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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2015. május 27-i  ülésére 
 

 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

6/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelete módosítása 

Érintett bizottság:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II.19.) számú önkor-
mányzati rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetése kereteit, an-
nak végrehajtási szabályait. Az első negyedévben szükségessé vált állami támogatások átve-
zetése, a napjainkig felmerült fejlesztési igények és pályázati lehetőségek kihasználása indo-
kolja a 2015. évi költségvetés módosítását. A rendelettervezet tartalmazza a 2014. zárszám-
adási rendelettel egyidejűleg javasolt 2014. évi maradvány felhasználás átvezetését, valamint 
a Képviselő-testület által 2015. áprilisáig  jóváhagyott, 2015. évi költségvetést érintő döntések 
hatását. A rendeletmódosítás hatására az eredeti előirányzat főösszege összesen 100 941 eFt 
összeggel növekszik ennek hatására a költségvetés főösszege  1 799 534 eFt-ra változik. 

 
A fejlesztési tartalék a testületi döntések hatására 26 703 eFt összegre csökken (-

10 150 változás).A maradvány  felhasználás - a kötött felhasználású összegek biztosítása mel-
lett-  4009 eFt összegben lehetővé teszi az Arany J. utcai játszótér fejlesztését. A beruházá-
sokat, felújításokat érintően a rendelettervezet csupán már jóváhagyott fejlesztési célok költ-
ségvetési fedezetét teremti meg: Bölcsőde tervezés 6 350 eFt –tartalékból (91/2015. IV.29.) 
KT határozat szerint, ill. Óvoda kapacitás bővítés (Gesztenyés Óvoda csoportszobák, KT ha-
tározat végrehajtása), továbbá az első negyedévben érkezett többletbevételek felhasználásával 
a Konyha kapacitásbővítése pályázati önerejéhez (3000 eFt 5%-os mértékű önerővel) biztosít 
forrást. 
 
 
A rendelettervezett kiemelt előirányzatokra gyakorolt változását az alábbi, annak részletes tar-
talmát a csatolt összefoglaló táblázat(ok) szemléltetik: 
  
 
 
 

 

 



Bevételi előirányzat  Változás 
(eFt) 

Kiadási előirányzat  Változás 
(eFt) 

Működés 

 

Önkormányzat állami műk. 
támogatása 

7 442 személyi juttatás 1 727 

Működési saját bevételek 1 445 Járulék 401 
Működési célú pénzeszköz 
átvétel 

 Dologi 11 760 

Működési támogatás (EU) 4 240 Ellátottak juttatása 3 212 
  Egyéb műk.kiadás (tartalék ) -10 350 
  Egyéb műk. kiadás, támogatás 200 

Felhalmozás 

Felhalmozási célú támoga-
tás államháztartásból 

45 472 Felhalmozási célú pénzeszk. 
átadás 

44 484 

Felhalmozási célú támoga-
tás csökkenés 

-17 900 beruházás, felújítás        32 
065 

Felhalmozású pénzeszköz 
átvétel magánszemélyektől 

500   

Finanszírozás 

2015. évi eredeti költségve-
tésben fel nem osztott ma-
radvány felhasználás 

59 742 Állami megelőlegezés vissza-
térítés 

17 443 

    
Összesített  változás 100 941  100 941 
 

 
 
 

A bevételi előirányzatok változását az alábbi tényezők okozzák (eFt-ban) 
Változás összesen          100 941eFt 
 
Bérkompenzáció a közszférában: 1723 
Ágazati pótlék támogatása a szociális szférában 405 
Állami hozzájárulás szociális segélyekhez: 3212 
2014.évi normatíva elszámolás többlet támogatása   2102 
Működési saját bevétel földgáz elszámolásból adódóan:      1445 
Működési pénzek átvétele Szilasvíz Kft-től és EU-ból („IDEAC” Európa 
a polgárokért alprogram bevétele)   

4240 

Állami támogatás felhalmozásra (Társulási projekthez 2015. januárban 
kiutalt támogatási összeg)   

41489 

Többletbevétel EU-s fejlesztés önerő visszatérítése (Tölgyfa Óvoda 
2013.évi beruházás) 

3983 

Felhalmozási célú támogatás csökkenés a maradványként tervezendő ki-
utalt támogatások összegében  

-17900 

Szülői felajánlások Simándy iskola játszótéri fejlesztéshez       500 
Maradvány felhasználás   59 742 
Változás összesen 100 941eFt 
 



 
A kiadási előirányzatok változása a többletbevételek hatására (eFt-ban): 

 
 

Személyi juttatás növekedése (bérkompenzációból)           1 727 
Járulék növekedése (bérkompenzációs támogatásból)  401 
Dologi kiadások változása (Lőszermentesítés, EU-s tám. felhaszná-
lása, intézményi maradványfelhasználás, átcsoportosítás és garancia 
visszatérítés összege)      

 
 

11 760 
Ellátottak juttatási (támogatással azonos összegben) 3 212 
Tartalék csökkenése (KT döntések szerint:Óvoda, bölcsőde terve-
zés)  

          10 150 

Támogatás külföldi szervezetnek (Ukrán Fancsika)  200 
 

Beruházások , felújítások (OVI bővítés, Bölcsőde tervezés,Konyha 
felújítás,Arany J. utcai játszótér felújítás, eszközbeszerzés PH) 

     32 065 
 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Szilas Társulásnak)     41 489 
 

Felhalmozási célú pénzátadás KVSC-nek pályafejlesztésre (TAO 
támogatásból)   

2 995 
 

Állami támogatás visszatérítése (decemberi béreleőleg)          17 443. 
 

Változás összesen 
 

100 941eFt. 
 
 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes 
indokolásra a figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal  hagyja jóvá az Önkormány-
zat   2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását!  
 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja ../2015.(..) önkormány-
zati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú 
önkormányzati rendelete módosításáról. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2015. május 14. 
 
 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 

 


