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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 

Az előterjesztés a Képviselő-testület (továbbiakban testület) jóváhagyott munkaterve 
szerint kerül előterjesztésre,  annak érdekében hogy a jövő évi költségvetési rendelettervezet 
összeállításakor a testület által megfogalmazott legfontosabb fejlesztési célok,irányok feladat 
ellátási  prioritások érvényesülhessenek. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) hatályos 
rendelkezései alapján a koncepció készítés nem kötelező jogszabályi feladat, azonban a 
megalapozott tervezéshez elengedhetetlen. 
 
A koncepció alkotásnak a korábbi években sem volt szabályozott formai és tartalmai kerete. 
Az előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv. ( 
Költségvetési tv.), a már ismert kötelezettségvállalások, és a testület által a 2015. év folyamán 
megfogalmazott szándékok, irányelvek mentén került összeállításra, figyelembe véve a 
testület által 30/2015. (II.18.) számú határozattal jóváhagyott, a  2015-2019 –ig terjedő 
időszakra vonatkozó gazdasági programban megjelenő fejlesztési célokat. 
 
A koncepció összeállítása az intézményvezetők által megküldött javaslatok figyelembe 
vételével készült. 
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a Költségvetési tv. már jóváhagyásra került, 
azonban még a parlament által jóvá nem hagyott egyéb ágazati törvények pontos ismerete kis 
mértékben befolyásolhatja a jelen előterjesztésben megfogalmazott irányelveket. Az 
önkormányzati kötelező feladatok ellátásához biztosított állami támogatás konkrét 
finanszírozási adatai 2016. januárjában állnak majd rendelkezésre, azonban az már 
látható, hogy nagyságrendileg a 2015. évi mértékben kívánja az állam az egyes ellátandó 
feladatainkat finanszírozni. 
 

 

 

 



 
I.  A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben 

megfogalmazott irányelvek: 
 

A 2016. évi Költségvetési tv. főbb célkitűzései a jogszabály általános indokolása alapján a 
következők: 
– a lakossági adóterhek csökkentése elsősorban a személyi jövedelemadó esetében, a családok 
adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül, 
(A személyi jövedelemadó esetében 2016-ban 16%-ról 15%-ra csökken az adó kulcsa, 
továbbá a kétgyermekes családok kedvezményének mértéke 2016-tól 2019-ig fokozatosan a 
jelenlegi mérték duplájára növekszik) 
– a sertés tőkehús áfakulcsának csökkentése a lakosság adóterheinek további mérséklése 
érdekében, 
– az adminisztratív terhek csökkentése (illetékek, díjak) az Államreform 2 keretében, 
– az ingyenes gyermekétkeztetés további folytatása (nyári, őszi, tavaszi és téli szünidei 
gyermekétkeztetés kötelező bevezetése a rászoruló gyermekek részére, bölcsődéstől 
középiskolás korosztályig, állami támogatás biztosításával) 
– a közmunka dinamikus felfutásának folytatása a „segély helyett munkát” elv 
érvényesítésének megfelelően, 2016-ban is jelentős célkitűzés a segélyezettek újbóli 
integrálása a munka világába. (ezzel összefüggésben az önkormányzatok szabadabban 
dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem 
maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok 
központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó 
ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi 
hatáskörben találhatóak.)  
– a kormánytisztviselői (nem önkormányzati közszolgálati tisztviselői szintig) 
életpályaprogram elindítása (2016. év második felétől), továbbá a pedagóguséletpálya-modell 
folytatása, illetve a rendvédelmi és honvédelmi életpálya felfutása, 
– az európai uniós programoknál maximális forrásfelhasználás, 
– a családok otthonteremtési kedvezményének felfutása, 
– a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése, 
– a gazdasági növekedés serkentése az exporttevékenységeket végző kis- és 
középvállalkozások hitelfelvételi lehetőségeinek bővítésén keresztül, 
– a pénzügyi szervezetek különadójának csökkentése a hitelezés bővítésének elősegítése 
miatt. 
Összegezve: a jövő évi költségvetés biztosítja a Kormány azon vállalásait, amelyek 
hozzájárulnak a stabilitás megőrzéséhez, ugyanakkor támogatják a gazdasági növekedést, 
egyben fokozatosan érezhető pozitív változásokat eredményeznek az emberek és a 
vállalkozások mindennapi életében. A 2015.év áprilisban készült makrogazdasági 
tervszámokra tekintettel a figyelembe vett költségvetési hiány 2016-ban a GDP 2,0%-a lehet. 
 
Önkormányzatot megillető átruházott bevételek köre 2016-ban nem változik: 

A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a 
belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a 
gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 
100%-a. A helyi adóbevételek várható nagyságrendjében érdemi változás nem várható. 
 A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által 
jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, a környezetvédelmi, természetvédelmi 
felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését 



megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 
kivételével– kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és 
helyszíni bírságból származó, a települési  önkormányzat fizetési számlájára érkezett bevétel 
100%-a, a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) 
tekintettel kiszabott  közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó 
bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője 
önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és a települési önkormányzat 
területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott 
közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.  
  
