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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) költségvetését 
érintő fejlesztési kiadások teljesítése érdekében, munkatervben nem ütemezett módon 
szükségessé vált az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34.§ (4) 
bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a tárgyévi költségvetési 
rendeletét.    
 

I.  A 2017.évi költségvetés főösszegének változása 

 

Az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat 
főösszege 1 884 857 eFt, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási 
főösszege 1 791 350 eFt, az előterjesztett módosítás hatására a főösszeg növekedése 132 478 
eFt, mely teljes öszegében az Önkormányzat elemi költségvetését növeli. 

A 2017.évi költségvetési rendelet 1. módosítása elsősorban a Képviselő-testület 45/2017. 
(III.2.) számú határozata szerint „Simándy József Általános Iskola, valamint a 
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” elnevezésű beruházáshoz 
jóváhagyott KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 kódszámú projekthez megítélt többletbevételek 
és a projekt önrészét szolgáló fejlesztési hitel felvételével összefüggő szükséges módosítások 
okán indokolt, továbbá az eredeti költségvetés fejlesztési kiadásainak céljait érintő 
módosítására vonatkozó javaslatot tartalmaz az általános tartalék terhére. 

 



  

A rendelettervezetben megjelenő, a főösszeget érintő bevételi-kiadási előirányzatok 
változása részletesen az alábbi: 
 
1. Működési kiadási előirányzatok változása: 
 
1.1. Önkormányzati Társuláshoz (Zöld Híd) történő csatalakozás belépési és tagdíja 

2 138 eFt: 

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társuláshoz (továbbiakban Társulás) való csatlakozás érdekében indokolt az 
előterjesztés szerint 2 138 eFt összegű egyszeri belépési (50Ft/lakosságszám) és éves 
(lakosságszám szerint megállapított 120Ft /fő) tagdíj fizetésére vonatkozó előirányzat 
tervezése. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő KIVÜ Nonprofit Kft. jelenleg elismert szolgáltatóként 
működik Kistarcsa közigazgatási területén. A kommunális hulladékszállítással foglalkozó 
cégeket összefogó és koordináló Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
(NHKV) Zrt.-től a feladatellátásra vonatkozóan kapott megfelelőségi tanúsítvány 
felülvizsgálatára 2017.március 31-ig kerül sor. A KIVÜ Kft. fennmaradása és további 
működése bizonytalanná vált 2017-ben, a hulladékszállítást érintően az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) megjelenő integráció megvalósítása 
szándékával összefüggésben. Az OHKT szerinti integrációs folyamatok végrehajtását a 
1250/2016. (V. 27.) Korm. határozat hagyta jóvá. A tervben megfogalmazódó cél többek 
között az „egységes közszolgáltató kiválasztása, ezáltal az egy régió, egy társulás, egy 
közszolgáltató modell megalkotása” , az optimális közszolgáltatási területek kijelölése és a 
területi egyenlőtlenségek és adottságok kiegyenlítése. Az integrációs folyamat részeként az 
NHKV Zrt. –mint koordináló szerv- által közzétett cselekvési terv szerint tárgyév január 
végén már megkereste a településünk vezetőit is az az integrációs törekvéssel kapcsolatos 
együttműködés erősítésének céljából a Társulás egyes, a hulladékszállítással kapcsolatos 
konkrét adatok begyűjtése érdekében.  

Az OHKT szerinti közszolgáltatási koncepció hatására, már országszerte megindultak az 
egyeztetések, melyek szándéka a cselekvési terv szerint a közszolgáltatási körzetek 
kialakításánál törekedni a minimum 50 000 főt kiszolgáló területek kialakítására, „közelség 
elvének” és a „méretgazdaságosságnak” a figyelembe vételével, szem előtt tartva hogy az 
optimális közszolgáltatási terület 200 000 fő feletti kiszolgálást jelent. 

