátásához kapcsolódóan – 
a 2020.évi veszélyhelyzetben értelemszerűen nagyobb évközi módosításokat eredményező- ellátotti 
létszám adatokat, melyek az alábbi táblázatban ismertetett bevételi többlet előirányzatok jóváhagyását 
teszik szükségessé, tartalmazva a Kormány 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendeletében a települési 
önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak 
támogatásáról szóló egyszeri rendelkezés hatásait. 
Utóbbi rendelet kiegészítő támogatást biztosított a települési önkormányzatok számára a minimálbér és 
a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek 
ellentételezése érdekében. 
 
Jogcím  Összeg (Ft-ban) Előirányzat 

rovat 
Megjegyzés  

Helyi önkormányzatok 
működésének általános 
támogatása 

760 500-Ft     B 111 a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. 
évi hatásainak ellentételezésére szolgál, a 

Polgármesteri Hivatal költségvetésében  
Az Önkormányzat egyes 
köznevelési feladatainak 

16 373 810-Ft B 112 A 2020. év során közölt gyermeklétszám csökkenés 
(szeptembertől 2 –vel csökkentett működő 

csoport) és az évközi  pedagógus illetményemelés 
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(óvoda)támogatására 
szolgál 

és garantált bérminimum változás  együttes 
hatásának bevételi többlete, mely a  Gesztenyés 

Óvodának kerül átadásra 
Egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatok 
támogatása 

2 896 240-Ft B 113 Alapszolg. Központ által ellátott  kötelező 
feladatokhoz  (szociális étkeztetés, nappali ellátás, 

házi segítségnyújtás)   
kapcsolódó ellátotti létszám változások  és 

kiegészítő támogatás garantált bérminimum 
hatásának ellentételezése,  

Gyermekétkeztetési 
feladatok támogatása 

- 21 982 454-
Ft      

B 113   az Önkormányzat-gyermekétkeztetési feladatinak 
az évközi ellátotti létszámcsökkenésből adódó 

változása hatása. 
Közművelődési 
feladatokhoz nyújtott 
kiegészítő támogatás 

            5 657 510-Ft     B 114 minimálbér és a garantált bérminimum 2020. 
január 1-jétől történő emelésének a 

közművelődésben dolgozók  bérének 
ellentételezésére szolgáló központi 

többletbevétel 
Összesen változás (Ft) 3 706 606-Ft B 1  
 
A fenti bevételi változásokat kiegészítő információ a gyermekétkeztetési feladatok tekintetében, hogy a 
2020.évi veszélyhelyzet következtében az étkeztetésben részesülő csökkenő gyermeklétszám adatok a 
következőképpen alakultak: 
 
Étkezésben érintett intézmény Eredeti átlagos napi létszám 

adat az ellátottak tekintetében 
Módosított októberi átlagos 
napi létszám adat az ellátottak 
tekintetében 

Simándy József Általános Iskola 555 fő/nap 392 fő/nap 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 372 fő/nap 265 fő/nap 
Szociális étkeztetés-Alapszolgáltatási Központ 36 fő/nap 45 fő/nap 
szünidei étkeztetés                        12 fő/nap      23 fő/nap 
 
Az ellátotti létszámok csökkenése okán szükségessé vált a B 405-406 rovatokon tervezett bevételi 
előirányzatok csökkentése. A B405 (ellátási díjak) összege 11 882 eFt-tal csökken, míg a kapcsolódó 
Áfa kiadások 3 208 eFt-tal. 
 