A közszférában dolgozók részére biztosítandó személyi juttatásokat érint ően nincs 
érdemi változás a 2016. évi törvényjavaslatban, az alábbi mutatók szerint 
kalkulálhatunk:  

- a köztisztviselői illetményalap továbbra is 38 650 forint,  
- a közalkalmazotti bérek vonatkozásában a pedagógusokat érintően (életpálya-modell 

részeként 2 éve megkezdett) tervezett újabb béremelés, melynek forrását a 2016. évi 
állami támogatási rendszer biztosítja, továbbá megmarad a szociális ágazatban 
dolgozók részére biztosított un. ágazati pótlék.  

- a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 forint,  
- a közszolgálati tisztviselők éves béren kívüli juttatására változatlanul bruttó 200 000 

forint/fő/év összegben tervezhető.  
- A minimálbér összege és a kötelező garantált bérminimum összege várhatóan 

emelkedik (korábbi évek tapasztalata alapján), azonban ennek pontos összegét rögzítő 
Kormány rendelet december 2. felében kerülhet kihirdetésre. 
 

2016. évben a személyi juttatás és járulék előirányzatok – Polgármesteri Hivatal kivételével- a 
2015.évi eredeti előirányzatoknak megfelelő szinten kerülhetnek tervezésre- növekedést az 
állami támogatásból biztosított pedagógus és szociális ágazatban állam által finanszírozott 
bérnövekedések indokolnak. A jogszabály által előírt személyi juttatás növekedésen kívül, a 
Városi Óvoda pedagógiai asszisztensi státusz bővítésével (2 fő állami forrásból) és az 
Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában egy  6 órás státusz 8 órássá alakítása 
tekintetében, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. számú 
mellékletének napjainkban hatályba lépett módosítása szerinti létszámelőírások alapján 6 órás 
házi segítségnyújtás gondozói státusz. (kapcsolattartási ügyelet megszűnése részben biztosítja 
a forrást.)   
A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a hosszú évek óta állandó bérszint (rögzített 
illetményalap) fejlesztésére indokolt többlet források tervezése – a 2015. évi rendszeres 
személyi juttatások legalább 5, legfeljebb 10%-os mértékében (mértéktől függően 
nagyságrendileg 5-10 millió Ft) -, annak érdekében, hogy a munkáltató, a jogszabály által 
kötelezően elvégzendő teljesítményértékelések alapján élhessen a bérek teljesítmény alapú 
eltérítése lehetőségével (az eltérítés naptári évre vonatkozhat). 
 
II.  A kötelező és önként vállalt feladatok 2016. évi forrását érintő legfontosabb 

ismérvek, a központi költségvetési tv-ben és egyéb ágazati jogszabályban 
megjelenő változások: 

 



A Mötv 13. § (1)  határozza meg alapvetően ellátandó önkormányzati feladatokat, ezzel 
egyidejűleg egyes ágazati törvények is feladat ellátási  kötelezettséget írnak elő. Az Mötv. 
alapján helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: 
 1. településfejlesztés, településrendezés; 
 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása); 
 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- 
és rágcsálóirtás); 
 6. óvodai ellátás; 
 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása; 
 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
 15. sport, ifjúsági ügyek; 
 16. nemzetiségi ügyek; 
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
 19. hulladékgazdálkodás; 
 20. távhőszolgáltatás; 
 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 
Az előterjesztés általában a jövő évi költségvetési rendeletalkotás fő irányelveként az 
önkormányzati szintű működési költségek szinten tartását rögzíti, egyidejűleg az ellátott 
feladatokra fordított kiadások között jelenik meg átrendeződés. 
 
II/1. KÖTELEZ Ő FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK KONCEPCIÓJA:  
 
Új feladatként várható (jelenleg a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
Gyvt. T/7402.számú tv. javaslat) a hátrányos helyzetű gyermekek szünidei (nyári, őszi, 
tavaszi, téli) gyermekétkeztetése bölcsődéstől középiskolás korosztályig, mint kötelező 
önkormányzati feladat (előzetes felmérés szerint 89 fő érintett). Ehhez szükséges forrásokat a 
központi költségvetés biztosítja, az elismert kiadások vonatkozásában. 
 
Bölcsődei feladatellátás érdekében az Önkormányzat lépéskényszerben-az évek óta ellátatlan 
intézményi bölcsődei ellátás feltételeinek forrás előteremtése elsődleges prioritás-pályázati 
forrásból. A szükséges önerő biztosításához hitel felvétele is indokolt lehet, a szükséges 



összeg csak a pályázati kiírás és igényelhető támogatás pontos ismeretében tudható. Az 
Önkormányzat a kötelező bölcsődei ellátást - a pályázatból megvalósítani kívánt bölcsőde 
megépüléséig  - a 2016. évben is családi napközikkel történő szerződéskötés útján kívánja 
biztosítani. A  feladatellátásra fordított 2015.éves módosított előirányzat kis mértékű emelése 
indokolt a 2016. évben (8,5 millió Ft) 
 
