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Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 

 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati ren-

delet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítása  a Képviselő-testület munkatervének megfe-

lelő rendben kerül előterjesztésre. A munkatervben ütemezettek szerint sor került a költségvetési ren-

delet felülvizsgálatára, annak módosítását az Önkormányzat és intézményeinél felmerült alábbi konk-

rét előirányzat módosítások/átcsoportosítások indokolják. 

 

A rendelettervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelő 

tartalommal kerül előterjesztésre, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény rendelkezéseire figyelemmel.  

 
A Képviselő-testület a költségvetési rendeletre vonatkozóan, napjainkig 3 alkalommal hagyott jóvá 

módosítást. Az eredeti költségvetés főösszege 1 698 593 eFt, a hatályos rendelet szerinti módosított 

főösszeg 1 735 735 eFt.  A munkaterv szerint esedékes jelen előterjesztés elsősorban a tárgyévben még 

megvalósítandó beruházások, felújítások áttekintése alapján jelentkezett igények fedezetét kívánja biz-

tosítani,  a költségvetésben elkülönített tartalék és évközi előirányzat maradvány terhére. A tervezet 

mindezeken túl tartalmazza a félévet követően a központi költségvetésből kiutalásra került legjelentő-

sebb összegű  és egyéb, az államháztartáson kívüli forrásból átvett bevételeket valamint a teljesült 

közhatalmi többletbevételek és az intézményeknél teljesült saját többletbevételek felhasználási céljait. 

A hatályos rendeletben rögzített költségvetési előirányzatok a jelen előterjesztésben foglaltak szerint 

az alábbi kiemelt előirányzatokra vonatkozóan tartalmaznak módosítást, melyek a hatályos tárgyévi 

költségvetés összevont összegét 11 306 eFt összeggel növelik.  

 

 

 

 

 

 



A rendelettervezetben megjelenő bevételi előirányzatok változását az alábbi tényezők okozzák: 

 

1.sz. táblázat (adatok eFt-ban): 

Központi költségvetési többlet támogatás iskolaműködtetési feladatokhoz 6 506 

Közhatalmi bevétel növekedés talajterhelési díjból 500 

Gyermekétkeztetés térítési díj beszedés időarányos többletbevétele 1 800 

Közérdekű felajánlásból származó átvett pénzeszköz bevétele ( Szilasvíz Kft.) 2 500 

Bevételi változás összesen  11 306 eFt 

 

A kiadási előirányzatok összesített változása a bevételi előirányzatok növekedése hatására 

2015.09.30-ig (eFt-ban): 

 

Dologi kiadások növekedése/Önkormányzat/ iskola működtetés feladatai 6 506 

Dologi kiadások növekedése /utak,hídak,terek karbantartási feladati/Önkormányzat 800 

Dologi kiadások (Áfa-val)/Városi Óvoda/gyermekétkezési feladatok 1 800 

Felújítási kiadások növekedése (Áfa-val)/Önkormányzat (Civilház) 1 700 

Felhalmozási kiadás növekedése Áfa-val (talajterhelésből, Homokdűlő csatornázás 

tervezése 

500 

Kiadás változás összesen          11 306 eFt 

 

Előterjesztett átcsoportosítások a rendelkezésre álló kiemelt kiadási előirányzatokon belül: 

 

    2.számú táblázat (adatok eFt-ban) 

Városi Óvoda elemi költségvetésében rendel-

kezésre álló személyi juttatások és járulékok 

időarányos előirányzat maradványa átcsoporto-

sítása Polgármesteri Hivatal elemi költségveté-

sébe ( 5 000 ) és Önkormányzat elemi költség-

vetésébe (700 ) 

PH/személyi juttatás 3 850 

  

PH/járulék   1150 

 

Önkormányzat/személyi juttatás 700 

Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetés-

ében rendelkezésre álló személyi juttatások és 

járulék időarányos előirányzat maradványa át-

csoportosítása Művelődés Ház, Sportközpont 

és Könyvtár és Önkormányzat költségvetésébe 

(1 300) és járuléka (565) 

VMSK/személyi juttatás 850 

 

VMSK/járulék 450 

 

 

Önkormányzat/270 járulék/295 személyi juttatás  

 

