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  KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére 

Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadása és éves összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentés elfogadása 
Érintett bizottság:  Pénzügyi és Településfejlesztési 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló rendelete az alábbi 

jogszabályok rendelkezéseire tekintettel került összeállításra: 
� Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 

(Költségvetési törvény) 
� Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 
� Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.tv. (Stabilitási tv.) 
� az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 
� az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 
� 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (Áhsz.) 

 
A korábbi évekhez képest megváltozott szabályokat rögzít 2015.01.01-jétől a zárszámadási 

rendelet megalkotására/hatályba lépésére vonatkozóan az Áht. 91. § (1) bekezdése. A hivatkozott 
jogszabály alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-
testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de 
legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 
zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell 
nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves 
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2014.évi beszámolóról ilyen 
jelentés nem készült, először a 2015. évi zárszámadás kapcsán várható.)  

  A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 
következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

 a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

 b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

 c) a vagyonkimutatást, és 
 d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 
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A 2014. évben először teljesítik beszámolási kötelezettségüket az önkormányzatok a 2014. 

januártól hatályos államháztartási számviteli szabályok szerint. A jogszabály (Áhsz.) jelentősen 
átalakította a korábbi könyvvezetési és beszámolási gyakorlatot. A legfontosabb adatszolgáltatási 
határidőket érintő változások év közben a havi rendszerességű pénzforgalmi jelentések előírása a 
korábbi negyedéves adatszolgáltatáshoz képest, a kötelezettségvállalások szigorú nyilvántartásba 
vételi szabályai, és a korábbi féléves és háromnegyed-éves beszámolási kötelezettségek 
megszüntetése. Az új szabályozás az éves könyvvezetésben két részre tagozódott számviteli 
rendben zajlik 2014-től,  költségvetési számvitelből (pénzforgalmi szemlélet) és a pénzügyi 
számvitelből ( teljesítés szemlélet) áll. 

 A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi 
költségvetés fejezetéből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, 
folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló 
ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. (fő részei a 
tervezett előirányzatok teljesítését rögzítő költségvetési jelentés és maradvány kimutatás) 

  A pénzügyi számvitel - a vállalkozási számviteli előírásokhoz közelítő szemléletben a mérleg 
és eredmény adatokra van hatással- a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye 
valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves 
költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató 
elkészítését biztosítja. Előbbihez kapcsolódó új beszámoló tábla az eredmény kimutatás, mely a 
korábban államháztartásban nem ismert eredmény levezetést mutatja be. Az eredmény 2014. 
évben negatív összege elsősorban az államháztartásban ráfordításként korábban figyelembe 
nem vett értékcsökkenés elszámolásából adódik, ill. a korábban megszokott pénzforgalmi 
logikától való elválásnak köszönhető. 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) Képviselő-testülete 3/2014. 
(II. 20.) rendeletével (továbbiakban költségvetési rendelet) hagyta jóvá az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására 8 alkalommal került sor. Az eredeti 
költségvetésben jóváhagyott kiadási bevételi előirányzat főösszegéhez képest, a módosítások 
eredményeként a költségvetés főösszege 1 373 218 eFt főösszegről, 2 080 690 eFt -ra 
növekedett. 

Az éves beszámolóban (költségvetési számvitel részeként) megjelenő pénzforgalmi teljesítés a 
bevételek vonatkozásában 2 080 690 eFt előirányzat mellett 1 909 541 eFt összegű, mely a 
módosított előirányzathoz képest 91,8 % teljesítést mutat. A 2014. éves pénzforgalmi szemléletű  
kiadás teljesítés-   a módosított előirányzathoz képest-  1 559 719 eFt összegben, 75  %-on 
teljesült.  
 

 

1. Költségvetés végrehajtása során ellátott feladatok bemutatása 

Az  Mötv-ben  (13. §)  rögzített kötelező és a testület által önként vállalt feladatokat az 
Önkormányzat az alábbi, irányítása alá tartozó költségvetési szerveken keresztül biztosította a 
2014. évben: 

� Városi Óvoda 
� Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 
� Alapszolgáltatási Központ 
� Polgármesteri Hivatal. 
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A feladatellátás összesített kiadásai a fenti intézményeken és az Önkormányzaton keresztül az 
alábbiak szerint teljesültek: 

Feladat  megnevezése Módosított  
előirányzat                   

2014. 

Teljesítés 
2014.12.31 

Utak, hidak, járdák karbantartása 35 980 32 676 

Utak, hidak, járdák  felújítása,építése 46 695 37 912 

Közvilágítás működési kiadásai 16 510 15 792 

Közfoglalkoztatás 25 879 24 055 

Városi személyszállítás kiadásai 7 353 7 353 
Önkormányzati egyéb kötelező feladatok (általános önkormányzati 
igazgatás,jogalkotás) működési kiadása 

161 559 161 282 

Önkormányzati egyéb kötelező feladatok (általános igazgatás) 
felhalmozási kiadásai 

449 591 334093 

Nemzetközi kulturális együttműködés kiadásai 658 658 

Településüzemeltetés működési feladatai (KIVÜ Kft. működési 
támogatása) 

74 312 73 320 

Civil szervezetek működési támogatása 15 796 14 313 

Iskola működtetés feladata 29 201 25 070 

Iskolai felhalmozási kiadások (tornaterem terv,közműkiváltás, 

falburkolat) 
152 880 20 848 

Iskola egészségügyi feladatellátás 800 568 

Vagyon  (lakás, helyiség ) gazdálkodás feladatai 14 062 11 457 

Szociálpolitikai ellátások (pénzbeli és nem pénzbeli) 27 876 23 041 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 256  4 772 