 A KIVÜ Kft. hulladékszállítási feladatinak finanszírozási nehézségei a rezsicsökkentés 
hatására 2016. évben is fennállnak (2015-ben a megítélt állami kompenzáció biztosította a 
kieső bevételeket). A T/7397. számú törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról, alapján az állapítható meg, hogy jelentős változások várhatóak a 
hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában. A módosítások nagy része 2016. április 
1-jével lép hatályba. A legfőbb változás a törvényjavaslat alapján, hogy az Állam közvetlenül 
részt venne a hulladékgazdálkodási tevékenység szervezésében. A javaslat szerint 
létrehozásra kerülne egy Koordináló szerv, amelynek többek között a feladatai közé tartozna, 
hogy a közszolgáltatási díjakat beszedje, és azokat a közszolgáltatók között felossza. Vagyis a 
javaslat szerint a jövőben a díjak már nem a KIVÜ Kft.-hez folynának be, hanem a 
Koordináló szervhez, a Koordináló szerv pedig szolgáltatási díjat fizetne a társaság részére. 
Várhatóan az önkormányzatok kötelesek lennének a tulajdonukban álló, hulladékgazdálkodási 
létesítményeket, eszközöket vagy a Koordináló szerv vagyonkezelésébe, vagy a 
közszolgáltató üzemeltetésbe adni. A jelenleg ismeretek birtokában indokolt a Kft. által 
ellátott hulladékgazdálkodási feladatok szervezeti elkülönítése és a jövőben tisztán 
hulladékszállítási feladatokat ellátó KIVÜ Kft. mellett a városüzemeltetési feladatokat 
önállóan ellátó új /vagy meglévő gazdasági társasághoz telepíteni a feladatokat. Az új 
cég létrehozás/ vagy élő cég megvásárlása (feladatellátásban kiüresedett Szilasvíz Kft. 
tulajdonjogának 100%-os megszerzése) a 2016. évben többlet forrás biztosítását 
indokolja. 
A KIVÜ Kft-nek 5 éves visszafizetési határidő mellett nyújtott tagi kölcsön rendezése, annak 
részbeni törlesztése a 2016. évben fedezheti a tulajdonrész vásárlás fedezetét. 
  
A 2016.évtől a testület már nem finanszírozza a mezei őrszolgálatot (2015. évihez képest 
ezzel összefüggő megtakarítás 1 millió Ft).  
 
Az elkészült ivóvízminőség-javító beruházás okán a  0-2 éves korig és várandósoknak 
biztosított csecsemővíz ellátás „kivezetésével” a 2016. évben kb. 6 millió Ft összegű forrás 
szabadulhat fel. 
 
A közüzemi és karbantartási díjak kiadásainak 2016. meghatározásánál az alábbi 
tényeknek köszönhetően csökkenő mértékben tervezhetünk: 

− villamos energia díjak és a közvilágítás karbantartása kiadásai a tapasztalati számok 
alapján nagyobb mértékű költségcsökkenést eredményeztek: napelemek üzembe helyezése 
és a közvilágítás energia  hatékony felújítása együttesen kb. 5 millió Ft /év 
költségcsökkenést eredményez önkormányzati szinten. További jelentős megtakarításokat 
hoz az Uszoda kazáncseréje és a Gesztenyés Óvoda külső hőszigetelése. 
 
 

A Simándy József Általános Iskola működtetőjeként 2015. évben kiemelt előirányzat 
keretösszegek kerültek meghatározásra a karbantartási, kis-és nagyjavítási feladatok 
ellátása érdekében, ezek mértéke – a legsürgetőbb karbantartási igények kielégítése okán -
2016. évben jelentősen csökkenthető (kb. 3 millió Ft összegű előirányzat csökkenés indokolt). 
Az Iskolai nevelési feladatok maradéktalan biztosítása érdekében az önkormányzat sikeres 



érdekérvényesítése nyomán saját forrás nélkül, ám az Önkormányzati igények 
érvényesíthetőségével valósul meg a tornaterem építés a 2016. év folyamán. A megépülő 
tornaterem maximális kihasználhatósága és eszközigényének kielégítése érdekében saját 
erőből lelátó finanszírozása –a 2016. évi forráslehetőségek pontos ismeretében- 
koncepcionálisan támogatandó fejlesztési cél. 
 
A gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladatát a Városi Óvoda biztosítja egy 
főzőkonyha fenntartásával, mind az iskolai, mind az óvodai étkeztetés vonatkozásában. A 
feladatellátás működési kiadásait (rezsi, bérek, nyersanyag) a jelenlegi állami támogatási 
rendszer finanszírozza, természetesen elvárva a térítési díjakból beszedhető bevételek 
teljesítését. A közétkeztetést érintő jogszabályi előírások (vonatkozó EMMI rendeletnek 
megfelelő konyhatechnológiai folyamatok, a meghatározott nyersanyag előkészületek, a 
diétás étkezők növekvő száma és a  bővülő szünidei gyermekétkeztetési feladatok) kapcsán 
indokolt lehet a Gesztenyés Óvoda jelenleg melegítő konyhájának kapacitás kihasználása. A 
főzőkonyha ilyen formán történő kapacitás bővítésének egyszeri eszközigényeit elsődlegesen 
a jövő évben is kihirdetésre kerülő gyermekétkeztetést támogató pályázati forrásból 
lehetséges megvalósítani, ennek hiányában a felmerült eszközigény nagyságrendje kb. nettó 8 
millió Ft-ra tehető. 
 
