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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2015. szeptember 02-i ülésére 
 

 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

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

Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkatervének megfelelő rendben, elsődlegesen a Ma-
gyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire fi-
gyelemmel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelő tarta-
lommal kerül előterjesztésre.  
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) számú önkor-
mányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítását az első félévben 2 al-
kalommal tárgyalta és az előterjesztések szerint jóváhagyta. Az eredeti költségvetés főösszege 
1 698 593 eFt, a hatályos rendelet szerinti módosított főösszeg 1 669 281 eFt. A munkaterv 
szerint esedékes jelen előterjesztés „követi” a 2015. 06.30-ig szükségessé vált központi költ-
ségvetési források költségvetési rendeleten történő átvezetését, valamint a testület tartalékot 
érintő döntéseinek hatását. A tervezet továbbá tartalmazza a félévet követően indokolt elő-
irányzat átcsoportosítási javaslatokat, elsősorban a tartalék terhére a végrehajtás során felme-
rült forrásigényt pótolja, ezen túl a Polgármesteri Hivatal létszámára vonatkozó 1 fős létszám-
bővítésre tesz javaslatot, párhuzamosan az Önkormányzat által napjainkig önként vállalt fel-
adatként működtetett mezőőri szolgálat egyidejű megszüntetéséből adódó létszámcsökkentés-
sel. 

Az előterjesztés elkülönítetten jeleníti meg a 2015. 06.30-ig felmerült (kötelező) előirányzat 
módosításokat, ill. az azt követő időszakban a költségvetést érintő egyéb tételek hatását.  

1) Az utolsó rendeletmódosítás óta a féléves beszámolóban megjelenő előirányzat módo-
sítások összevont hatására 36 454 eFt összegű kiadási-bevételi előirányzat növekedés 
vált szükségessé az alábbi tételeket érintően  : 

A bevételi előirányzatok változását 2015.06.30-ig az alábbi tényezők okozzák (eFt-ban) 
 
Bérkompenzációs támogatás  a közszférában: 1858 

 

 



Ágazati pótlék támogatás a szociális szférában 385 
Állami hozzájárulás szociális ellátásokhoz 669 
Állami támogatás felhalmozásra (Ivóvízminőség-javító társulási pro-
jekthez 2015. júniusban kiutalt támogatási összeg)   

32 426 

Bevételi változás összesen  36 454 eFt 
 
A kiadási előirányzatok összesített változása 2015.06.30-ig fentiek hatására (eFt-ban): 
Személyi juttatás növekedése (bérkompenzáció és saját hatáskörű 
átcsoportosítás)  

3 844 

Járulék növekedése (bérkompenzációs támogatásból)  362 
Dologi kiadások változása   -2 730 
Ellátottak juttatásai (állami támogatással azonos összegben) + 669 
Tartalék csökkenése (125/2015. (VI.18.) KT határozat Hunyadi út 
keretösszeg emelés és 103/2015.(V.27.) KT határozat pályázati ön-
rész biztosításáról)  

-27 863 

Beruházások , felújítások (Hunyadi út, önk. fejlesztések önrésze és 
intézményi saját beszerzésekhez átcsoportosítás saját hatáskörben) 

29 746 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Szilas-menti Ivóvízminőség-
javító Társulásnak)    

32 426 

 
Kiadás változás összesen 

 
36 454 eFt. 

A fenti előirányzat változások tartalmazzák az Intézményvezetők által átruházott hatáskörben 
végrehajtott előirányzat átcsoportosítások hatását is. 
 