Mezei őrszolgálat 2 933 2 274 

Uszoda fenntartás 62 860 54 604 

Közművelődés, könyvtár 31 844 31 562 

Sportlétesítmények fenntartása 4 125 3 733 

Városi rendezvények, kitüntetések,díjak 27 910 24 632 

Családsegítés működési feladatok 16 632 14 980 

Gyermekjóléti működési feladatok 14 442 13 306 

Idősek nappali ellátása 2734 2 606 

szociális étkezés 12 705 12 672 

 házi segítségnyújtás 7 416 6 882 

Gyermekétkezetés (óvoda és iskola) működési kiadásai 125 376 116 934 

Óvodai nevelés szakmai és működési kiadásai 262 618 253 537 

Polgármesteri Hivatal működése( igazgatási , jogalkotási tev.)  190 409 181 858 
Védőnői feladatellátás kiadásai 24 910 24 257 

Önkormányzati és országos képviselő választással kapcsolatos 
feladatok 

5 563 5 563 

Általános, cél-, és felhalmozási tartalékok 224 465 0 

ÖSSZESEN 2 080 690 1 559 719 
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2. Létszámgazdálkodás alakulása 

Az engedélyezett álláshelyek számának önkormányzati intézményenkénti alakulása a 
következő:  

Költségvetési szerv 

megnevezése 

Előirányzat 

2014.01.0l. 

Előirányzat 

2014. 12.31. 

2014. éves átlagos 
foglalkoztatotti 

létszám 

Kistarcsa Város 
Önkormányzat 

3 3 3 

Városi Óvoda 83  83  83  

Alapszolgáltatási Központ 16,6  17 17 

Városi Művelődési 
Sportközpont és Könyvtár 

15  15 14 

Polgármesteri Hivatal 33  36  35 

Összesen: 150,6 fő 154 152 

 
A közfoglalkoztatásban 2014. évben részt vevő foglalkoztatottak átlagos létszáma 21 fő. 

 
3. A költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása  

 
Bevételi előirányzatok alakulása  

 3.1. Önkormányzati bevételek 
 

 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 

 2014. évi 
teljesítési adatok (eFt) 

eredeti előirányzat módosított 

előirányzat  

teljesítés  

Közhatalmi bevétel 380 500 418 780 407 331 
Intézmények és Önkormányzat működési bevétele 146 655 202 891 210 047 

Önkormányzat Állami működési  támogatása 513 241 552 236 552 236 
Egyéb működési célú támogatások  
                                                                                            

ebből  társadalom biztosítástól 

28 822 

 
56 603 56437 

 
25 469 

Működési célú pénzeszköz átvétel,támogatások  
                                                                                            

ebből Európai Uniótól 

0 17 719 
 
 

17 874 
 

7774 

Felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátvétel 
                                                                                                                 

ebből Európai Uniótól  

98 600 409 555 391 843 
 

106 396 

Önkormányzatok felhalmozási bevétele (ingatlan , 
eszköz értékesítés) 

6 400 53 854 47 579 

Maradvány igénybevétel (belső finanszírozás) 212 279 212 279 208 751 
Államháztartásom belüli megelőlegezés  17 443 17 443 
Külső finanszírozási bevétel (fejlesztési célú hitel 
lehívása) 

0 139330 0 

Összes bevétel:  2 080 690 1 909 541 
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Az önkormányzatok működése állami támogatása a  Mötv 13. § (1) alapján meghatározott 
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok finanszírozásához kapcsolódik: 

 (adatok eFt-ban): 
Állami támogatás feladatonként Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés  
2014.12.31-ig 

 A települési  önkormányzatok 
működésének támogatása, hozzájárulás a 
pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás  

188 915 188 915 188 95 

 Köznevelési feladatok összesen  237 792 246 547 246 547 
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, 
gyermekétkeztetés támogatása 

68 105  81 271 81 271 

Összesen 494 812  513 690 513 690 
 
Év közben jóváhagyott bevételi előirányzat növekedések ill. teljesített központi költségvetési 
többletbevételek működésre és felhalmozásra az alábbiak, melyeket a támogatási céloknak 
megfelelően 2014.év végéig felhasznált az Önkormányzat, kivéve a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására megítélt 14 401 eFt , és Önkormányzat 
feladatainak biztonságos ellátását  támogatató (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.) 120 000 eFt 
összegeket, melyek a maradvány részeként 2015. évi költségvetés végrehajtása során kerülnek 
elszámolásra. Utóbbi szolgálja a Hunyadi út 2015. évi költségvetésben tervezett felújítását, 
továbbá -17 millió saját forrás kiegészítéssel- a Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréjét, ez 
utóbbi összesen 39 millió Ft összegű           ( 2/2015. (I. 07.) sz. KT határozatnak megfelelően ) . 
 
Az évközi központi költségvetési többletbevételek az alábbi jogcímekhez kapcsolódóan kerültek 
kiutalásra működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódóan.  (adatok eFt-ban): 
 
   Támogatás jogcíme:       Összege 
Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét 
javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 

4 480  

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása (Szilas menti Ivóvízminőség-javító Társulás) 

102 982  

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 987  
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai 
támogatása 

1 024  

A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 498 
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 4 480  
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 8 
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 152  

Központosított előirányzatok  114 610 
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 12 446  
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 13 941  
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 7 173  
Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg 46 190  
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) 1 479  
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) 
Korm. hat.) 

5 348  

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 
18.) Korm. hat.) 

14 401  

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.) 120 000  
ÖSSZESEN 464 141 
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A támogatások egyes tételei egyszeri jellegűek,  illetve pályázat alapján kerültek jóváhagyásra 
(nyári gyermekétkeztetés kiadásainak fedezetére és a könyvtári állomány növelésére, rendkívüli 
támogatásként, közbiztonság növelése érdekében ). A működőképesség megőrzése érdekében 
Belügyminiszteri döntés szerint kiutalt  7 173 eFt összegű támogatás a támogatói okiratban 
nevesített célhoz kötődően, iskolaműködtetés feladatok finanszírozására került felhasználásra. A 
támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás jóváhagyása 2015. áprilisban megtörtént.   
 
Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával összefüggésben (36/2013(IX.13.). 
NGM rendelet és az Áhsz. szerint) 2014. évtől- a korábbi szabályozással ellentétben - a 
tárgyévben pénzügyileg realizálódott, ámde az adóhatóságnál túlfizetésként nyilvántartott 
adóbevétel összege nem számolható el végleges adóbevétel teljesítésként. Ennek a 
szabályozásbéli változásnak köszönhetően a módosított előirányzattal szemben végleges 
bevételként elszámolható bevételek összege elmarad az előirányzattól. 
2014-ban az átengedett adóbevételek között az önkormányzati adóhatóság által beszedett 
gépjárműadó  40 %-a marad a helyi költségvetés saját felhasználásában, 60% az állami büdzsét 
illeti. A gépjárműadó bevételek beszedése a 41 387 eFt bevételi elvárással szemben 42 261 eFt  
teljesítést mutat (102 %).  
 A telekadó bevétel 2014.12.31-ig  62 866 eFt összeggel, az előirányzott összeget kis mértékben 
meghaladó teljesítést mutat (100 %), ennek  oka  jellemzően - a 2012. évben bevezetett adónem 
vonatkozásában- az adózás alá vonható ingatlanok következetes feltárása és a végrehajtási 
cselekmények gyors foganatosítása. Az adóhatóság a telekadó bevételek beszedése érdekében is 
valamennyi alkalmazható végrehajtási cselekményt időben foganatosít/ott, mely tükröződik a 
beszedett bevételek kedvező alakulásában.  
A saját bevételek között legjelentősebb önkormányzati közhatalmi bevétel az iparűzési adó. Az 
év közben megemelt tervszámok teljesítése 95,5 % -os, 293 840 eFt összeggel, az eredeti 
előirányzathoz viszonyítva  a teljesítés 108 %. A módosított előirányzathoz viszonyítva a 
teljesítés kis mértékű elmaradása csupán a fentiekben vázolt számviteli elszámolási szabályok 
változásának köszönhető. 
Az Önkormányzat költségvetésében az államháztartáson belülről átvett támogatások jellemzően 
a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódnak, ill. a működésben a mezőőri feladatok 
támogatásához és iskolaegészségügyi feladatok támogatásához. 
 
 A bérleti díjakból származó bevételek összege igen jelentős az Önkormányzat elemi 
költségvetésében (50 457 eFt), ez elsődlegesen köszönhető a Telenor Mo. Zrt. vízmű torony 
bérbeadásának 8 évre előre történő pénzügyi teljesítésének. A bérbeadáshoz kapcsolódóan 
továbbszámlázott szolgáltatási díjak az eredeti 7 300 eFt előirányzat mellett 6 965 eFt összeggel 
alakultak az azonos összegű módosított előirányzat 100%-ban. 
Tulajdonosi  többletbevételt eredményezett év közben az önkormányzati  résztulajdonú Szilasvíz 
Kft. – től átvett 18 000 eFt összegű osztalék bevétel, mely a működési célú átvett pénzeszközök 
között teljesült. 
A kamatbevételek a várakozásokat kis mértékben alul teljesítve alakultak, az alacsony kamat 
lehetőségek mellett 3000 eFt éves tervvel szemben 2 807 eFt  összegben realizálódtak.   
 
Felhalmozási célú támogatások jelentős része EU-s forrásból megvalósuló projekthez 
kapcsolódik, ezek az alábbi, 100%-ban finanszírozott projektek: 
 

� KMOP-3.3.3-13-2013-0163 Intézmények energiahatékonysága (Napelem  I.)   
előirányzat 47 815 eFt, év végéig teljesített támogatás összege 46 562eFt. 
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� KMOP-3.3.3-13-2013-0168  Iskola energiahatékonysága (Napelem II.) 
előirányzat 50 374 eFt, mellett a teljesítés tárgyév végéig 49 010 eFt. 
   
� KMOP 4.7.1-13-2014 0016 'ASP' pályázat' (Újhartyán és konzorciumi partnerei 

csatlakozása ASP-hez) előirányzott 13 993 eFt összegű támogatás a 2014. év végéig 3 498 
eFt összegben került teljesítésre- előleg formájában a támogató szervezet által. 

 Valamennyi említett EU-s forrásból megvalósuló beruházás folyamatban lévőnek minősül 
a mérleg fordulónapon, azok aktiválása a 2015. évre áthúzódik.     

       
� Beruházási célú önkormányzati támogatás és azonos összegű pénzeszköz átadás KMOP 

KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító 
programhoz a BM önerő támogatás összegében teljesült 2014. évben, 102 982 eFt 
összegben. 

    
� Europe for Citizens - Town Twinning - CITIZENS - the True Heart of the EU címmel – 

testvérvárosok találkozója pályázat kiadásainak támogatása, mely a 2015. február 07-én 
megrendezésre kerülő „Böllérfesztivál”-lal egybekötött EU-s települések találkozóján 
került felhasználásra. 25 000 EUR összegben teljesült, felhasználása az Önkormányzat 
elemi költségvetésében, kulturális rendezvények/díjak, elismerések feladatai között került 
elszámolásra. A támogatási célnak megfelelően a 7 618 eFt összegű támogatás pénzügyi 
teljesítése 2014-ben megtörtént. 

 
Az ’un. Napelemes”projektekhez kapcsolódóan az első félévben elszámolt bevételek a 
közvetlenül az Önkormányzatnak folyósított támogatási előlegekből valamint a közvetlenül a 
vállalkozóknak kiutalt szállítói finanszírozású támogatási részösszegekből tevődnek össze. A 
projektek közül az ’Iskola Napelem’ záró elszámolása napjainkban zajlik, a támogatások teljes 
lehívása és ezzel párhuzamosan a beruházás aktiválása a 2015. évre húzódik át.  
 