A jövő évi koncepció előterjesztett tartalma alapján az Önkormányzatnak szándékában áll az 
uszodai szolgáltatást továbbra is biztosítani, tekintettel arra, hogy annak fenntartása a 
2016.évben sem tekinthető önként vállalt feladatként, hanem a mindennapos testnevelés 
követelményeinek kiszolgálása érdekében az általános iskolai órarendszerű oktatásnak 
helyszíne, tehát kötelező feladatellátáshoz kötődik (éves várható működési kiadások összege 
64 millió Ft). Az Uszoda öltözőkkel és tanmedencével való bővítése tervezési költségei 
fedezetének biztosítása 2016. évi koncepcionális cél. 
 
Az utak, hidak, gyalogjárdák fenntartására szánt kiadásai keretösszegek vonatkozásában a 
szándék, hogy azok lehetőség szerint ne haladják meg a 2015. évi eredeti előirányzatok 
mértékét, azonban az alkalmazott műszaki megoldások vonatkozásában indokolt a 
feladatellátás felülvizsgálata (26 millió). 
 
A Képviselő-testület a helyi közösségi közlekedés fenntartására fordított keretösszeget 
legfeljebb a  2015. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat keretösszeg mértékéig 
biztosítja a 2016. évi költségvetés tervezése során.(7, 2 millió Ft)  
 
A 2015. évben EU-s pályázati forrásból megvalósult informatikai eszköz és szoftver 
fejlesztések, egyidejűleg az ún. ASP Központhoz való csatlakozással az Önkormányzat által 
alkalmazott nyilvántartási, adatszolgáltatási szoftverek ingyenes teljes cseréjét és közép távon 
a korábban egymástól független szoftverek által vezetett nyilvántartások és  adatbázisok 
összefüggő és egymásra épülő színvonalas egységét eredményezi. (Könyvvitel, ingatlan-
nyilvántartás, helyi adók, iratkezelés). A 2015. félévig alkalmazott gazdálkodási szoftver 
bérlete és a kapcsolódó szolgáltatás csomag felmondása a 2016. évben jelentős 
kiadáscsökkenést eredményez (várható megtakarítás 3 millió Ft). 
A Polgármesteri Hivatalnál 2015. félévtől megvalósult mobil flotta szolgáltató váltás 
várhatóan 1 millió Ft összegű forrás megtakarítást jelent a 2016. évben. 
 
Az Önkormányzat a 2016. évben is – törvényben meghatározott módon és mértékben – 
biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő 
bevonását és az ehhez szükséges önerőt. A 2015. évi tényleges teljesítés adatok mértékéig 



szükséges fedezetet biztosítani.  
 
 

II/2.  ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK KONCEPC IÓJA:  
 
Új önként vállalt feladatellátási cél jelenik meg a 2016. évi koncepcióra vonatkozó 
határozati javaslatban : nonprofit gazdasági társasági formában működtetett helyi 
médium, helyi rádió indítása. A Kistarcsai Rádió néven tervezett szolgáltatás a 21. századi 
modern elvárásokhoz igazodó önként vállalt feladat, melynek célja a városi lakosság helyi 
közügyekkel összefüggő információigényének kielégítése, a nyilvánosság szélesedése és 
természetesen minőségi szórakoztatás nyújtása.  
Az indulás - a szükséges eljárások lefolytatását követően és az induló eszközigények 
beszerzésével párhuzamosan - legkorábban 2016.tavaszára tehető. A cégalapítás költségein 
felül egyszeri, az induláshoz szükséges forrásigény (eszközök, helyiség stb.) várható 
nagyságrendje 2 millió Ft. A feladatellátás kalkulált éves működési összege kb. 6 millió Ft/év, 
melyet kezdetben kizárólag önkormányzati működési támogatás azonban rövid távon az 
elérhető pályázati lehetőségek jelentősen csökkenthetnek. 
 
Az önként vállalt feladatként teljesített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  2013. évi 
XXVII. törvény alapján állami feladatként került rögzítésre. Az Önkormányzat az állami 
feladatot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján végzi, 
éves támogatásért. A feladatellátáshoz éves saját forrás kiegészítés a 2016. évben az alábbi 
mértékben szükséges: 2,9 millió Ft. A testület 202/2015 (XI.25.) határozata alapján a 
feladatellátás 2016-ben is folyamatos. 
 
Az Önkormányzat ill. Városi Művelődési Ház által évek óta megrendezésre kerülő 
rendezvényeinek kiadási előirányzata tervezésekor (Böllérfesztivál, Kistarcsai Napok, 
Kakasfőző fesztivál, Görhönyfesztivál stb.) cél, hogy a rendezvényekhez esetlegesen 
kapcsolódó pályázati források hatékony felhasználásával párhuzamosan az Önkormányzat 
saját forrásból biztosított kiadásai a 2015. évihez képest csökkenjenek.  A takarékos 
gazdálkodás érdekében a 2016. év során megrendezésre kerülő városi rendezvényekre 
saját forrásból tervezett kiadásoknak – a minőségi színvonal fenntartása mellett- 10 %-
os mértékű csökkentése koncepcionális cél. Az előterjesztés készítés időpontjában az éves 
hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényekhez kapcsolódóan a jövő évi 
Böllérfesztivál jóváhagyott támogatásról van biztos ismeretünk: a Bethlen Gábor Alapból 
előlegként kiutalt  800 eFt-os összegben. 
Az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott speciális szolgáltatás a kapcsolattartási ügyelet.  
A szolgáltatás 2016. évben a járási Család és Gyermekvédelmi Központhoz kerül, ezért 2016. 
évi biztosítása nem indokolt. Az alapító okirat módosításával párhuzamosan a 2016. évi 
forrás megtakarítás 400 eFt.  
A reklám és propaganda jellegű kiadások a médiaszolgáltatókkal (Szilas Tv, Régió Plusz Tv) 
fennálló szerződésekhez kötődnek, melyek  felülvizsgálata - a megnövekedett szolgáltatói 
tartalommal párhuzamosan - legkésőbb a 2016. évi költségvetési rendelet benyújtásáig 
szükségessé válik ( 2 szerződésből eredő rendszeres éves fizetési kötelezettség összege 3 350 
eFt). A megnövekedett tartalmú szolgáltatással párhuzamosan indokolt a 2015.évi módosított 
kiadási előirányzat kb. 10%-os növelése.  
 