2) 2015. június 30-át követően a költségvetést érintő felmerült forrásigények, szükséges 
előirányzat módosítások az alábbiak: 

� Kistarcsai Polgármesteri Hivatal létszámát tekintve –különös tekintettel a Város-
üzemeltetési Irodánál jelentkező elsősorban beruházásokhoz, felújításokhoz köthető 
megnövekedett városüzemeltetési feladatokra - tárgyév szeptember 1-jétől, 1 fő több-
let státusz betöltéséhez  szükséges forrás , melynek összege az év végéig 800 eFt (bér 
és kötelező béren kívüli juttatás) + 202 eFt járulék. A hivatali létszámbővítéssel pár-
huzamosan megszűnik (felmentési időre tekintettel) az Önkormányzatnál mezei őr-
szolgálat érdekében létesített státusz (ez utóbbi költségvetési kiadást csökkentő hatása 
csak a következő évben jelentkezik) 

� Iskola működtetési feladatok megbízható ellátása érdekében 2000 eFt összegben in-
dokolt növelni az iskola működtetésére, felújításra szánt keretösszeget - elsődlegesen a 
folyosó megkezdett falburkolata folytatása, továbbá az iskolai számítógép állomány 
„korszerűsítése”, és további működőképessége fenntartása, valamint kisebb egyéb be-
szerzések érdekében (pl.: fedett kukatárolók kialakítása). A tartalék terhére, bruttó 
2000 eFt keretösszeggel kerül az iskolai működtetés feladat kiadási keret emelésre. 

� Orvosi rendelő várójának klimatizálására bruttó 1200 eFt összeg szükséges. 
� Simándy Iskola tornaterem építéséhez (mely, a Nemzeti Sportközpontok költségve-

tési forrásából valósul meg) kapcsolódóan, villamos energia vételezés érdekében 
csatlakozási díj megfizetése szükséges a szolgáltató részére, 951 eFt bruttó összeg-
ben. 

 
A 2. pontban foglalt előirányzat átcsoportosítások az  általános tartalék előirányzat terhére ke-
rültek előterjesztésre összesen 5 153 eFt –t összegben  A 2015 évi költségvetésben az össze-
vont  tartalék (általános és céltartalék) a fenti javaslat jóváhagyása esetén 30 961 eFt összegre 
csökken. 



3) 2015. augusztus 4-i miniszteri döntés szerint az Önkormányzat 30 000 eFt összegű 
támogatásban részesült az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” tárgyú 
pályázatában megjelölt Gesztenyés Óvoda energetikai korszerűsítéséhez, hőszigete-
léshez. A testület a szükséges pályázati önrész költségvetési fedezetét a fejlesztési tar-
talék terhére 103/2015.(V.27.) számú határozatával biztosította. A közbeszerzési eljá-
rás mielőbbi elindítása érdekében indokolt a támogatási összeg költségvetési rendele-
ten történő „átvezetése”. 

 
Az előterjesztés az összevont költségvetést érintően – 2-4. pontban részletezettek szerint-, 
mindösszesen 66 454 eFt bevételi –kiadási előirányzat növekedésre vonatkozó javaslatot 
tartalmaz. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, a 2015.évi költségvetése mó-
dosításáról szóló  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 2015.év során 
ellátott feladatokhoz szükséges forrásokat, az ellátott feladatokhoz mérten rögzíti az 
állami finanszírozás 2015. félévre vonatkozó összegét , közvetetten hatással van a tár-
sadalomra, a közszolgáltatások színvonalára 

� adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia a mindenkori költségvetési 
rendelet módosításával kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási feladatokat, melyhez 
szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-
ményei: 

� a költségvetést érintő módosítások átvezetése kötelező, a rendeletalkotás elmaradásá-
nak következménye a törvényességi észrevétel lehet. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek ren-
delkezésre állnak.  
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes 
indokolásra a figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat 
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. augusztus 19. 
 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 



 
Kistarcsa Város Önkormányzata  

…/2015. (…..) önkormányzati rendelete 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott ere-
deti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) be-
kezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. 
(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése kiadási és bevételi 
eredeti előirányzat főösszegét 1 698 593 eFt összegben, módosított előirányzat főösszegét 
1 735 735 eFt hagyja jóvá.” 
 
 

2. § 
 

A Rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

„(1) Az Önkormányzat összevont 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi 
összegben kerülnek meghatározásra: 
a) önkormányzat állami működési támogatása 564 268 eFt 
b) működési célú támogatásértékű bevétel 53 141 eFt 

ebből Európai Uniós forrásból 10 741 eFt 

c) közhatalmi bevétel 388 000 eFt 
d) önkormányzati/intézményi saját működési bevétel 149 741 eFt 
e) központi költségvetési  támogatás felhalmozási célra 216 730 eFt 
                     ebből Európai Uniós forrásból 110 089 eFt 

f) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12 550 eFt 
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés 
   államháztartáson kívülről 1 500 eFt. 