 
3.2. Költségvetési szervek működési bevételei 
 

 Az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésén belül, viszonylag kis mértékű saját 
bevétellel gazdálkodnak. Az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeinek meghatározó 
része az Önkormányzat által - a felmerülő kiadásoknak megfelelő ütemben- biztosított fenntartói 
támogatásból származik. Az irányító szervi támogatással kerülnek átadásra az intézmények által 
ellátott feladatokhoz kötődő- már részletezett- központi állami támogatások. Bár az intézmények 
saját bevétele a fenntartói támogatás töredéke csupán, hangsúlyozandó, hogy az elemi 
költségvetések zökkenőmentes végrehajtása érdekében az intézményi saját bevételek beszedése 
kiemelten fontos volt. 
 



 

   
A Polgármesteri Hivatal saját tervezett bevételei csekély összegűek (anyakönyvi események, 
igazgatási szolgáltatások díja), illetve a közvetített szolgáltatásokból adódik (továbbszámlázott 
közüzemi díjak és fénymásolási k
bevételek) éves szinten 4 281 e Ft, melyek teljesítése az év végén 146 %.  Az Önkormányzat 
által a hivatali elemi költségvetés végrehajtásához biztosított fenntartói támogatás  december 31
ig  a módosított   előirányzat  95 %
 
 A Városi Óvoda végzi a gyermekétkeztetési feladatok ellátását az óvodás és iskolás 
gyermekekre vonatkozóan egyaránt. A feladatellátás  étkeztetési ellátási díjból származó 
bevételei az év végéig 48 993  eFt összegben ala
bevételek vonatkozásában 103,4. %
ellátottak száma az óvodában 394
étkeztetés bevételei 105 %-kal teljesültek (8
konyha által biztosított szociális étkeztetés
értékesítése és munkahelyi étkeztetés vonatkozásában.  A gyermekétkeztetési ellátás 
számlázásában 2014.évtől utólagos, a tényleges  igénybevételnek megfelelő számlázás 
bevezetésre.  
  
 A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
bevételei adják a saját bevételek jelentős részét, ill. a helyiségek bérbead
beszedett szolgáltatási bevételek 2014.12.31
teljesültek. A tervezett fenntartói finanszírozás 86,4 %
 
 Az Alapszolgáltatási Központ
étkeztetés térítési díjaiból (ellátottak létszáma év végén 
segítségnyújtás 18 fő, nappali ellátás 5 fő) 
beszedett bevételek összege 105 %
Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított, védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó TB 
alapoktól származó finanszírozás közvetlenül az intézményi számlán teljesül. Az átadott 
működési támogatás összege 24 897e Ft (99,3%). 
alulteljesítésének köszönhetően- 
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saját tervezett bevételei csekély összegűek (anyakönyvi események, 
igazgatási szolgáltatások díja), illetve a közvetített szolgáltatásokból adódik (továbbszámlázott 
közüzemi díjak és fénymásolási költségek a Járás vonatkozásában és flottahasználatból adódó 

éves szinten 4 281 e Ft, melyek teljesítése az év végén 146 %.  Az Önkormányzat 
által a hivatali elemi költségvetés végrehajtásához biztosított fenntartói támogatás  december 31

ódosított   előirányzat  95 %-a.  

végzi a gyermekétkeztetési feladatok ellátását az óvodás és iskolás 
gyermekekre vonatkozóan egyaránt. A feladatellátás  étkeztetési ellátási díjból származó 

993  eFt összegben alakultak, az óvodai étkeztetéshez kapcsolódó 
bevételek vonatkozásában 103,4. %-kal. A gyermekétkeztetésben kedvezményesen részt vevő 

394 fő, az iskolában 544 fő. A szabad kapacitás terhére ellátott 
teljesültek (8 687 eFt), elsődlegesen az önkormányzati fenntartású 

konyha által biztosított szociális étkeztetésnek  Alapszolgáltatási Központ részére történő 
értékesítése és munkahelyi étkeztetés vonatkozásában.  A gyermekétkeztetési ellátás 

2014.évtől utólagos, a tényleges  igénybevételnek megfelelő számlázás 

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár irányítása alá az Uszoda szolgáltatási 
bevételei adják a saját bevételek jelentős részét, ill. a helyiségek bérbeadása, az intézmény által 
beszedett szolgáltatási bevételek 2014.12.31-ig  106 %-kal,  23 445 eFt nettó összegben 
teljesültek. A tervezett fenntartói finanszírozás 86,4 %-ban került teljesítésre. 

Alapszolgáltatási Központ intézményi bevételei az általa biztosított szociális 
étkeztetés térítési díjaiból (ellátottak létszáma év végén 80 fő). és gondozási díjakból 
segítségnyújtás 18 fő, nappali ellátás 5 fő) származnak. A tervezett összeghez képest a
beszedett bevételek összege 105 %-kal, 8 036 e Ft-ban  realizálódott. 
Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított, védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó TB 
alapoktól származó finanszírozás közvetlenül az intézményi számlán teljesül. Az átadott 
működési támogatás összege 24 897e Ft (99,3%). A fenntartói támogatás 

csupán 90,6%-ban került felhasználásra, 43 822 eFt összegben.

saját tervezett bevételei csekély összegűek (anyakönyvi események, 
igazgatási szolgáltatások díja), illetve a közvetített szolgáltatásokból adódik (továbbszámlázott 

öltségek a Járás vonatkozásában és flottahasználatból adódó 
éves szinten 4 281 e Ft, melyek teljesítése az év végén 146 %.  Az Önkormányzat 

által a hivatali elemi költségvetés végrehajtásához biztosított fenntartói támogatás  december 31-

végzi a gyermekétkeztetési feladatok ellátását az óvodás és iskolás 
gyermekekre vonatkozóan egyaránt. A feladatellátás  étkeztetési ellátási díjból származó 

kultak, az óvodai étkeztetéshez kapcsolódó 
kal. A gyermekétkeztetésben kedvezményesen részt vevő 

fő. A szabad kapacitás terhére ellátott 
elsődlegesen az önkormányzati fenntartású 