Fentieken kívül, a Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 
által ellátott egyéb kötelező önkormányzati feladatok működési jellegű kiadásainak 
forrásaként amennyiben a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján biztosított 



önkormányzati feladatok finanszírozásának mértéke nem emelkedik, illetve azt jogszabály 
kifejezetten elő nem írja, legfeljebb a 2015.évi eredeti költségvetésben jóváhagyott 
előirányzatok mértékéig biztosít fedezetet. 
Fegyelmezett gazdálkodás mellett - a feltételezhetően rendelkezésre álló idei tartalék 
maradványának felhasználásával -, pótolható a 2015. évi szintű működési hiány, 
amennyiben az Önkormányzat a 2015. évi szinten, ill a határozati javaslatban megjelölt 
kiadásokhoz, célokhoz kapcsolódóan csökkentett kiadási előirányzat keretösszegek 
között gazdálkodik. 
 
A fent ismertetett tényezők és forráslehetőségek folyamatosan szükségessé teszik az 
Önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél, önállóan működő és gazdálkodó, valamint 
önállóan működő költségvetési szervénél,gazdasági társaságánál a további tartalékok 
feltárását, a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezése érdekében valamennyi 
szerződés felülvizsgálatát, a felhalmozási feladatok átgondolt ütemezésben történő indítását. 
 
  
III.  Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások 2015. évi főbb irányelvei 

 
Felhalmozási, beruházási kiadások teljesítésére –jelenlegi források ismeretében- csak a 2015. 
évi maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részében, a jövő év folyamán esetlegesen 
megvalósuló ingatlan eladás illetve pályázati forrás segítségével nyílik lehetőség. 
 
A koncepcióra vonatkozó határozati javaslat beruházási, fejlesztési céljainak 
összeállításakor elsődlegesen a jóváhagyott gazdasági programban megjelenő 
fejlesztések kerültek megjelölésre, kiemelten az energiahatékonyságot tovább növelő, 
valamint a vagyonvédelmet és a további állagromlást megakadályozó fejlesztések. 

  
 A határozati javaslatban megjelölt tervezési célok nélkülözhetetlenek a pályázati lehetőségek 
gyors és hatékony kihasználásához, ezt az elmúlt évek EU-s és hazai pályázati lehetőségeinek 
tapasztalatai egyértelműen megerősítik, kulcsfontosságú a megfelelő előkészítés.  
A határozati javaslat egy cél tekintetében tartalmaz elvi javaslatot hitel felvételére: bölcsőde 
építés megvalósítása önereje. A 2011. évi CXCIV. tv. ( Stabilitási tv.) alapján lehetséges az 
önkormányzatok, gazdasági társaságaik hitelfelvétele, melyhez kapcsolódóan Kormány 
engedély szükséges és már az eredeti költségvetésben indokolt az esetleges hitelfelvétel 
szándékának rögzítése. A beruházás megvalósításának fedezetéül az Önkormányzat 
2015.évben évben előkészült a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
keretében megnyíló pályázati lehetőségek hatékony kihasználására. Engedélyes tervek 
rendelkezésre állnak, folyamatban  a vonatkozó kiviteli  tervekre tervezése. 
 
A kihirdetett 2016.évi költségvetési tv. 3. melléklet II. / 3. és 7. pontokban megjelenő hazai 
támogatási keretösszegek a 2015. évi szinten állnak központilag rendelkezésre. (ezekkel 
összefüggésben a szükséges engedélyes tervekkel a benyújtás időpontjában rendelkezni 
fogunk- Óvoda 2 csoportszobával történő bővítése és konyha fejlesztés-étkező bővítés tervei) 
 
A 2015. évi vállalt és áthúzódó kötelezettségek fedezete a maradvány terhére biztosított 
(bölcsőde kiviteli tervek és energetikai kiviteli tervek kiadásai).  

 
2016.évi tervezett vagyongazdálkodáshoz/hasznosításhoz  kapcsolódó  fejlesztések: 
 

- HÉV területrendezés-ingatlan átvétellel  



- Időszerűvé vált a megüresedett régi, Szabadág úti, önkormányzati tulajdonú rendőrőrs 
épületének hasznosítása, legalább állagmegóvása, mely a múlt évhez képest 
hasznosítástól függően többlet kiadási előirányzat tervezését indokolja. Az épület 
hasznosításának egy lehetséges iránya a 2015-2019. gazdasági programban is 
megjelenő közigazgatási központi szerepkör betöltése érdekében megfogalmazott 
célok megvalósítása (járási kirendeltség, okmányiroda, kormányablak működése ezzel 
párhuzamosan a városi könyvtár megnövekedett helyiségigénye kielégítése).  

