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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 

Az előterjesztés Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) Képviselő-testülete 
munkatervének megfelelő ütemezés szerint kerül előterjesztésre, figyelemmel  az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34.§ (4) bekezdése rendelkezésére, mely szerint a Képviselő-testület 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja 
a tárgyévi költségvetési rendeletét.  A rendelet tervezet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény (továbbiakban 2016.évi Költségvetési tv.) szerinti évközi támogatási igény módosításokra 
figyelemmel, és az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) számú önkormányzati rendelete 
(továbbiakban költségvetési rendelet) végrehajtási szabályaira is tekintettel kerül előterjesztésre.  
 

I.  A 2016.évi költségvetés főösszegét érintő módosítások 

A 2016.évi költségvetési rendelet módosítására napjainkig 5 alkalommal került sor. A jelen előterjesztés a tárgyév 
4. negyedévében a központi költségvetésből érkező többlet támogatásoknak a számbavétele, melyek jellemzően a 
2016.évi Költségvetési tv. 2. mellékletében rögzített kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódnak és 
a tárgyév októberében az Önkormányzat támogatás igénylése/lemondása következtében 2016.decemberében 
kerültek kiutalásra, összegük a 2016.novemberében előterjesztett rendelet módosításkor még nem volt ismert. 

A 2016. évi központi költségvetési többlettámogatások összevont önkormányzati szinten 12 332 eFt előirányzat 
főösszeg növekedést generáltak, míg az egyéb realizálódott forrásnövekedések (önkormányzat és intézményi saját 
bevételeinek növekedése) további 13 629 eFt összegű növekedést gyakoroltak a 2016.évi költségvetés főösszegére.  

. 

Az eredeti költségvetés főösszege 1 411 648 eFt, a jelenleg hatályos főösszeg  1 662 641   eFt, mely az 
előterjesztett módosítás hatására  további  25 961 eFt összeggel növekszik, a főösszeg így 1 688 602 eFt.  

A rendelettervezetben megjelenő, a főösszeget érintő bevételi-kiadási előirányzatok változása részletesen az 
alábbi: 
 
 
Működési célú  támogatás többlet bevételei-államháztartáson belülről:  

 



A 2016. évi központi költségvetésről szóló tv. 2. melléklete szerint meghatározott, az önkormányzatok kötelező 
feladatinak finanszírozását biztosító támogatások év közben 2 alkalommal korrigálhatók az Önkormányzat által 
megadott adatok szerint. A 4. negyedévben az évközi igénylések és egyéb jogszabályban meghatározott 
támogatások okán 2016.12.31.-ig további 12 167 eFt többlet támogatás került kiutalásra az alábbi 
részletezettségben: 

Szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési  feladatok támogatása  +7 634 eFt 
Működési célú kiegészítő támogatás (szocális  ágazati pótlék, +1 479 eFt 
Összesen   9 113 eFt 
 
Az Önkormányzat 2016. évi működési célú kiegészítő támogatásai a központi költségvetésből igénylés alapján 
(bérkompenzáció támogatása, továbbá 130 eFt összegben közösségi közlekedés működtetéséhez biztosított 
veszteségkiegyenlítés többlet támogatása) az év utolsó negyedévében:  1 250 eFt. 
 
 
Egyéb működési célú támogatások bevételei (működési támogatás Határtalanul! projekt működési kiadásaihoz, 
természetbeni támogatások kiadásaihoz –Erzsébet utalványok-rászorulóknak- közfoglalkoztatás működési 
támogatása) összesen 1 804 eFt. 
 
 
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal normatív támogatása a 2016.október 02-án lezajlott népszavazás 
lebonyolítása pénzügyi elszámolásával összefüggésben, 2016.decemberében 166 eFt összegű utólagosan 
finanszírozott támogatás került kiutalásra, elsősorban a népszavazás lebonyolításában részt vevők munkáltatói által 
kérelmezett - jogszabályban rögzített - átlagbérek pótlólagos megtérítése fedezeteként és a reprezentációs kiadások 
közterheinek forrásaként 166 eFt összegben. 
 
Önkormányzat és intézményei saját működési bevételeinek növekedése (B4) 
 

Az intézmények közül a Kistarcsai Gesztenyés Óvodára vonatkozóan  összesen 3200 eFt összegben rögzít 
a rendelet előirányzat saját működési bevételek beszedéséből adódó főösszeg növekedést. A bevételi előirányzatok 
növekedése a gyermekétkeztetési feladatellátás 2016.08.31-ig teljesített többletbevételeinek ill. az utolsó 
negyedévben a  kintlévőségek beszedése érdekében megvalósult felszólításoknak következtében beszedett bevételi 
túlteljesüléseknek az eredménye, melyekhez felhasználási oldalon elsősorban a dologi kiadások növekedése társul  
a fizetendő általános forgalmi adó növekedésével  és a rehabilitációs járulékhoz kapcsolódó az  utolsó negyedévben 
felmerülő –éves elszámolású - közteher fizetés kötelezettség fedezeteként.  

A Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár esetében 800 eFt összegben a hatályos rendeletben rögzített 
tervszámokon felül az uszodai szolgáltatási bevételekből realizálódott  többletbevétel kerül tervezésre, melynek 
felhasználásával  lehetőség nyílt az uszodában öltöző szekrények cseréjére –tehát kisértékű eszközök beszerzésével 
beruházási kiadások teljesítésére -az év utolsó hónapjaiban. 
Az Önkormányzat saját működési bevételei között a víziközművek bérleti üzemeltetési bevételei növekedése 
9 628 eFt összegűek, melyek a  2016.12.15-ig beszámítás útján rendezésre kerülő többletbevételből adódnak. Ezzel 
összefüggő kiadások az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (víziközmű beruházások és felújítások)  között tettek 
lehetővé előirányzat növekedést. 
 Ez utóbbi bevételi és kiadási főösszeg növekedés azonban technikai  jellegű, pénzforgalommal nem jár,  a 
víziközművek üzemeltetésére a DPMV Zrt-vel kötött szerződés rendelkezéseivel összhangban kerül sor. Az év 
során módosított szerződés alapján megtörtént 2016. december 15-ig a felek egymással szembeni göngyölített 
követeléseinek és kötelezettségeinek beszámítása, így  a 2015.07.01-től  göngyölített önkormányzati bérleti 
üzemeltetési díjjal szemben 27 665 eFt összegű, jellemzően felhalmozási jellegű kiadás került elszámolásra. (A 
hatályos rendelet csak a 2016.évi bérleti üzemeltetési díj 14 202 eFt+Áfa, összegében tartalmazott felhalmozási 
jellegű kiadás és bevétel teljesítésére fedezetet.) 
 
A hatályos 2016.évi költségvetés főösszegét érintő fent bemutatott többletbevételeknek az egyes kiadási 
előirányzatokra is gyakorolt változását az alábbi táblázat szemlélteti, mely egyidejűleg tartalmazza az egyes 
intézményeknek és Önkormányzatnak a költségvetési rendelet 13 § (1)-(4)-(9) bekezdései alapján saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatását is. 
 

adatok eFt-ban 



Előirányzat megnevezése Változás 
összege (eFt) 

Önkormányzatok állami működési támogatása (B1)  +12 332 
Állami támogatás (B2) felhalmozásra  0 
Közhatalmi bevételek (B3) 0 

Működési célú bevétel (B4)          +13 629 

Felhalmozási célú bevétel ingatlan értékesítésből (B5) 0 
Támogatás működési célra  (B6) 0 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (B7) 0 

Finanszírozási bevétel növekedés  (B8) 0 

BEVÉTELI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN +25 961 eFt 

Személyi juttatások (K1) változása  - 553 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (K2) + 3 163 
Dologi kiadások (K3) változása +9 687 
Egyéb működési kiadások  és tartalék változása (K5) +4 253 
Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4 ) változása +911 
Beruházási, felújítási kiadások változása (K6-K7) +10 453 

Felhalmozási célú támogatási kiadások változása (K8) - 1953 
Finanszírozási kiadások változás (K9) 0 
KIADÁSI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN   +25 961 eFt  
 
 
 
 
Az utolsó negyedév központi támogatásból származó többletbevételeinek és a 2016.évi jóváhagyott 
előirányzatoknak a költségvetési szervek által saját hatáskörben - a rendelet 13.§ (1)-(4)-(9) bekezdései alapján- 
végrehajtott költségvetési előirányzat átcsoportosításoknak hatása intézményenként az elemi költségvetésekre az 
alábbiak szerint kimutatható: 

 

Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési kiadások összesített változása 
(finanszírozási kiadások nélkül) 

Alapszolgáltatási Központ 0 eFt 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda +5 200 eFt 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal + 166 eFt 

Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár + 800 eFt 

Kistarcsa Város Önkormányzata +19 795 eFt 

Összes változás +25 961 eFt 

 

 