Beruházási célok közötti előirányzat átcsopor-

tosítás ( önkormányzati intézmények fejlesztése 

tárgyában benyújtott és támogatást nem nyert 

pályázati önerők átcsoportosítása(6 176) ; or-

vosi rendelő klímatizálás többlet keret átcso-

portosítás (200) 

Gesztenyés Óvoda előtető cseréje                    1 226 

Nagytarcsai útról nyíló ipartelepi út  

tervezése kiadása                                                 650 

Rákóczi úti kereszteződésben körforgalom 

 tervezés kiadásai                                                 500 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása kis-

tarcsai rendőrőrs eszközbeszerzési kiadásaihoz 4 000   

2015.szeptember 02-án jóváhagyott 2 000 eFt 

összegű többlet iskola működtetési előirányzat 

keret átcsoportosítása utak karbantartási felada-

taihoz. 

Tárgyév végéig szükséges további útkarbantartási 

feladatok hiánytalan elvégzése kiadásai     (2000 eFt) 

Tartalék terhére történő átcsoportosítás 

(15 240) 

Bölcsőde épület kiviteli terveinek elkészítése      

 15 240 



A fenti táblázatokban rögzített előirányzat módosítások/ átcsoportosítások  részletesen indokolva 

az alábbiak: 

 

 A 263/2015 (IX.14.) Korm.rend. szerint az Önkormányzatot, az iskolaműködtetői felelősségé-

ben maradó statisztikai létszámadatok szerint (adóerő képessége függvényében) támogatás ille-

ti meg 6 506 eFt összegben, melynek felhasználásával az év végéig teljesített kiadásokkal szük-

séges elszámolni. A támogatás fedezetet biztosít a legszükségesebb, karbantartási jellegű igé-

nyek finanszírozásához. A támogatás tárgyév október hónapban kerül kiutalásra.  

 A 1997. XXXI. évi törvény  (Gyvt.) jelentősen csökkenti a díjfizetési kötelezettséget az óvodai 

gyermekétkeztetést igénybevevők körében. A napjainkig beszedett ellátási díjak tekintetében 

elért intézményi többletbevétel (elsősorban iskolai étkeztetésből), 1800 eFt bruttó összegben a 

2015. szeptembertől hatályos közétkeztetési szabályok következtében előállt élelmezési több-

letkiadások fedezetét biztosítja. 

 2015.szeptember 11-én került átadásra a Szilasvíz Kft. taggyűlése által jóváhagyott 2 500 eFt 

összegű közérdekű felajánlás, melynek felhasználására vonatkozó legszükségesebb kiadások az 

Önkormányzat útjainak szükséges karbantartását szolgálhatják 800 eFt bruttó összegben, to-

vábbá a Civilház tetőhéjazatának (beázási problémák elhárítása céljából) felújításául szolgál 

fedezetül (1700 eFt). 

 

A 2. pontban foglalt előirányzat átcsoportosítások indokolása: 

 

 A Városi Óvoda elemi költségvetésében és az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetés-

ében szeptember 30-ig felülvizsgált előirányzatok áttekintését követően jelentős maradvány 

keletkezett. Ennek indoka a Városi Óvoda esetében 2 fő tartós távolléte, Gyed-en lévő kollé-

gák helyett alacsonyabb bérű pedagógusok, 1 fő tartósan (9 hó) be nem töltött pedagógus stá-

tusz és a rendszeres betegállományokkal összefüggő bérmegtakarítás, az Alapszolgáltatási 

Központ esetében 1 fő tartósan be nem töltött álláshely (gyermekjóléti feladatok). A felhasz-

nálásra nem került előirányzatok átcsoportosításával lehetőség nyílik a rendelettervezet 6.§-

ban foglalt, a 2014. évi mértéknek megfelelő szintű ajándék- Erzsébet utalványok juttatásá-

hoz, melynek felhasználására vonatkozó szabályzat megalkotása a munkáltatói jogokat gya-

korló Intézményvezetők hatásköre. 