2.2.Kiadási előirányzatok rendeletmódosításban megjelenő változása-nem saját hatáskörben- 
összességében az alábbi: 
 

Az ismertetett központi költségvetésből származó többletbevételek az előirányzott kiadásokat az 
alábbiak szerint módosítják: 
 
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására kiutalásra került  többletbevétel 760 500-
Ft    a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban Hivatal) (K1 összevont rovat 659 eFt-tal) 
személyi juttatások és kapcsolódó közterhek (K2 rovaton 102 eFt-tal nő) kerül tervezésre, ezzel növelve 
a Hivatal költségvetésének főösszegét 761 eFt összeggel.  
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézménytől az évközi előirányzat felhasználásra tekintettel 
átcsoportosíthatóvá vált 6 930 eFt további összeg, melyből 6 000 eFt tovább növeli a Hivatal személyi 
juttatásainak kiadási előirányzatait, valamint 930 eFt összeggel a kapcsolódó közterhek (szociális 
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hozzájárulási adó) kiadásait. Utóbbi átcsoportosított finanszírozás lehetővé teszi, hogy a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően a Hivatal köztisztviselői az év végén egyszeri jutalomban részesüljenek, 
melynek mértékéről a munkáltató jogosult dönteni. 
 
Az Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak (óvodai nevelés) támogatására szolgáló évközi 
többlettámogatás a feladatellátó Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézménynek kerül finanszírozásként 
átadásra, 16 373 810-Ft összegben, melyből az intézmény elemi költségvetésének főösszege a személyi 
juttatás előirányzatok vonatkozásában (K1) 14 177 eFt összeggel , a szociális hozzájárulási adóra 
tervezett kiadási előirányzatok tekintetében  (K2) 2 197 eFt összeggel növekszik.  
A képviselő-testület a 2020. év során megmutatkozó ellátotti gyermeklétszám adatok tendenciája, és a 
településen 2020.szeptemberétől működő, egyházi fenntartású óvoda intézmény tevékenységére 
tekintettel csökkentette a 2020/2021. évi induló csoportok számát 2-vel, mely az egyéb évközi kiadás 
megtakarításokkal együtt lehetővé teszi a Kistarcsai Gesztenyés Óvodának átadni tervezett 
finanszírozások összegét 6 930 eFt összeggel, mely előirányzat összeg a Kistarcsai Polgármesteri 
Hivatal részére kerül intézményfinanszírozásként áttervezésre. A Gesztenyés Óvodánál a csökkentett 
intézményfinanszírozással egyidejűleg szükséges előirányzat csökkenés a személyi juttatásoknál -6000 
eFt (K1), a K2 szociális hozzájárulási adó kiadásoknál -930 eFt. 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda (továbbiakban Óvoda) megnövekedett kiadási előirányzati lehetővé 
teszik a korábbi évek gyakorlatának megfelelő módon és mértékben, az év végén egyszeri juttatás 
kifizetését a feladatellátásban részt vevő intézményi dolgozók részére, melynek mértékét a munkáltató 
intézményvezető jogosult megállapítani. Erre vonatkozó felhatalmazás rögzítésre kerül a 2020. évi 
költségvetésben. Az Óvoda vonatkozásában az egyszeri, év végi juttatások kifizetése összesen 7 200 eFt 
összegben biztosított, melyből személyi juttatás (K1) 6 234 eFt, kapcsolódó járulék és szociális 
hozzájárulási adó (K2) 966 eFt. 
 
Az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetése a központi költségvetésből származó évközi többlet 
támogatások hatására  2 896 eFt összeggel növekszik, tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány okán 
elsősorban a szociális étkeztetésben az ellátotti létszámok év közi növekedése figyelhető meg, továbbá 
az előterjesztésben már említett, a Kormány 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendeletében a települési 
önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak 
támogatására kiutalt kiegészítő támogatás kerül tervezésre. A többlettámogatások hatására a K1 
személyi juttatások összevont rovata 2 507 eFt-tal, míg a kapcsolódó járulékok kiadási 
előirányzata (K2) 389 eFt összeggel növekszik. 
Az Alapszolgáltatási Központnál is lehetőséget biztosít az előterjesztett rendelet módosítás a 
feladatellátásban érintett dolgozók év végi, egyszeri jutalmazására melynek teljes -közterhekkel növelt 
– keretösszege 1 800 eFt összegben kerül meghatározásra. 
 