Változás eFt-ban  
kiemelt előirányzatonként 

Alapszolg
áltatási 
Központ 

Kistarcsai 
Gesztenyé
s Óvoda 

Kistarcsai 
Polgármeste

ri Hivatal 

Városi 
Művelődési 

Sportközpont 
és Könyvtár 

Kistarcsa Város 
Önkormányzata 

Személyi juttatás -60 -1972 -554 -185 2218 

Járulék +60 +2795 +720 +185 -597 

Dologi -127 +5589 -748 -362 5 335 



Ellátottak juttatása     +911 

Egyéb működési célú 
kiadás 

    +4 253 

Beruházás, Felújítás +127 -1212 +748 +1162 +9 628 

Egyéb felhalmozás     -1953 

Összes változás (eFt) 0 +5 200 +166  +800 +19 795 

 

  Az előterjesztés az összevont költségvetést főösszegét étintő, a fentiek szerint részletezve, mindösszesen 25 
961 eFt bevételi –kiadási előirányzat növekedésre vonatkozó javaslatot tartalmaz. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az Önkormányzat  2016.évi költségvetése 
módosításáról szóló  rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről 
megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
A tárgyévi költségvetést érintő bevételek és kiadások számbavétele jelenik meg az előterjesztésben.  

b) 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. 

c) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
a tárgyévi költségvetést érintő módosítások átvezetése kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának 
következménye a törvényességi észrevétel lehet. 

d) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: rendelkezésre 
állnak.  

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indokolásra a 
figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
rendelete módosítását!  
 
 
Rendeletalkotás! 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. 
évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2017.(..) 
önkormányzati rendeletét.  
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. február 14. 
 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata 
…/2017. (..) önkormányzati rendelete 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti 
előirányzat főösszegét 1 411 648 eFt összegben, módosított előirányzat főösszegét 1 688 602 eFt összegben 
állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése eredeti bevételi-kiadási főösszege 1 277 194 eFt, 
módosított főösszege 1 561 005 eFt.” 
 
 

2.§ 
 
A Rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
„(1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek 
meghatározásra: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 703 731 eFt 
 ebből önkormányzat működése állami támogatása 633 206 eFt  
b) közhatalmi bevétel 406 254 eFt 
c) működési saját bevételek 172 330 eFt 
d) működési célú átvett pénzeszközök 9850 eFt 
 ebből Európai Uniótól 2350 eFt 
e) központi költségvetési  támogatás felhalmozási célra 130 353 eFt 
                     ebből Európai Uniós forrásból 0 eFt 
f) felhalmozási saját bevételek 28 430 eFt 
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés 
   államháztartáson kívülről 9 000 eFt. 

 



(2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből 
a) működési célú bevételek  1 292 165 eFt, 
b) felhalmozási célú bevételek  167 783 eFt 
összegűek.” 

 
 

3. § 
 

A Rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„ (1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: 

a) a működési költségvetés kiadásainak összege 1 286 676 eFt, melyből 
aa) személyi juttatások összege 500 557 eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és  

szociális hozzájárulási adó összege 143 682 eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások összege 457 650 eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  22 804 eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások összege 161 983 eFt, 
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 5 557 eFt, 

ae) alpontból felhalmozási jellegű céltartalék 13 031 eFt, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások összege 381 171 eFt, melyből 

ba) beruházások, felújítások összege 273 811 eFt, 
bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás 107 360 eFt, 

c) a finanszírozási kiadások összege 20 755 eFt. 
 

 (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata  1 610 620 eFt, 
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata  77 982 eFt, 
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege  18 588 eFt. 

 
(3)  Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2016. évi 
módosított előirányzata 22 804 eFt összegben kerül meghatározásra.” 
 
 

4. § 
 
A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások 
különbözete: 

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 5 489 eFt többlet,  
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 213 388  eFt hiány,  

mely hiány belső finanszírozását 78 654 eFt összegű  2015. évi maradvány igénybevétele és  150 000 eFt összegben 
lekötött betétállomány felszabadításából származó finanszírozási bevétel és a működési költségvetés többlete 
biztosítja.” 
 
 

5. § 
 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az Önkormányzat összevont 
2016. évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 
tartalmazza. 
 
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe - az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az 
Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató-, e 
rendelet 2. számú melléklete lép.  



 
(3)A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép. 
 
(4) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
 
(5) A Rendelet 3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.1. számú melléklete lép. 
 
(6) A Rendelet 3.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.2. számú melléklete lép. 
 
(7) A Rendelet 3.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.3. számú melléklete lép. 
 
(8) A Rendelet 3.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.4. számú melléklete lép. 
 
(9) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.1.számú melléklete lép. 
 
(10) A Rendelet 4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.2.számú melléklete lép. 
 
(11) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és 
egyéb felhalmozási kiadások 2016. évi tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete 
lép. 
 
(12) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 
 

6 . § 
 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
        Solymosi Sándor  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
  polgármester            jegyző 