 
A fentiekben összefoglalt jogszabályi változásokra tekintettel, a 2016. évi költségvetési 
rendelet összeállításának irányelveként a 2016. évi költségvetési koncepció elfogadását az 
alábbi határozati javaslat szerint kérem a Tisztelt Bizottságtól/ Képviselő-testülettől! 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:  
A jogszabályok által kötelezőként megjelölt feladatok ellátásának színvonalas biztosítása 
elsődleges a 2016. évi költségvetés összeállításánál. Önként vállalt feladat ellátása nem 
veszélyeztetheti a jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátását.  
 
1. FELADATOK VÁLTOZÁSA, FELADATELLÁTÁS KERETINEK VÁ LTOZÁSA 
 
a) Városüzemeltetési feladatok szervezeti kereteinek átszervezése/kiszervezése a 
feladatellátó KIVÜ Kft-t ől új/meglévő önkormányzati gazdasági társasághoz. 
b) Gyermekétkeztetés feladatellátásának felülvizsgálata (tekintettel a vonatkozó 
EMMI rendelet közétkeztetési szabályainak változására és a gyermekétkeztetési 
feladatok bővülésére) 
c) 2016.évtől kötelező feladat - szünidei étkeztetés - ellátása rendszerének 
kialakítása/megteremtése (hátrányos helyzetű gyermekek bölcsődéstől középiskolás 
korosztályig). 
d) Helyi médium (helyi rádió) indítása- cégalapítás költségeinek fedezete, és az 
újonnan induló feladatellátását szolgáló eszközigények, egyéb működési költségek 
forrásaként önkormányzati működési támogatás biztosítása. 
 
2. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE IRÁNYELVEI 
 
A 2015. évben is ellátott kötelező feladatok működési jellegű kiadása eredeti 
előirányzata a 2016. évben nem haladhatja meg a 2015. évi eredeti előirányzat mértékét, 
kizárólag abban az esetben amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja, illetve 
amennyiben a többlet kiadás teljesítéséhez szükséges többlet külső forrás rendelkezésre 
áll. A jelen pont szerinti főszabályra is tekintettel az alábbi működési jellegű kiadások 
fedezetének 2016. évi megteremtése kerül koncepcionálisan kiemelésre: 

 
2.1 Személyi juttatások tervezése: 
 
a) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzott keretösszege 
a közszolgálati tisztviselők bérfejlesztése érdekében, a 2016. évi központi 
költségvetésből érkező finanszírozási adatok pontos ismeretében, a 2015. évi eredeti 
előirányzatot legfeljebb 10% mértékben meghaladó összegben tervezhető- a 



teljesítményértékelés alapján munkáltató által megállapítható béremelés fedezeteként. 
b) Az Intézmények jutalom-előirányzatot eredeti előirányzatként nem tervezhetnek, 
kivéve a védőnői szolgálatban dolgozó munkavállalók részére rendszeresített ún. 
’Semmelweis napi jutalom’ keretösszeget, melyet a 2015. évi eredeti előirányzatnak 
megfelelő mértékben szükséges biztosítani.  
c) Az önkormányzati Intézmények közalkalmazotti jogviszonyainak nyugdíjazás 
okán felmentéssel történő megszüntetése esetén, a munkavégzés alóli felmentési idő 
mértéke nem haladhatja meg a jogszabályban előírt kötelező mértéket.  
d) Béren kívüli juttatásként, a jogszabály alapján kötelező körben és mértékben 
tervezhető előirányzat. A kötelező juttatásokon túl a Képviselő-testület a 2016. évi 
központi költségvetésből érkező finanszírozási adatok pontos ismeretében, szándéka 
szerint biztosítani kívánja Erzsébet étkezési utalvány juttatását az önkormányzati 
fenntartású költségvetési szerv valamennyi munkavállalója számára, 5000 Ft/fő/hó 
összegben. 
e) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezhető kiadás a közszolgálati 
szabályzatban szereplő anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, kegyeleti ellátás és 
Kistarcsa Város Önkormányzatának a házasságkötések lebonyolításáról és 
szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet alapján járó díjazás, 
legfeljebb a 2015. évi teljesítés adatoknak megfelelő mértékig, továbbá a munkáltató 
által megállapított munkakörökre vonatkozóan megállapított veszélyességi pótlék. 
f) Az Intézmények vonatkozásában a munkáltató által kiadott szabályzat szerinti 
munkaruházati költségtérítés biztosítható, a 2015. évi teljesítés adatoknak megfelelő 
összegben. 