 
(2) Az Önkormányzat-finanszírozási bevételek nélküli- összesített bevételeiből 

a) működési célú bevételek  1 155 150 eFt, 
b) felhalmozási célú bevételek  230 780 eFt. 

 
(3) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei 

a) előző évi maradvány igénybevétele 349 805 eFt 
b) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével   0 eFt.” 

 
 
 
 



3. § 
 

A Rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

„(1) Az Önkormányzat összevont 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
kerülnek meghatározásra: 

a) a működési költségvetés kiadásainak összege 1 187 828 eFt, melyből 
aa) személyi juttatások összege 465 907 eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és  

szociális hozzájárulási adó összege 128 664 eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások összege 450 654 eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  18 280 eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások összege 124 323 eFt, 
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 4 847 eFt, 

ae) alpontból felhalmozási jellegű tartalék 11 114 eFt, 
ae) alpontból  céltartalék tulajdonosi döntéshez – önkormányzati 
 tulajdonú cég vesztesége kiegyenlítésére 15 000 eFt. 

b) felhalmozási költségvetési kiadások összege 530 114 eFt, melyből 
ba) beruházások, felújítások összege 448 329 eFt, 
bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás 81 785 eFt, 

c) a finanszírozási kiadások összege 17 793 eFt. 
 

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási előirányzatai   1 646 774 eFt, 
b) az önként vállalt feladatok előirányzatai  88 961 eFt, 
c) kötelező feladatokon belül az állami (államigazgatási)  
feladatok előirányzatai  33 666 eFt  
összegűek, melyek az államigazgatási feladatokat végző közszolgálati 
tisztviselők személyi juttatásai, járuléka és dologi kiadások  
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 30 961 eFt.” 

 
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli szociális ellátások előirányza-

ta 18 280 eFt összegben kerül meghatározásra.” 
 
 

4. § 
 

A Rendelet 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi 
bevételek és kiadások egyenlege: 

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 32 678 eFt hiány,  
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 299 334 e Ft hiány,  

melynek belső finanszírozását   349 815 eFt összegű  2014. évi maradvány igénybevétele  biz-
tosítja.” 
 
 

5. §  
 

A Rendelet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 



„Az Önkormányzat összevont módosított 2015. évi költségvetésében - az egyéb működési cé-
lú előirányzatok között – 30 961 eFt összegben tervezésre került tartalékok összegéből- az ál-
talános működési célú tartalék módosított összege 4 847e Ft, a felhalmozási célú tartalék mó-
dosított összege 11 114 eFt, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vesztesé-
ge finanszírozását szolgáló céltartalék összege 15 000 eFt.” 
 
 

6. § 
 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az Ön-
kormányzat összevont 2015. évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza. 
 
(2) A Rendelet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkor-
mányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban be-
mutató 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 
 
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
 
(4) A Rendelet 3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.1. számú melléklete lép. 
 
(5) A Rendelet 3.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.2. számú melléklete lép. 
 
(6) A Rendelet 3.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.3. számú melléklete lép. 
 
(7) A Rendelet 3.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.4. számú melléklete lép. 
 
 (8)  A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.1.számú melléklete lép. 
 
(9)  A Rendelet 4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.2..számú melléklete lép. 
 
(10)  A Rendelet 4.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.3..számú melléklete lép. 
 
(11) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beru-
házások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2015. évi tervezett kiadásait célonként 
tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. 
 
(12) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 
(13)  A Rendelet 7. számú melléklete helyébe – mely az Önkormányzat 2015. évi előirányzat 
felhasználási tervét tartalmazza- e rendelet 7. számú melléklete lép. 
 
 

7.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatá-
lyát veszti. 
 
 
 Solymosi Sándor  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 polgármester jegyző 