Alapszolgáltatási Központ részére történő 
értékesítése és munkahelyi étkeztetés vonatkozásában.  A gyermekétkeztetési ellátás 

2014.évtől utólagos, a tényleges  igénybevételnek megfelelő számlázás került 

irányítása alá az Uszoda szolgáltatási 
ása, az intézmény által 

445 eFt nettó összegben 
 

biztosított szociális 
fő). és gondozási díjakból (házi 

származnak. A tervezett összeghez képest a 2014. évi 

Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított, védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó TB 
alapoktól származó finanszírozás közvetlenül az intézményi számlán teljesül. Az átadott 

A fenntartói támogatás - a kiadások 
822 eFt összegben. 
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4. Kiadási előirányzatok teljesülése 
 
 A pénzforgalmi kiadások önkormányzati szinten összességében 75 %-on , 1 559 719 eFt 
összegben alakultak. Az év folyamán folyamatosan teljesült a gazdálkodás végrehajtásában a 
takarékosság és fegyelmezettség, a bevételek elmaradása minden esetben a tervezett kiadások 
csökkentésével járt együtt. Az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti a tervezett kiemelt 
előirányzatok év végi teljesítésének alakulását összevont önkormányzati adatokkal ( eFt-ban).  

            
Kiemelt előirányzat megnevezése Eredetei 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
2014.12 31-ig 

%-os 
teljesítés 

Személyi juttatások összesen 423 712 451 567 440 927 97,6 

Járulékok összesen: 117 901 126 650 121 230 95,7 

Dologi kiadások összesen: 441 958 484 971 443 514 91,5 
Egyéb működési célú kiadások 108 500 313 593 87 635 27,9 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 25 324 22 119 87,3 

Beruházások,felújítások 205 797 350 384 281 959 80,5 
Egyéb felhalmozási célú 
támogatások, pénzeszköz átadás  

65 350 264 812 116 469 44 

Költségvetési kiadások összesen 1 373 218 2 017 301 1 503 853 75 

Finanszírozási kiadások 0 63 389 45 866 72,4 
ÖSSZES KIADÁS 1 373 218 2 080 690 1 559 719 75 
 
A kiadási  teljesítési adatok alakulását- költségvetési szervezetenként - részletesen a rendelet 
tervezet 2. és 6., 6.1, 6.2., 6.3., 6.4. számú mellékletei részletesen tartalmazzák. 
 
 A személyi juttatások teljesítésére meghatározott keretösszegekkel valamennyi 
intézmény jól gazdálkodott, minden esetben elmaradtak a jóváhagyott keretösszegekhez 
viszonyított kiadások. A dologi kiadások között kedvező pénzügyi teljesítést mutatnak a 
készletbeszerzések, karbantartási, egyéb üzemeltetési kiadások. Az energia szolgáltatási díjak 
teljesítése a tervezett kereteken belül realizálódott.  
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata és teljesítése alakulása: 
   

 
Önkormányzat által biztosított ellátások részletezése 

2014. évi 
előirányzat és teljesítés(eFt) 

előirányzat teljesítés 

Önkormányzati  egyéb ellátás, segélyek  8 983 8 442 

ebből rendszeres szociális segély  4035 

ebből köztemetés  850 

ebből átmeneti   3556 

Közgyógyellátás helyi 749 493 

Lakásfenntartási támogatás 6277 5 642 

Családi támogatások 3008 3 008 

ebből óvodáztatási támogatás  130 

ebből egyéb gyermekvédelmi támogatások  2878 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6307 4 534 

Összesen 25 324 22 119 
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A 2014. évben megvalósult beruházásokat, felújításokat célonként a rendelet tervezet 8. számú 
melléklete mutatja be. A  beruházások, felújítások pénzügyi teljesítésének elmaradásában 
jelentős szerepet tölt be a hitelfelvételből megvalósítani tervezett , Simándy Általános Iskola 
tornateremmel történő bővítése megvalósulásának  2015. évre áthúzódása. A hitelszerződés 
aláírása megtörtént, azonban az együttműködési megállapodás a beruházás finanszírozására 
vonatkozóan a mai napig nem realizálódott a Nemzeti Sportközpontokkal (NSK). 2014.12.31-ig 
a tervezett felhalmozási  kiadások 65%-a, 398 428 ezer Ft összeg került teljesítésre. Az 
alulteljesítés másik oka, hogy a fordított Áfa-val terhelt beruházások esetében az általános 
forgalmi adó kiadásai az új számviteli szabályozás okán a működési kiadások között kerülnek 
elszámolásra. 
 Az Önkormányzat a 2014. évben is támogatta a sport, kulturális és egyéb civil szervezeteket, 
átruházott bizottsági hatáskörben az alábbiak szerint (éves keretösszeg 7000 eFt). A támogatások 
cél szerinti felhasználását a testület 2015. februári 18-i rendes ülésén hagyta jóvá. 

 

Polgármesteri  átruházott hatáskörben  
támogatottak (éves előirányzat módosított 

keretösszege 830 eFt): 

 
Támogatási cél 

Támogatás 
összege  

2014.évben (Ft) 
Kistarcsai Kulturális Egyesület Deák Mór verseskötet kiadás 100 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  ifjúsági verseny támogatása 40 
Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány Kistarcsa-Recsk kerékpár túra 150 

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület 

infúziós pumpa- Flór Ferenc 
Kórház Gyermekosztály 

50 

Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club Regionális Triatlon Diákolimpia 200 

Kistarcsai VSC Kistarcsai Futball Juniális (III.) 40 
Magyar Dámalovas Egyesület Szüreti Lovas Napok 100 

Összesen  680 

 

Támogatott szervezet Felhasználási cél 2014. évre 
támogatás 

Kistarcsai Kézilabda Egyesület Kézilabda tanítás, versenyeztetés, 
sportolás 

500 000 Ft 

Sentinel Olimpiai Taekwando Egyesület Felszerelés, reklám, propaganda, 
működés, informatikai eszközök 