 Az önkormányzati intézmények fejlesztése tárgyú pályázatunk támogatást nyert a Gesztenyés 

Óvoda hőszigetelésére vonatkozóan, ám ugyanezen pályázat keretében igényelt további két 

fejlesztési célhoz (utak fejlesztése, tornaterem felújítás) elkülönített önerők tárgyévi költség-

vetésben történő tervezése okafogyottá vált. A Képviselő-testület 103/2015.(V.27.) határozata 

szerint korábban tartalékból elkülönített 6 176 eFt összegű önerőre tervezett keretösszeg, és az 

orvosi rendelő klímatizálására elkülönített keret fel nem használt maradványa (ebből 200 eFt), 

fedezetet biztosít az alábbi felhalmozási jellegű kiadások tárgyévi megvalósításához: 

- Gesztenyés Óvoda előtető cseréje                             1 226 eFt 

- Nagytarcsai útról nyíló ipartelepi út tervezése kiadása                                                650 eFt 

- Rákóczi úti kereszteződésben körforgalom tervezés kiadásai                                     500 eFt 

- Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása az épülő kistarcsai rendőrőrs eszközbeszer-

zési kiadásaihoz                  4 000 eFt.  

 A hatályos költségvetési rendeletben 30 691 eFt összegű tartalék ( általános tartalék 4 847eFt, 

fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítására 11 114eFt, céltartalék önkormányzati tulajdonú 

cég vesztesége kompenzálására 15 000eFt) áll rendelkezésre. A KIVÜ Kft. eredeti költségve-

téskor kalkulált vesztesége kiegyenlítése céljából elkülönített tartalék felhasználása nem indo-

kolt, tekintettel a Kft. által pályázott és megítélt, központi költségvetési forrásból származó tá-

mogatásra, ezért az e célra elkülönített összegben - kiegészülve 240 eFt összegű általános tarta-

lék jogcímen tervezett előirányzattal- fedezet nyílik a kötelező önkormányzati feladatként biz-

tosítandó bölcsődei ellátáshoz szükséges kiviteli tervek kiadásaihoz; 



 A testület által 2015.szeptember 02-án jóváhagyott, 2 000 eFt összegű, iskola működtetési fel-

adatokhoz kötődő kiadási előirányzat keret átcsoportosítása az utak karbantartási feladataihoz 

szükségesebbnek ítélt - miután a Korm. rend. szerint szeptember hóban megítélt 6 506 eFt ösz-

szegű, iskola működtetési támogatás fedezi a tárgyévi felmerült kiadási igényeket. 

 Az eredeti támogatások között nevesített szervezetek közül a Közbiztonságért Alapítvány szá-

mára elkülönített összeg átadására nem került sor, mert az Alapítványi támogatással megvalósí-

tani kívánt cél(ok)hoz kapcsolódó forrásgyűjtés nem a tervezett ütemben haladt, így a támoga-

tási szerződés megkötésére sem került sor. Az elkülönített összeg jelen módosítás szerint a 

V.U.K. Vízilabda és Úszóklub SE által kért támogatás fedezetéül szolgál. Az Egyesület, az ál-

tala gyűjtött TAO támogatás felhasználásával- az Önkormányzat anyagi és szervezési támoga-

tásával -, megvalósított uszodai fejlesztésekkel összefüggő, ám a TAO támogatás terhére már el 

nem számolható működési költségeinek (bankköltség,hatósági díjak, közreműködői díjak stb.) 

megtérítésére kért támogatást, mely 400 eFt összegben biztosítható. 

 A Rákóczi Szövetség a szomszédos országokban élő magyar közösségek támogatása szándéká-

val, kiemelten a Felvidéken élő magyar családok, tanulók magyar iskolaválasztást segítő prog-

ramjának  támogatását kérte az Önkormányzattól. A célhoz kötődően 100 eFt összegű támoga-

tási javaslat került a rendelettervezetben rögzítésre. 

Az előterjesztés az összevont költségvetést érintően – fent részletezettek szerint-, mindösszesen 

11 306  eFt bevételi –kiadási előirányzat növekedésre vonatkozó javaslatot tartalmaz. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, a 2015.évi költségvetése módosításá-

ról szóló  rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményei-

ről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet rögzíti/számba veszi a 2015.év során ellátott fel-

adatokhoz szükséges forrásokat, az ellátott feladatokhoz mérten rögzíti az állami finanszírozás 

2015. félévre vonatkozó összegét, közvetetten hatással van a társadalomra, 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 szemé-

lyi állomány rendelkezésre áll. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

 a tervezett kiadások teljesítése jogszerűen nem valósulhat meg  a rendeletalkotás elmaradásá-

val. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak.  
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indoko-

lásra a figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat 2015. évi költ-

ségvetéséről szóló rendelete módosítását!  

