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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. szeptember  02-i ülésére 

Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés féléves végrehajtásáról szóló 
tájékoztató 
Érintett bizottság:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat 6/2015.(II.19.) önk. rendeletével (költségvetési rendelet) hagyta 

jóvá a  2015. évi költségvetésre vonatkozó keretszámokat,  a vonatkozó jogszabályok szerinti 
tartalommal. Az államháztartásról szóló törvény múlt évi módosítása folyományaként már nem 
kötelező a Képviselő-testület féléves beszámoló formájában történő tájékoztatása, 
értelemszerűen annak tartalmára vonatkozó kifejezett előírás sincs. Az előterjesztés szándéka, 
hogy a jogszabályi kötelezéstől függetlenül tájékozódjon a testület és a lakosság a költségvetés 
időarányos végrehajtásáról. Az előterjesztés a költségvetési előirányzatok teljesítéséről a Magyar 
Államkincstár felé  havonta teljesítendő adatszolgáltatási  kötelezettség adatait alapul véve 
készült, a költségvetési rendelettel összehasonlítható szerkezetben. 

  
Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) Képviselő-testülete a 
költségvetési rendeletet első félévben 2 alkalommal módosította, a 3. módosítás a féléves 
tájékoztatóval egyidőben kerül előterjesztésre. Az eredeti költségvetésben jóváhagyott kiadási 
bevételi előirányzat főösszegéhez képest, a módosítások eredményeként a költségvetés főösszege 
1 698 593 eFt főösszegről 2015. 06.30-ig 1 705 735 eFt -ra növekedett. 

A féléves beszámolóban megjelenő pénzforgalmi teljesítés a bevételek vonatkozásában   1 109 
129 eFt összegű, mely a módosított előirányzathoz képest 65 % teljesítést mutat. A 2015. féléves 
pénzforgalmi szemléletű  kiadás teljesítés-   a módosított előirányzathoz képest-  782 897eFt 
összegben, 46  %-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 biztosítja a 
2015. évben: 

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

Feladat  megnevezése Módosított  
előirányzat                   
2015.06.30. 

Teljesítés 
2015.06.30. 

Utak, hidak, járdák karbantartása 25 885 11 828 

Utak, hidak, járdák  felújítása,építése 120 350 11 179 

Közvilágítás működési kiadásai 16 510 9502 

Közvilágítás beruházási, felújítási kiadásai 99 109 68633 

Közfoglalkoztatás 21 799 4434 

Városi személyszállítás kiadásai 7200 3600 
Önkormányzati egyéb kötelező feladatok (általános önkormányzati 
igazgatás,jogalkotás) működési kiadása 

405 010 172218 

Önkormányzati egyéb kötelező feladatok (általános igazgatás) 
felhalmozási kiadásai 

282 609 298437 

Nemzetközi kulturális együttműködés kiadásai 1000 702 

Településüzemeltetés működési feladatai (KIVÜ Kft. működési 
támogatása) 

75 720 38231 

Civil szervezetek működési támogatása 15 400 10000 

Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása 7870 4495 

Iskola működtetés feladata 29 201 12447 

Iskolai felhalmozási kiadások  3 800 2229 

Iskola egészségügyi feladatellátás 800 188 

Vagyon-  (lakás, helyiség ) gazdálkodás feladatai 12 500 5391 

Szociálpolitikai ellátások (pénzbeli és nem pénzbeli) 18 280 6762 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 762 2 000 

Mezei őrszolgálat 2 952 1020 

Uszoda fenntartás 56 757 28425 

Közművelődés, könyvtár 25 837 12785 

Sportlétesítmények fenntartása 4 734 2072 

Kiemelt helyi rendezvények, kitüntetések,díjak 36 263 22 688 

Családsegítés működési feladatok 14 296 7555 

Gyermekjóléti működési feladatok 17 594 7 034 

Idősek nappali ellátása,szociális étkezés 12 941 1 016 

 házi segítségnyújtás 8 397 3905 

Gyermekétkeztetés (óvoda és iskola) működési kiadásai 130 891 79 410 

Óvodai nevelés szakmai és működési kiadásai 272 488 124279 

Polgármesteri Hivatal működése( igazgatási , jogalkotási tev.)  195 694 99 334 
Védőnői feladatellátás kiadásai 25 581 11946 

Általános, cél-, és felhalmozási tartalékok 36 114 0 

ÖSSZESEN 1 705 735 782 897 
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2. Létszámgazdálkodás alakulása 

Az engedélyezett álláshelyek számának önkormányzati intézményenkénti alakulását a lenti 
táblázat szemlélteti. Az engedélyezett létszámok  a feladatellátást első félévben biztosították. 