Az alábbi összefoglaló táblázat rögzíti az egyes önkormányzati fenntartású intézményeknél a 2020.évi 
költségvetésben engedélyezett egyszeri juttatások keretösszegeit, melyek felhasználásáról minden 
esetben a munkáltató jogosult dönteni. Az Önkormányzat vezetésének kifejezett szándéka, hogy 
tárgyévben a jutalmazás nem csak munkaerő megtartó célokat szolgáljon, hanem  az egyszeri jutalmazás 
biztosításával is érzékeltesse a 2020.évi koronavírus okozta veszélyhelyzetben az intézményhálózatra 
nehezedő többletfeladatok ellátásáért valamennyi ágazatban dolgozó köztisztviselőt, közalkalmazottat 
megillető elismerést, azonban a jutalom mértéke tekintetében érvényesített szempont, hogy az ne terhelje 
aránytalanul az Önkormányzat költségvetését. 
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Intézmény  Bruttó jutalom  engedélyezett 

létszám 
Járulék Teljes teher a kv-ben  

Gesztenyés Óvoda          6 233 766     73,5 966 234 Ft 7 200 000 Ft 
Alapszolgáltatási Központ          1 558 442     17 241 558 Ft 1 800 000 Ft 
Polgármesteri Hivatal          6 000 000     38 930 000 Ft 6 930 000 Ft 
 
 
 
 
A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde elemi költségvetési főösszege az év végén kialakult előirányzat többlet 
igények következtében 443 eFt összeggel növekszik, melyből személyi juttatás előirányzat(K1) 158 eFt, 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 25 eFt (K2) , további dologi kiadási előirányzat 260 eFt 
összegben keletkezett. A személyi jellegű előirányzat növekedést a november hónap közepétől munkába 
állt intézményvezető helyettes bérének tervezése tette szükségessé. 
 
Dologi kiadási előirányzatok (K3) szükséges módosítása az előterjesztésben: 
 
A iskolai, óvodai gyermekétkeztetésben a veszélyhelyzettel összefüggésben előállt ellátotti létszámok 
csökkenése okán elvont központi költségvetési támogatás, és az ellátási díjak kiesése a vásárolt 
élelmezés kiadási előirányzatainak (K332) 29 191 eFt összegű csökkentését, és a kapcsolódó 
működési célú Áfa kiadásoknak (K351) 7 881 eFt összegű csökkentését teszik szükségessé. 
 
Egyéb működési célú kiadási előirányzatok (K5) előterjesztett változása: 
A működési jellegű kiadási előirányzatok között átcsoportosításra adott lehetőséget a koronavírus 
világjárvány következtében hazánkban is elrendelt veszélyhelyzeti intézkedések hatása, miszerint a 
Kistarcsai VMSK Kft. fő tevékenységeinek (közművelődési, kulturális és sport) folytatását 
ellehetetlenítették a rendezvényeket érintő korlátozások, tiltások, ezért az eredetileg tervezett működési 
támogatás (K512) további csökkenése/visszavonása kerül előterjesztésre. A Kistarcsai VMSK Kft. 
elkészítette módosított üzleti tervét, mely alapján a 2020.évi működési támogatása 19 600 eFt összeggel 
csökkentésre kerül. Ezen összegből az Önkormányzat tartalékait növeli (K513) 9 924 eFt, összeg, 
fennmaradó  9  676 eFt összeg a Kistarcsai KÖFE Kft. működési támogatását egyidejűleg növeli.Utóbbi 
többlettámogatás indoka a veszélyhelyzettel összefüggésben szükségessé váló egyes tisztító, fertőtlenítő 
szerek, védőeszközök okán felmerült többletköltségek, továbbá a Kft. eredeti üzleti tervében nem 
szereplő egyszeri év végi jutalmazási keret, mely a veszélyhelyzetben a Kft. munkavállalói részéről 
teljesített rendkívüli, ad hoc feladatok elismerése is a városvezetés részéről. 
Tájékoztatásul a gazdasági társaságok külön előterjesztésben megjelenített (a módosított üzleti 
tervekben) jutalmazási összegei: 
        létszám       jutalmazási keretösszeg, járulékkal  
Kistarcsai KÖFE Kft. 25 6 706 740 Ft 
Kistarcsai VMSK Kft. 19 5 300 000 Ft 
 
Az előterjesztésben ismertetett év közi kiegészítő támogatás 5 657 eFt összege lehetőséget 
biztosított az Önkormányzat tartalékainak további növekedésére (K513) , azonos összegben. 
 