 
2.2. Dologi kiadások 
 
a)  Simándy József Általános Iskola vonatkozásában kizárólag az 
Önkormányzatnak, mint működtetőnek jogszabályban előírt ill. szerződésben vállalt 
kötelezettségeihez kapcsolódó kiadások tervezhetőek. Tekintettel a 2015. évi megemelt 
keretösszegre, az iskolai karbantartási jellegű kiadások tervezése eredeti 
előirányzatként a 2015. évi módosított előirányzat 50%-os mértékében indokolt. 
kiemelt karbantartási cél: alsó tagozatos épület tetőtér padozat javítása;  
g) Utak fenntartása, folyamatos ütemezett javítása a 2015.évi eredeti előirányzat 
összegében, az alkalmazott technológia egyidejű felülvizsgálatával;  
h) Elektromos szabványossági vizsgálaton feltárt hibák javítása, villámvédelmi 
rendszerek feltárt hibáinak javítása - különös tekintettel a Simándy Iskola épületére; 
i) Polgármesteri Hivatal belső festése, mázolása; 
j)  Közterületen levő fák kivágása, azok pótlása, veszélyes fák metszése-keretösszeg 
növelése; 
k) Közlekedési táblák folyamatos pótlása;  
l) 2016. évi rendezvények kiadásainak csökkentése - a 2015. évi saját forrásból 
biztosított kiadási előirányzatok legfeljebb 90%-os mértéke  tervezhető;  
m) Utcatáblák készítése, többnyelvű üdvözlő táblák elhelyezése; 
n) Használaton kívüli volt Fésűsfonó kút eltömedékelése, kútfej bontása (Malom 
árok mellett); 
o) Uszoda szellőzőrendszerének karbantartása, szükség esetén nagyjavítása                      
(elsődlegesen pályázati forrásból);  
p) Évi többszöri zöldhulladék gyűjtés lehetőségeinek költségvetési fedezete 
biztosítása; 
q) Csecsemővíz osztás megszüntetése a települést érintő ivóvízminőség-javító 



program megvalósulása folyományaként; 
r)  Szerződéses kötelezettségvállalások felülvizsgálata, kiemelten: 
Reklám-és propaganda kiadások között tervezésre kerülő Szilas Tv és Régió Plusz Tv 
hatályos szerződései; Térfigyelő kamerarendszer karbantartására szerződés kötés; 

 
2.3.Működési célú egyéb kiadások - Támogatások  
 
A civil szervezetek pályázat útján történő támogatására, és a Képviselő-testület által 
közvetlenül megítélt támogatások kiadásaira, továbbá a polgármesteri hatáskörben 
nyújtható támogatási keretre a 2015. évi eredeti előirányzatnak megfelelő összegben 
szükséges 2016. évi forrás tervezése. 
 
2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
A 2016. évi költségvetési rendelet összeállításakor koncepcionális irányelv, hogy a 
pénzbeli szociálpolitikai ellátások, támogatások legfeljebb a 2015. évi eredeti  előirányzat  
mértékéig tervezhetőek. 
 
2.5. Tartalékok 
A 2015. évi költségvetési rendelettervezetben az előre nem tervezhető kiadások fedezete 
érdekében kerüljön általános tartalék keret meghatározásra, legalább a 2015. évi eredeti 
költségvetésben rögzített összegben, és ugyanekkora nagyságrendben a fejlesztések 
pályázati önerejének és az azonnali forrást igénylő tulajdonosi döntések érdekében. 
 
 
3. LÉTSZÁM-GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KONCEPCIÓ 
 

a) A 2016.évi rendelet-tervezési főszabály, hogy a személyi juttatások emelkedése 
2016.évben egyik önkormányzati intézmény esetében sem kapcsolódhat létszám 
növekedéshez, kizárólag abban az esetben, amennyiben annak fedezetét a központi 
költségvetési törvény vagy egyéb tartós államháztartáson kívüli vagy belüli forrás 
biztosítja, illetve amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja.  
b) A testület e főszabállyal összhangban kizárólag a Városi Óvoda vonatkozásában 
engedélyez 2 fő pedagógiai asszisztensi álláshely bővítést, melynek forrása a 
köznevelési feladatok ellátásához kapcsolódó állami támogatás. Az Alapszolgáltatási 
Központ esetében a szociális étkeztetésben engedélyezett 1 fő 6 órás státusz teljes 
munkaidőssé történő átalakításának fedezete, további egy fő, 6 órában foglalkoztatott 
házi segítségnyújtási feladatot ellátó gondozói státusz biztosítható. 

 
4.  BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK TERVEZÉSE IRÁNYELVEI 
 
Elsődleges tervezési elv, hogy prioritást élveznek kötelező feladatellátást szolgáló 
fejlesztések – különös tekintettel a már engedélyes tervvel rendelkező beruházások-, 
kiemelten a költségcsökkentést eredményező, energiahatékonyságot növelő beruházások, 
felújítások.  
 
4.1.A megvalósítandó fejlesztések érdekében szükséges 2016. évi tervezési kiadások 
célonként: 

a) Ifjúság tér, komplett tér tervezés (kertészet és közvilágítás létesítéssel) 
b) Polgármesteri Hivatal energia hatékonyság növelő felújítása, külső hőszigetelése, 
és tetőcseréje, hőszivattyús kazán kiépítése - központi klímatizálással - vonatkozó 



engedélyezési tervek elkészítése; 
c) Uszoda öltözővel és tanmedencével történő fejlesztésének engedélyezési, kiviteli 
tervei elkészítése; 