Költségvetési szerv 

megnevezése 

Előirányzat 

2015.06.30. 

2015.féléves átlagos 
foglalkoztatotti létszám 

Kistarcsa Város Önkormányzat 3 3 

Városi Óvoda 84,5 84,5 

Alapszolgáltatási Központ 18 17,7 

Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár 15 14 

Polgármesteri Hivatal 36 36 

Összesen: 156,5 155,2 

 
A közfoglalkoztatásban 2015. első félévben részt vevő foglalkoztatottak átlagos létszáma 10,3 
fő. 

 
3. A költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása  

 
Bevételi előirányzatok alakulása  

 3.1. Önkormányzati  összevont bevételek- pénzügyi teljesítés 65% 
 

 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 

 2015. évi 
teljesítési adatok (eFt) 

eredeti előirányzat módosított 

előirányzat  

teljesítés  

Közhatalmi bevétel 388 000 388 000 209 335 
Intézmények és Önkormányzat működési bevétele 139 845 149 741 93 247 

Önkormányzat Állami működési  támogatása 554 900 564 268 293 933 
Egyéb működési célú támogatások  
 

42 400 

 
42 400 15 506 

Működési célú pénzeszköz átvétel,támogatások  
                       

7500 12 241 11 855 

Felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátvétel 
                                

123 996  186 730 139 020 

Önkormányzatok felhalmozási bevétele (ingatlan , 
eszköz értékesítés) 

12 550 12 550 13 871 

Maradvány igénybevétel (belső finanszírozás) 290 072 332 362 332 362 
Államháztartásom belüli megelőlegezés 00 17 443 0 
Külső finanszírozási bevétel (fejlesztési célú hitel 
lehívása) 

139 330 0 0 

Összes bevétel: 1 698 593 1 705 735 1 109 129 

 
  
Az önkormányzatok működése állami támogatása a  Mötv 13. § (1) alapján meghatározott 
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok finanszírozásához kapcsolódik, 
melynek keretösszegeit Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló  2014. évi C. tv. 
rögzíti. 
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(adatok eFt-ban): 
 

Jogcím Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  

Teljesítés 
2015.06.30. 

%-os 
teljesítés 

Helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása         

172 554 173 024 90 198 52% 

Települési önkormányzatok egyes 
köznevelési feladatainak támogatása         

254 717 254 717 128 470 50% 

Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása         

113 639 118 311 63 764 54% 

Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása         

13 990 14 526 7 811 54% 

Működési célú költségvetési támogatások 
és kiegészítő támogatások  

0 3 690 3 690 100% 

Önkormányzatok működési támogatásai      
összesen 

554 900 564 268 293 933 52% 

 
 
2015. első félévében 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 41 000 eFt éves bevételi elvárással 
szemben 21 906 eFt  teljesítést mutat (53 %).  
 A telekadó bevétel 2015.06.30-ig  31 508 eFt összeggel, az időarányos várakozásokat kis 
mértékben meghaladó teljesítést mutat (53 %). A saját bevételek között legjelentősebb 
önkormányzati közhatalmi bevétel az iparűzési adó. A félév végén az éves   tervszámok 
teljesítése 55 % -os, 153 603 eFt összeggel.  
Az Önkormányzat költségvetésében az államháztartáson belülről átvett működési támogatások 
jellemzően az Mötv-ben nevesített „klasszikus” kötelező feladatok finanszírozásán túl az 
alábbiakhoz kötődnek: 

• közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódnak (2 614 eFt) 
•  a működésben a mezőőri feladatok támogatásához (270 eFt) 
• és iskolaegészségügyi feladatok és védőnői feladatok (12 622 eFt) támogatásához. 

 
 A bérleti díjakból származó bevételek összege megbízhatóan teljesült az Önkormányzat elemi 
költségvetésében (15 854 eFt, 67 %). A bérbeadáshoz kapcsolódóan továbbszámlázott 
szolgáltatási díjak az eredeti 3 118 eFt előirányzat mellett 2 966 eFt összeggel alakultak az 
azonos összegű módosított előirányzat 95 %-ban. A működési célú saját bevételek 71%-a , 
30 469 eFt teljesült az év első felében, melyben jelentős szerepet játszik a földgáz szolgáltatási 
szerződés megszűnése eredményeként a GDF Suez szolgáltató által megfizetett 5000 eFt+ Áfa 
összegű „bánatpénz”. 
A kamatbevételek a várakozásoknak megfelelően alakultak, az alacsony kamat lehetőségek 
mellett 3 000 eFt éves tervvel szemben 1 682 (56 %) eFt  összegben realizálódtak.   
 