 
Az 1.2. és 2.2. pontokban ismertetett javasolt előirányzat módosításokon túl 2020.10.01-ig saját 
hatáskörben történt előirányzat módosításokat az előterjesztés 1.számú melléklete részletezi: 
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Az előterjesztés 1. számú melléklete részletesen ismerteti a tárgyév július-szeptember hónapjaiban 
polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben szükségessé vált előirányzat módosításokat, 
átcsoportosításokat, melyek a 2020.évi költségvetés főösszegét 2 442 eFt összegben növelték. A saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatása intézményenként, kiemelt 
előirányzatonként az alábbi összefoglaló táblázatban (1.táblázat) kerül ismertetésre (Ft-ban).  

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésébe központi költségvetésből kiutalt szociális ágazati pótlék 
(szociális ágazatban dolgozók bérének finanszírozása érdekében 2 363 eFt összegben 2020. július-
szeptember hóra vonatkozóan B1131 rovaton) és 69 eFt összegben (B111) bérkompenzáció 
finanszírozására az arra jogosult munkavállalóknak a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet „a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról” és a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. 
évi kompenzációjáról” alapján. A támogatások - azok kötött felhasználása jellege szerint- átadásra 
kerültek 2 363 eFt összegben az Alapszolgáltatási Központ költségvetése javára, ill. 29 eFt a Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda javára, a maradék 40 eFt összegben az Önkormányzatnál foglalkoztatott 
közalkalmazottak (2fő) bérébe épülő kompenzáció érdekében növekedett a főösszeg az 
Önkormányzatnál. 
 
A település kulturális feladatainak támogatása került elszámolásra bevételként 10e Ft értékben 
főként közművelődési célú egyéb szolgáltatások költségeinek fedezésére.(B114) 
Az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás, mint korábbi bevétel 
és finanszírozás (B111, K915) visszavonásra került 2350e Ft értékben, mivel azt az Alapszolgáltatási 
Központ közvetlenül működési támogatásként kapta meg.  
Az előbbi hatásokat összegezve az Önkormányzat költségvetési főösszege +92 e Ft összegben 
változott, ebből +50 e Ft változás az intézményfinanszírozás kiszűrésével. 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetése saját hatáskörben érdemi módosítást nem igényelt, az 
elemi költségvetés főösszegét érintő előirányzat rendezés nem merült fel. A mellékletben bemutatásra 
kerülő néhány előirányzat átcsoportosítást a személyi jellegű pótlékok megfelelő rovaton történő 
kezelése, mobiltelefon vásárlások költségei, illetve a hivatal szerverének felújítása indokolták.  

Az Alapszolgáltatási Központ költségvetése az Önkormányzat által átadott kötött felhasználású 
támogatással egyező összegben emelkedett 2 363 eFt összegben. Az Alapszolgáltatási Központ 
közvetlen támogatása miatt szükséges volt átcsoportosítani 2 350 e Ft mértékben a 275/2020. (VI. 12.) 
Korm. rendelet „a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és 
egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról” megítélt rendkívüli juttatást az 
irányító szerv (önkormányzat) támogatása helyett a társadalombiztosítótól kapott működési támogatások 
rovatra. (B816-B111) 
 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése saját hatáskörben a kötött felhasználású állami 
támogatás átadásával egyező 29 eFt összeggel gyarapodott, intézményvezetői hatáskörben az összeg 
bér és járulék/szociális hozzájárulási adó előirányzatként került tervezésre. 