 

Rendeletalkotás! 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja ../2015.(..) önkormányzati rende-

letét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati ren-

delete módosításáról. 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2015. október 15. 

Solymosi Sándor 

polgármester 



 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata  

…/2015. (…..) önkormányzati rendelete 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogal-

kotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintet-

tel az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ 

 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (további-

akban: 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 1 747 041 eFt hagy-

ja 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 570 774 eFt 

b) működési célú támogatásértékű bevétel 53 141 eFt 

ebből Európai Uniós forrásból 10 741 eFt 

c) közhatalmi bevétel 388 500 eFt 

d) önkormányzati/intézményi saját működési bevétel 151 541 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 4 000 eFt. 

 

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

a) működési célú bevételek  1 163 956 eFt, 

b) felhalmozási célú bevételek  233 280 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)-(2) 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 1 181 694 eFt, melyből 

aa) személyi juttatások összege 465 302 eFt, 

ab) munkaadókat terhelő járulékok és  

szociális hozzájárulási adó összege 129 269 eFt, 

ac) dologi jellegű kiadások összege 459 760 eFt, 

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  18 280 eFt, 

ae) egyéb működési célú kiadások összege 109 083 eFt, 

af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 4 607eFt, 

ae) alpontból felhalmozási jellegű tartalék 11 114 eFt, 

b) felhalmozási költségvetési kiadások összege 547 554 eFt, melyből 

ba) beruházások, felújítások összege 461 769 eFt, 

bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás 85 785 eFt, 

c) a finanszírozási kiadások összege 17 793 eFt. 

 

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból  

a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási előirányzatai   1 683 242 eFt, 

b) az önként vállalt feladatok előirányzatai  63 799 eFt, 

c) kötelező feladatokon belül az állami (államigazgatási)  

feladatok előirányzatai  33 666 eFt  

összegűek, melyek az államigazgatási feladatokat végző közszolgálati tisztvise-

lők személyi juttatásai, járuléka és dologi kiadások  

d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 15 721 eFt.” 

 

 

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 17 738 eFt hiány,  

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 314 274 eFt hiány,  

melynek belső finanszírozását   349 815 eFt összegű  2014. évi maradvány igénybevétele  biztosítja.” 

 

 

5. §  

 

A Rendelet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az Önkormányzat összevont, módosított 2015. évi költségvetésében - az egyéb működési célú elő-

irányzatok között – 15 721 eFt összegben tervezésre került tartalékok összegéből- az általános műkö-

dési célú tartalék módosított összege 4 607 eFt, a felhalmozási célú tartalék módosított összege 11 114 

eFt.” 

 



 

6.§ 

 

A Rendelet 11.§ -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(8) A Képviselő-testület 2015. évben – az összevont önkormányzati szintű személyi juttatás módosí-

tott előirányzata évközben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa terhére- 

egyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá 

tartozó költségvetési szervek munkavállalói javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói - a 

munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint- jogosultak az 

egyes meghatározott juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-Erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá 

tartozó szervezetek az alábbi- közterheket is magába foglaló- keretösszegek erejéig jogosultak a béren 

kívüli juttatás kiadásának teljesítésére: 

a) Alapszolgáltatási Központ 1 000 eFt, 

b) Polgármesteri Hivatal 5 800 eFt, 

c) Városi Művelődési,  

Sportközpont és Könyvtár 900 eFt, 

d) Városi Óvoda   6 000 eFt.” 

 

 

7. § 

 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az Önkormányzat 

összevont 2015. évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirány-

zatok szerinti bontásban tartalmazza. 

 

(2) A Rendelet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat 

elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató 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 beruházások, 

felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2015. évi tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e ren-

delet 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 felhasz-

nálási tervét tartalmazza- e rendelet 7. számú melléklete lép. 

 

 

8.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát vesz-

ti. 

 

 

 Solymosi Sándor  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 polgármester jegyző 