 
4.2.Kiemelt beruházási, felújítási célok (a 2015.évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon 
felül): 

a) Bölcsőde építés pályázati forrásból- szükséges önerő érdekében hitel felvétele; 
b) Polgármesteri Hivatal épületének homlokzati hőszigetelése, tető (cserép) cseréje, 
ablak beépítése- elsődlegesen pályázati forrásból. 
c) Polgármesteri Hivatal udvari parkolók burkolása épület mellett, tér jellegű 
kialakítás (kerítés bontás);  
d) Gesztenyés Óvoda bővítése két csoportszobával (az elkészült engedélyezési  
tervek szerint pályázati forrásból) és a jelenlegi melegítő konyha főzőkonyhává 
alakítása; 
e) Simándy Iskola étkezőjének bővítése, és főzőkonyha felújítása pályázati forrásból 
(2015.évi kiviteli tervek birtokában); 
f) Fenntartható közlekedés biztosítására kiírásra kerülő pályázati forrásokból (a 
nem önkormányzati tulajdonú területekre vonatkozó elvi engedélyek megszerzése 
feltételével és az elvi engedélyek megszerzésére vonatkozó szükséges kiadások 
fedezetének 2016.évi rendelkezésre álló saját forrása esetén ) Kerékpárút tervezése és 
kivitelezése Nagytarcsa-Ifjúság tér között, Kerékpártároló építés HÉV megálló mellé, 
HÉV és 3-as főút szintbeli gyalogos átjáró megtervezése, megépítése Eperjesi útnál, 
Nyíltárok úti átjáró  készítése Grassalkovich utcánál); 
g) Simándy Iskola folyosóinak falburkolattal történő borítása folytatása; 
h) Utak felújítása : 
Martaszfaltos útfelújítások (Nyíltárok Holló útig, Balczó u. egy szakasza, Fitos u., 
Megyeri Margit u.), 
Nagytarcsai úti ipartelepi út önkormányzati szakasz felújítása (többi szakasz 
vállalkozói forrás kiegészítéssel); 
i) Járdafelújítások, építések: 
(Bartók B. u., Kölcsey u., Hunyadi u. hiányzó szakaszok, Móra utcában Burillák M. 
utcáig, Attila út eleje, Árpád v. úton, Orgona sétány, Zsófialigeti butiksor, Hősök 
tere)  
Járdaépítés lakossági önerő kiegészítés esetén (Simándy –ligetben) 
Járdaépítés elvi engedélyeinek megszerzése: Thököly út folytatása; 
j)  Parkolók építése (Ifjúság téren, Széchenyi úton Ifjúság tér mentén, Hősök tere 
mentén, Deák F. utcában Csigaház mellett, Hunyadi utcában) 
k) Ifjúság tér rendezése; 
l) Simándy Iskola folyamatban lévő közbeszerzés alatt álló tornaterem megépítését 
követően lelátó beszerzés/kiépítés; 
m) Simándy Iskola, Forfa iskola riasztórendszerek felújítása - kizárólag 
hatékonysági- költségcsökkentési célok érdekében; 
n) Játszóterek építése, fejlesztése folytatása – legalább a 2015. évi módosított 
előirányzat 50%-os mértékében. 
o) Közvilágítás bővítése legalább a 2015.évi – támogatások nélküli - módosított 
előirányzata mértékéig; 
p) Jégpálya kialakítása 2016.decemberében; 
q) Könyvtár és emlékhely kialakítása külső forrás bevonásával - tárgyi emlékek 
bővítése saját erőből. 
r)  Illés Bálint tér rekonstrukciója 



 
4.3.Közlekedéssel kapcsolatos fejlesztési kiadások 2016.évi prioritása: 

a) Rákóczi körút végén körforgalom építése 
b) Deák F. utca elején gyalogátkelőhely építése  
c) Csigaházhoz  kerékpártároló létesítése  

 
4.4. Csapadékvíz elvezetés, árkok létesítése  

a) Rozmaring utca csapadékcsatorna építése  
b) Malom árok egy szakaszának lefedése 
c) Móra utcai csapadékvíz elvezető árkok felújítása Scheda utcától lefele 

 
4.5. Elsődlegesen Környezetvédelmi alap terhére megvalósítható beruházások, 
fejlesztések: 

Szennyvízcsatorna építése érdekében engedélyes tervek elkészítése Szabadság úton 
(Eperjesi út- Késmárki u. között), Kölcsey utcában 2 db ingatlan szennyvízelvezetése. 

 
 

5.  HITEL FELVÉTELÉRE VONATKOZÓ KONCEPCIÓ 
 
A 2016. évi rendelettervezet összeállításakor a testület a kötelező feladatként 
biztosítandó bölcsődei feladatok ellátása érdekében - a 2015.évben aláírt szerződés 
szerinti kiviteli tervek alapján- pályázati forrásból megvalósítani kívánt bölcsőde 
építéshez szükséges esetleges saját erő forrásaként,  hitel felvételének tervezését hagyja 
jóvá. 
 
 

6. VAGYON HASZNOSÍTÁS KIEMELT CÉLJA 
 
Régi rendőrőrs (Szabadság út) hasznosítása – összefüggésben a kistarcsai 
Kormányablak kialakításával és/vagy Könyvtár feltételinek megteremtésével. 
 
Határid ő: 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester  

 
 

A határozat elfogadása  egyszerű többséget igényel. 
   
 
 
Kistarcsa, 2015. december 04. 
 
 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 
 

 
 
 
 
 