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde elemi költségvetésének főösszegében sem történt változás. 
A saját hatáskörben végrehajtott egyéb előirányzat átcsoportosítások, az eredetileg tervezett keretek 
terhére, a tervezett költség ténylegesen felmerülésekor indokolt elszámolási rovathoz és/vagy feladathoz 
igazodóan váltak szükségessé.  
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1.táblázat 
Kiadási előirányzatok változása (eFt-

ban) 
Alapszolg.
Központ 

Kistarcsai 
Gesztenyés 

Óvoda 

Kistarcsai 
Polgármesteri 

Hivatal 

Önkor-
mányzat 

ÖSSZES 
változás 

(eFt) 
Személyi juttatások (K1)  +2016 +25 +420 +254 2715 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiadásai (K2) 

+347 +4 0 +5 
 

356 

Dologi kiadások (K3)    -420 -87 
 

-507 

Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai 
(K4 )  

   0 0 

Egyéb működési célú kiadások –(K5)    0 0 

Beruházási, felújítási kiadások (K6-K7)    -122 -122 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K8      

Finanszírozási kiadás (K9)    +44  

K9.sorból intézményfinanszírozás    +44  

Intézményfinanszírozás kiszűrésével 
kiadás változás eFt-ban 

+2363 +29 0 +50 
 

+2442 

Állami támogatás működésre (B1) +2350 0 0 +92 +2442 

Felhalmozási célú támogatások (B2) 0 0 0 0 0 
Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0  0 
Működési saját bevételek (B4) 0 0 0 0 0 
Vagyon értékesítés (B5) 0 0 0 0 0 
Működési célú átvett pénz (B6) 0 0 0  0 0 
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7) 0 0 0 0 0 

Finanszírozási bevételek –intézmény 
finanszírozásból (B8)  

+13 

 
+29 

  
 

Intézményfinanszírozás kiszűrésével 
változás bevétel eFt-ban 

2350 
 

0 0 +92 
 

+2442 

 
 
Az előterjesztésnek az összevont kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása, a saját hatáskörben 
már végrehajtott és jelen előterjesztéssel jóváhagyásra javasolt előirányzat 
módosítások/átcsoportosítások következményeként, intézményenként az alábbi (eFt-ban, 
2.táblázat):  
 

  
Kiadási előirányzatok 

változása (eFt-ban) 

Alap-szolg. 
Központ 

Kistarcsai 
Tipegő 

Bölcsőde 

Kistarcsai 
Gesztenyé
s Óvoda 

Kistarcsai 
Polgár-
mesteri 
Hivatal 

Önkor-
mányzat 

ÖSSZESEN 
változás 

(eFt) 

Személyi juttatások 
(K1)  

+4523 +158 +7820 +7079 +254 +19834 
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Járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
kiadásai (K2) 

+736 +25 +1210 +1032 +5 
 

+3008 

Dologi kiadások (K3)   +260  -420 -37159 
 

-37319 

Ellátottak pénzbeli 
juttatása kiadásai (K4 )  

    0 0 

Egyéb működési célú 
kiadások (K5) 

    +5657 +5657 

Beruházási, felújítási 
kiadások (K6-K7) 

    -122 -122 

Felhalmozási célú 
támogatási kiadások 
(K8) 

      

Finanszírozási kiadások 
(K9) 

      

Összes előirányzat 
változás irányító szervi 
finanszírozás 
kiszűrésével (eFt) 

+5259 +443 +9030 +7691 -31365 
 

-8942 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az Önkormányzat  2020. évi 
költségvetése módosításáról szóló rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás 
várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a tárgyévi költségvetést érintő bevételek és kiadások 
számbavétele jelenik meg az előterjesztésben.  
b) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a gazdasági szervezettel rendelkező Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia a mindenkori költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos 
beszámolási, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. 
c) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: a tárgyévi költségvetési előirányzatok szükséges módosítása átvezetése kötelező, a 
jogszerű kötelezettségvállalások érdekében indokolt, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a 
törvényességi észrevétel lehet. 
d) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
 
Rendeletalkotás! 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján megalkotja Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. 
(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ../2020.(..) önkormányzati rendeletét.  
 
Kistarcsa, 2020. november 18. 

 
 

Juhász István 
polgármester 
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