Felhalmozási célú támogatások jelentős része EU-s forrásból megvalósuló projekthez 
kapcsolódik ( összegszerűen 62 379 eFt, ill. EU-s projektet kiegészítő hazai támogatás 73 915 
eFt), ezek 2015. első félévében az alábbi, 100%-ban utófinanszírozott projektek: 
 

� KMOP-4.6.1-11-13 Tölgyfa Óvoda 2013. évi felújítás utólagos elszámolás  3 983 eFt. 
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� 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 2015. első félévben, 73 915 
eFt összegben. 

 
� KEOP-5.5.0-14-2014-0025 közvilágítás bővítése célú támogatás 2015.első félévi 

teljesítése 58 396 eFt. 
 
� Europe for Citizens - Citizens-the TRUE Heart of EU” 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 2015. május hónapban, továbbá 6 408 EUR összegben 
a folyamatban lévő szicíliai főpályázó által került átutalásra (IDEAC” -Európa a 
polgárokért program- „Városok hálózatai” intézkedés bevétele )a 2015.május 21-23. 
között megrendezett nemzetközi találkozó rendezvényeinek fedezetére. A támogatás 
felhasználása az Önkormányzat elemi költségvetésében, kulturális rendezvények/díjak, 
elismerések feladatai között került elszámolásra. (összegük  9855 eFt HUF). 

 
 

3.2. Költségvetési szervek működési bevételei- részletesen az előterjesztés 2.1-2.4. 
mellékletekben 

 
 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, 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 jellemzően a közvetített szolgáltatásokból 
adódik (továbbszámlázott közüzemi díjak és fénymásolási költségek a Járás vonatkozásában és 
flottahasználatból adódó bevételek) éves szinten 3 505 eFt terv mellett a teljesítés elmarad, 
ennek mindössze az az oka,  hogy a félévre vonatkozóan egy tételben  június 30-át követően 
kerültek az kiszámlázásra a közös használatból adódó közüzemi díjak.(bevételek teljesítése a 
félév végén 805 eFt, 23 %.)  Az Önkormányzat által a Hivatal elemi költségvetése 
végrehajtásához biztosított fenntartói támogatás  június 30-ig  a módosított   előirányzat  50%.  
 
 A Városi Óvoda által irányított saját Konyha végzi a gyermekétkeztetési feladatok 
ellátását az óvodás és iskolás gyermekekre vonatkozóan egyaránt. Az étkeztetési feladatellátás  
díjaiból származó bruttó működési bevételek a félév végéig, a 68 390  eFt összegű előirányzat 
64%-ban teljesültek 43 573eFt összegben. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a tervezettett 
meghaladó bevételek egyértelmű összefüggésben vannak az eredeti költségvetéskor kalkulált 
étkezést igénybe vevő gyermeklétszámhoz képest a ténylegesen megnövekedett igénybevétellel. 
A gyermekétkeztetésben részt vevő ellátottak átlagos száma az óvodában 394 fő, az iskolában 
544 fő. A Konyha által előállított szociális étkeztetésben Alapszolgáltatási Központnak  nyújtott   
szolgáltatás bevételei a félévig csak 3%-ban teljesültek, ennek oka mindössze az, hogy  a két 
intézmény a félévet követően számolt el egymással a tényleges igénybevétel szerinti adagszámok 
szerint .A fenntartó által biztosított támogatás igénybevétele a félévig 159 637 eFt (48 %). 



6 
 

 
 A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár irányítása alá tartozó  Uszoda 
szolgáltatási bevételei adják a saját bevételek jelentős részét, ill. a helyiségek bérbeadása 
biztosítja az intézmény által beszedett  bevételeket , melyek megbízhatóan, 2015.06.30-ig  52 %-
kal,  14 168 eFt összegben teljesültek. A tervezett fenntartói finanszírozás 52 %-ban került 
teljesítésre, összefüggésben az év első felében megrendezett jelentős forrásokat igénylő 
rendezvényekkel (Böllérfesztivál, Kistarcsai Napok). 
 