400 000 Ft 

Kistarcsai Városi Sport Club Működési költségek, labdarúgók 
versenyeztetése, felkészítése, 

iskolai fociszakkör 

1 500 000 Ft 

V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub 
Sportegyesület 

Működési költségek, TAO önrész 1 800 000 Ft 

Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club Utánpótlás nevelés, működés, 
létesítmény létrehozása, sporttábor 

350 000 Ft 

Fenyvesliget Egyesület Rendezvények a Fenyvesligetben 
és Kistarcsán 

400 000 Ft 

Bajvívó Magyarok Hagyományőrző SE Gyermek szablyavívó viadal, 
védőfelszerelések beszerzése 

200 000 Ft 

Jamland Hip-Hop táncegyesület Működés, versenyeztetés, utazás, 
szállás, nevezés 

200 000 Ft 

Összesen:   5 350 000 Ft 
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Költségvetési rendeletben, Képviselő-testületi hatáskörben támogatottak a rendelet tervezet 14. 
számú mellékletében rögzített szervezetek. 
 

5. Költségvetési tartalék felhasználása 
 

A 2014. évi költségvetés - eredeti előirányzatként- 20 000 ezer Ft összegben tervezett 
tartalékot  Köszönhetően az év végén kiutalt támogatási előlegeknek és iparűzési adó 
feltöltésnek a tartalék előirányzat 224 465 eFt év végén (teljesítés ezen az előirányzat soron 
nem jelentkezhet) 

 

     6.  Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek  

Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, 
projektjeinek főbb jellemzői: 

 
Projekt megnevezése 

Bevételi Teljesítés 
2014. 

Kiadás Teljesítés 
2014. 

KMOP 4.6.1-11-2012-0011 számú, Tölgyfa Óvoda 
felújítása (áthúzódó elszámolás) 

7 326 0 

KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 számú,  Kerepes és 
Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja  

102 982 102 982 

KMOP-3.3.3-13-2013-0163      Intézmények 
energiahatékonysága (Napelem  I.)  

46 562 
 

45 716 

KMOP-3.3.3-13-2013-0168                                 
Iskola energiahatékonysága (Napelem II.) 

49 010 48 298 

’Brüsszeli pályázat ’, Európa a 
polgárokért„Kistarcsai testvértelepülések I. 

találkozója” 

7 618 7 618 

 
A Tölgyfa Óvoda felújítása projekt záró elszámolása 2014-ben jóváhagyásra került. A ’Brüsszeli 
pályázat’ elszámolása eredményeként a megítélt 25 000 EUR támogatási összeg kiutalása az 
Önkormányzat deviza számlájára megtörtént. 
Az Ivóvízminőség-javító projekthez kapcsolódóan az Önkormányzat a Belügyminisztériummal 
kötött támogatási szerződés alapján jogosult az EU-s forrást kiegészítő önerő támogatására. A 
kiutalt támogatást az Önkormányzat a Szilas-Menti Ivóvízminőség-javító Társulásnak 
közvetlenül átutalta a beruházás finanszírozása érdekében. 
 
7.Maradvány változása 

 

Az Áht. 86.§ (5) bekezdése és az Ávr. vonatkozó szabályai alapján az önkormányzati 
alrendszerhez tartozó költségvetési szerv esetében az irányító szerv jogosult dönteni a 
költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A 2014. évi 
beszámoló adatai szerint a tárgyévi összevont maradvány összege 349 815 eFt (ez az új 
szabályozásnak köszönhetően nem azonos a korábbi maradvánnyal, ezért nincs is előző évre 
vonatkozó összehasonlító adat). Ezt korrigálja a központi költségvetéssel történő elszámolás 
eredményeként felmerülő elvonás vagy többlet támogatás. 2014. évi elszámolás kapcsán  többlet 
támogatás 2 101 eFt. A maradvány felhasználása 290 072 eFt összegben tervezésre került a 
2015. évi költségvetési rendelet megalkotásakor. A fennmaradó összeg tervezése a 2015.évi 
költségvetésben az alábbiak szerint alakul (eFt-ban): 
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2014. évi maradvány 
felhasználás a 2015.évi 
költségvetésben kiemelt 

előirányzatonként  

 

Önkorm 

 

Alapszolg. 

Központ 

 

P. Hivatal 

 

VMSK 

 

Városi 

Óvoda 

 

Összesen 

2015.évi eredeti költségvetésben 

tervezett maradvány felhasználás  
290 072  -  - -  -  290 072 

Zárszámadással egyidejűleg 

maradvány felhasználás: 

 - - - -  

Személyi juttatások  -  -  -  -  - 0 

Járulék és szoc. hozzájárulási 
adó 

 -  -  -  -  - 0 

Dologi kiadások 2479 0 430 0 1328 4237 

ebből garanciális fedezetösszeg 

visszatérítése 

2479  -    -  -   

Ellátottak pénzbeli juttatása  -  -  -  -   0 

Egyéb működési kiadások  -  -  -  -  - 0 

Beruházási felújítási kiadások 
(támogatási előlegből és kötött 
felh.pénzből) 

35 073  -  -  -  - 35 073 

ebből "ASP" 3498  -    -  -   

ebből Közbiztonság feljesztése 14402  -  -  -  -   

ebből DPMV Zrt. Közmű 

használati díj felhasználása 

4471  -  -     

- 
  

környezetvédelmi alapból 

tervezett beruházás  

9235  -  -  -  -   

Játszótér felújítás (Arany J. utca) 3467  -  -  -  -   

Egyéb felhalmozási  kiadások 2990  -  -  -   2 990 

Finanszírozási kiadások 

(megelőlegezett 2014.decemberi 

állami támogatás visszatérítés) 

17 443  -    -  - 17 443 

ÖSSZES 
 maradvány felhasználás 

348 057 0 430 0 1328 349 815 

 

8. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitel- és kötvényállomány 

A 2014. évi költségvetés végrehajtása során, a Kormány 2014. decemberi jóváhagyó határozatát 
követően  került aláírásra a Simándy Iskola tornaterem bővítéséhez kapcsolódóan fejlesztési 
hitelfelvétel, 139 330 eFt összegben. Az aláírt hitelszerződés alapján a hitel lehívására -a NSK-
val közösen megvalósuló kivitelezésre vonatkozó együttműködési szerződés hiányában-,  a mai 
napig nem került sor. A 2013. évben keletkezett  adósságszolgálat a Tölgyfa Óvoda 
fejlesztéséhez szükséges önrész mértékében átvállalásra került az állami költségvetés terhére 
Magyarország 2014.évi költségvetésről szóló törvény alapján, 46 190 eFt összegben. Az 
adósságkonszolidáció 2014. február végéig lezajlott, az Önkormányzat költségvetése tartalmazza 
a támogatás összegét és annak megfelelő összegben a hitel törlesztést, mint finanszírozási 
kiadást. A konszolidáció a gyakorlatban tényleges pénzforgalommal az Önkormányzatot 
érintően nem járt.  

9.  Vagyon  

A mérlegtételek tartalma és mérlegsorok száma jelentősen megváltozott 2013.12.31-ről 2014. év 
első fordulónapjára a (Áhsz.) számviteli jogszabályváltozások hatására. Az Önkormányzatoknak 
az új szabályozás szerinti mérlegtételekre kellett „átfordítani” mérlegüket, ahol a korábbi 5 
mérlegfőcsoport helyett az 11 van, egyes tételek a számviteli törvényhez képest is eltérő 
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tartalommal. Az új mérlegben külön nem jelennek meg a bérleti-üzemeltetési szerződés 
keretében átadott eszközök, azok a tárgyi eszközök között szerepelnek. Az Önkormányzat 
összevont mérlegértéke a 2014. évi nyitó rendező mérleg készítési kötelezettség hatására 
7 568 034 eFt főösszegű, a 2014. évközi összesített változások 37 703 eFt összegű mérleg 
főösszeg növekedést idéztek elő. Az értékváltozás elemei eFt-ban, mérlegtételenként a 
következőek: 

Megnevezés Előző 
időszak 

Módosít
ások 

Tárgyi 
időszak 

ESZKÖZÖK       

A/I        Immateriális javak  17 951 1057 19 008 

A/II/1        Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 7 180 531 -168983 7 011 548 

A/II/2        Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 22 218 -3283  18 935 

A/II/4        Beruházások, felújítások 0 78382 78 382 

A/II/5        Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 

A/II        Tárgyi eszközök  7 202 749 -93 884 7 108 865 

A/III        Befektetett pénzügyi eszközök  49 654 -92 827 49 654 

A)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK  

7 270 354 1 500 7 177 527 

B)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK  0 0 0 

C/II        Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 901 951 1 852 

C/III        Forintszámlák 210 596 136 283 346 879 

C/IV        Devizaszámlák 0 112 112 

C)        PÉNZESZKÖZÖK  211 497 137 346 348 843 

D/I        Költségvetési évben esedékes követelések  53 940 -18 668 35 272 

D/II        Költségvetési évet követően esedékes követelések  30 000 0 30 000 

D/III        Követelés jellegű sajátos elszámolások  2 243 4323 6 566 

D)        KÖVETELÉSEK  86 183 -14 345 71 838 

E)        EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 7529 7 529 

F)        AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0 0 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  7 568 034 37 703 7 605 737 

FORRÁSOK       

G/I        Nemzeti vagyon induláskori értéke 7 271 443 0 7 271 443 

G/II        Nemzeti vagyon változásai 0 0 0 

G/III        Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 211 497 0 211 497 

G/IV        Felhalmozott eredmény 1 752 0 1 752 

G/V        Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 

G/VI        Mérleg szerinti eredmény 0 -108 713 -108 713 

G)        SAJÁT TŐKE  7 484 692 -108 713 7 375 979 

H/I        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek  2 674 585 3 259 

H/II        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek)  45 866 -28 423 17 443 

H/III        Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások        34 005 13 982 47 987 

H)        KÖTELEZETTSÉGEK  82 545 -13 856 68 689 

I)        EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 797 0 0 

J)        KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 
ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 0 

K/1        Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 

K/2        Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 44096 44 096 

K/3        Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 116 973 116 973 

K)        PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0 161 069 161 069 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)  7 568 034 37 703 7 605 737 
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Az eszközök állományának alakulásáról az alábbi táblázat nyújt részletes tájékoztatást. 
 

 
 
 

Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási 
rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: kataszter rendelet) 1. §-a 
szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról ingatlanvagyon-katasztert kell 
felfektetni és folyamatosan vezetni és arról minden évben statisztikai adatszolgáltatást nyújtani. 
A vagyonkataszter - mely elkülönítetten tartalmazza törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti 
bontásban az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat-, bruttó érték egyezősége biztosított 
2014.12.31-i állapot szerint az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó érték adataival.  
 

A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott tartós részesedések állománya 2014. 
december 31-i fordulónappal 49 653  eFt, a következő gazdasági társaságokban fennálló 
önkormányzati részesedések alapján:  

� Szilasvíz Kft.                   1.500 eFt 
� Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft.                                             46.453 eFt 
� Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.                             1.700 eFt. 

 
A követelésként mérlegben  megjelenő,  tartósan adott kölcsönök állománya 2014.12.31-én 
30.000 eFt, mely a 100 % -ban önkormányzati tulajdonú KIVÜ Kft-nek nyújtott tagi kölcsön 
összege. 

 

Megnevezés
Immateriális 

javak

Ingatlanok és 
kapcsolódó 

vagyoni értékű 
jogok

Gépek, 
berendezése

k, 
felszerelése
k, járművek

Tenyészá
llatok

Beruház
ások és 
felújításo

k

Konces
szióba, 
vagyonk
ezelésb
e adott 

Összesen 

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 28 933 8 762 442 134 781 0 0 0 8 926 156
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált 
beruházások

11 810 0 0 0 65 579 0 77 389

Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 0 0 0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 145 441 6 208 0 0 0 151 649
Térítésmentes átvétel 0 43 663 0 0 0 0 43 663
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, 
vagyonkezelői jog visszavétele

0 0 0 0 0 0 0

Egyéb növekedés 0 17 197 0 0 12 803 0 30 000
Összes növekedés 11 810 206 301 6 208 0 78 382 0 302 701
Értékesítés 0 14 394 0 0 0 0 14 394
Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 0 0 0 0 0
Térítésmentes átadás 0 242 098 0 0 0 0 242 098
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, 
vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog 

0 0 0 0 0 0 0

Egyéb csökkenés 2 153 17 196 0 0 0 0 19 349
Összes csökkenés 2 153 273 688 0 0 0 0 275 841
Bruttó érték összesen 38 590 8 695 055 140 989 0 78 382 0 8 953 016
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 10 982 1 581 911 112 563 0 0 0 1 705 456
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 9 417 276 341 9 491 0 0 0 295 249
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 817 174 745 0 0 0 0 175 562
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 19 582 1 683 507 122 054 0 0 0 1 825 143
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 0 0 0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 0 0 0 0 0
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 0 0 0 0 0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya 0 0 0 0 0 0 0
Értékcsökkenés összesen 19 582 1 683 507 122 054 0 0 0 1 825 143
Eszközök nettó értéke 19 008 7 011 548 18 935 0 78 382 0 7 127 873
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2 658 842 105 742 0 0 0 109 242
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A zárszámadási rendelettel egyidejűleg a Képviselő-testület részére bemutatásra kerül az Áhsz. 
30.§ bekezdése szerinti vagyonkimutatás, mely a rendelet 13. számú mellékletét képezi. 
A vagyonkimutatás a vagyont legalább (mérlegben) római számmal jelzett eszköz-, illetve 
forráscsoportonkénti – a tárgyi eszköz és a befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetén az arab 
számmal jelzett tételei szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes 
vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza, valamint a mérlegben szereplő eszközökön és 
kötelezettségeken kívül tartalmazza: 
 a) a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, 
készletek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományát is. 
Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott besorolásnak megfelelően, a számviteli 
nyilvántartás szerinti értékadatok és az ingatlanvagyon kataszterben felfektetett vagyontárgyak 
értékegyezősége 2014.12.31-i állapot szerint megvalósult. 
Az Önkormányzat  2014 . éves beszámolója könyvvizsgálattal nem alátámasztott. 

 

10.   2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 

A 2014.évben a költségvetési szervek számára kötelezően előírt belső ellenőrzési feladatokat dr. 
Pellényi Lajosné végezte, megbízási szerződés szerint. A költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a Nemzetgazdaságért felelős miniszter 
által kiadott útmutatók és Kistarcsa Önkormányzat Belső  Ellenőrzési Kézikönyve alapján a 
belső ellenőrzéssel megbízott személy elkészítette 2014.évi összefoglaló jelentését, melyet a 
vonatkozó jogszabályok szerint a zárszámadással egyidejűleg kell a Képviselő-testület részére 
előterjeszteni. A jelentés az előterjesztés mellékleteként csatoltan olvasható. Tartalma szerint 
megvalósultak a testület által jóváhagyott ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések. A 
2014.évben a vizsgált szervezeteket, folyamatokat az alapvető hibáktól mentes működés 
jellemzi, a feltárt hiányosságok egyike sem veszélyezteti a folyamatos működést, azt 
veszélyeztető hibát az ellenőrzések nem tártak fel. A hasznosítható javaslatok alapján a felelősök 
az intézkedési terveket elkészítették, a gazdálkodási és egyéb folyamatok finomítása határidőben 
megvalósult ill. folyamatban van. 2015. 03.01-től a belső ellenőrzési feladatokat költség- 
hatékonysági szempontokra is tekintettel egy külső szakértő cég végzi, szerződés alapján 
(Vincent Auditor Kft). Mivel a kockázatok és kontrollrendszerek kezelése, a folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer megfelelő kiépítése és hatékony fenntartása 
több részfolyamat és terület vonatkozásában igen nehézkes és összetett szakértői tudást igényel, 
így az új ellenőrzést végző cégtől elsődlegesen az egyes szakterületekre vonatkozó kifejezett 
szaktudást és a gyakorlatban hasznosíthatóbb javaslatokat vár az Önkormányzat.  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, a 2014. évi zárszámadási 
rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről 
megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: 
 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

� költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet rögzíti/számba veszi a 2014.év során 
ellátott feladatokhoz szükséges források felhasználását, az ellátott feladatokhoz mérten 
rögzíti az állami finanszírozás 2014. évre vonatkozó végleges összegét, rendelkezik a 
pénzmaradvány felosztásáról, közvetetten hatással van a társadalomra, a 
közszolgáltatások színvonalára, a zárszámadásban megjelenített, pénzügyileg teljesített 
források felhasználásán keresztül.   

b) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
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� a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia az éves beszámoló 
készítésével kapcsolatos beszámolási, könyvvezetési, nyilvántartási feladatokat, melyhez 
szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

� a rendelet megalkotása kötelező,  
� a rendeletalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel és az állami 

támogatás felfüggesztése lehet. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
 
 
Az előterjesztésben megjelenő részletes adatokra tekintettel, kérem a Tisztelt 
Bizottságot/Képviselő-testületet, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 
végrehajtásáról és a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót, a zárszámadási 
rendelet és a lenti határozat jóváhagyásával  elfogadni szíveskedjék!  
 
 
Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2014. évi 
belső ellenőrzési tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző 
 

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 

 

Rendeletalkotás! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2014. évi 
zárszámadásáról szóló ../2015. (..) számú önkormányzati rendeletét. 

 

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

Kistarcsa,2015-05-13 

 

 

 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 

 