 Az Alapszolgáltatási Központ intézményi bevételei az általa biztosított szociális 
étkeztetés térítési díjaiból (ellátottak létszáma átlagosan 75 fő) és gondozási díjakból (házi 
segítségnyújtás 18 fő, nappali ellátás 5 fő) származnak. A tervezett összeghez képest a 2015. első 
félévi beszedett bevételek összege 59 %-kal, 4 232 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 25 120 e Ft előirányzattal szemben, 12 246 eFt összegű (50%). A 
fenntartói támogatás - a kiadások alulteljesítésének köszönhetően- csupán 47%-ban került 
felhasználásra, 22 739 eFt összegben. 
 
4. Kiadási előirányzatok teljesülése 
 
 A pénzforgalmi kiadások 2015. félév végéig, önkormányzati szinten összességében a 
tervezett 1 705 735 eFt éves kiadási keretösszeg 46 %-ban , 782 897 eFt összegben 
realizálódtak. A költségvetés végrehajtása során 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 
2015.06.30-ig 

%-os 
teljesítés 

Személyi juttatások összesen 459 536 465 107 218 525 47 

Járulékok összesen: 127 698 128 462 60 950 47 

Dologi kiadások összesen: 438 274 448 654 233 587 52 
Egyéb működési célú kiadások 152 773 129 476 50 102 39 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 400 18 280 6 762 37 

Beruházások,felújítások 350 886 416 178 117 118 28 
Egyéb felhalmozási célú 
támogatások, pénzeszköz átadás  

144 205 81 785 78 410 96 

Költségvetési kiadások összesen 1 687 772 1 687 942 765 454 45 

Finanszírozási kiadások 10 821 17 793 17 443 100 
ÖSSZES KIADÁS 1 698 593 1 705 735 782 897 46 
 
A kiadási  teljesítési adatok részletes alakulását az előterjesztés 1., 1.1. mellékletei az 
Önkormányzatra vonatkozóan,- költségvetési szervenként  a 2.1.-2.4. számú mellékletek 
mutatják be. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata és teljesítése alakulása az Önkormányzat által 
folyósított szociális ellátások szerint: 
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Önkormányzat által biztosított ellátások részletezése 

2015. évi 
előirányzat és teljesítés(eFt) 

módosított 

előirányzat 
teljesítés 

2015.06.30. 
Önkormányzati  ellátás, települési támogatás (rendszeres 
szoc.segély, ápolási díj, köztemetés ) 

7 230 3 500 

Betegséggel kapcsolatos ell.,közgyógyellátás helyi 3 650 135 

Lakhatással kapcsolatos ellátás, lakásfenntartási támogatás 6 293 2 068 

Családi támogatások 50 50 

ebből óvodáztatási támogatás 50 50 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 057 1 009 

Összesen 18280 6762 

 
A 2015. első félévben megvalósult beruházásokat, felújításokat célonként az előterjesztés 3. 
számú melléklete részletesen ismerteti. A  beruházások, felújítások fizikai megvalósulása és 
pénzügyi teljesítése az év elején ütemezettek szerint rendben halad. 
2015.06.30-ig a tervezett felhalmozási  kiadások 39%-a, 195 528 ezer Ft összeg került 
teljesítésre.  
 Az Önkormányzat a 2015. évben is jelentős összeggel támogatta a sport, kulturális és egyéb 
civil szervezeteket. Az átruházott bizottsági, polgármesteri hatáskörben és költségvetési 
rendeletben nevesített támogatások első félévi pénzügyi teljesítését az előterjesztés 6. számú 
melléklete részletezi. 
 

5. Költségvetési tartalék felhasználása 
 

A 2015. évi költségvetés - eredeti előirányzatként- 61 853  ezer Ft összegben tervezett tartalékot, 
melyből általános tartalék 10 000 eFt, KIVÜ Kft. veszteség kiegyenlítését szolgáló céltartalék  
15 000 eFt, fennmaradó 36 853 eFt elsősorban pályázati forrás kiegészítésére szolgáló fejlesztési 
céltartalék. A félév végéig a testületi döntések hatására a tartalék (általános és céltartalékok 
összevont összege 36 114 eFt , mely a tárgyév végéig biztonságos fedezetet nyújt a tartalék 
képzése szerinti célokra ill. az évközi nem várt kiadások forrásaként szolgál(hat). 

 Az előterjesztésben ill. annak mellékleteiben megjelenő részletes adatokra tekintettel, kérem a 
Tisztelt Bizottságot/Képviselő-testületet, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetése  első féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a lenti határozat jóváhagyásával  
elfogadni szíveskedjék!  

 

Határozati javaslat 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetése első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor , polgármester 

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Kistarcsa,2015-08-18 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 

 