A fentiek szerint, a testület által későbbiekben jóváhagyandó döntések érdekében szükséges 
az elkülönített előirányzat tervezése a valószínűsíthető Társulási csatlakozás érdekében. 
Minden bizonnyal a hulladékszállítási közszolgáltatást jelenleg ellátó önkormányzati KIVÜ 
Kft. jövője előbbiekkel összefüggésben további testületi döntéseket tesz szükségessé. 

1.2.Támogatási célú kiadások növekedése 700 eFt. 

 A lakosságnál keletkező zöld hulladékok mennyiségének fokozatos növekedése miatt, 
a lakosság komposztálási kedvének erősítése céljából háztartási méretű (320 literes) 
komposztáló ládák beszerzése kerül tervezésre bruttó 700.000,- forint keretösszeg erejéig, 
amely ládákat pályázati eljárás lefolytatása után térítésmentesen biztosíthat az Önkormányzat 
az eredményesen pályázóknak. Az előzetes elképzelések szerint az eszköz 5 évig az 
Önkormányzat tulajdonában marad, annak használatára a pályázó megállapodást köt az 
Önkormányzattal. A pályázati felhívást, illetve a pályázat konkrét feltételeit és a megkötendő 
használati megállapodás tartalmát a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság határozza meg. 



Az előterjesztett rendelet-tervezetben a Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságot a pályázati feltételek kialakítására/jóváhagyására  a 
polgármestert pedig, a pályázati eljárás lefolytatására. 

 

2. Felhalmozási  előirányzatok 
2.1.Önkormányzat beruházási, fejlesztési céljainak változása: 

 
A tervezett eredeti előirányzatot meghaladó mértékben szükséges a Deák F. utcai 
gyalogosátkelő kialakítása érdekében fejlesztési forrás     
 + 2 150 eFt. 
Az eredeti költségvetésben tervezett  Nyíltárok utcai terület előkészítés ( 3 millió Ft) 
forrásigény csökkenthető           
 - 2 000 eFt. 
Fennmaradó összegben (1 millió Ft) a Nyíltárok utca útépítése tervezése kiadásai kerülnek 
meghatározására a fejlesztési célok között.      + 1000 eFt. 
Arculati kézikönyv elkészítése többletköltséget igényel     + 200 eFt. 
Az eredi előirányzatot meghaladó összegben szükséges kiadási előirányzat a bölcsőde építése 
közműkiváltása(i) érdekében        + 1 600 eFt. 
Új beszerzési igényként jelenik meg a Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 
működtetésében lévő uszoda medencetér átalakításának tervezési költsége  +1 200 eFt. 
Utóbbi tervezés annak érdekében szükséges, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség által, 
várakozásaink szerint TAO támogatás összegyűjtésére alkalmasnak ítélt beruházásként   
valósulhasson meg. A tervezés szerinti beruházás műszaki tartalmát tekintve medence 
magasítás, öltöző felújítás, kalkulált beruházási igénye 300 millió Ft, melynek maximum 30 
%-os önerő mértékét önkormányzati és/vagy egyéb forrás finanszírozhatná. 
  
Új beruházási forrásigényként kerül tervezésre a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete 
3. melléklet II. 2. a), b) és c) pontok szerint pályázható fejlesztési támogatások önrésze. A 
tárgyévben megjelenő pályázati kiírás az alábbi fejlesztési célokra tartalmaz forrást: 

a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 
b) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, 
c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása.  

 
A pályázat a) pont szerinti pályázati célokra vonatkozóan  15%-os önerőt ír elő, mely a 
maximális 30 millió Ft összegű pályázati támogatás érdekében +5 295 eFt összeg tervezését 
teszi szükségessé. A pályázott fejlesztési cél a Gesztenyés Óvoda épületének felújítása: kazán 
cseréje, tető szigetelése, egyéb gépészeti felújítás. 
 
  A beruházási és  felújítási célok között a hatályos költségvetési rendelet  5. 
számú mellékletében már nevesített Könyvtár és Emlékhely létrehozása 2017.évi kiadásai 
előirányzat terhére a polgármester részére kerül beépítésre felhatalmazás a 
forrásfelhasználásra vonatkozó önálló döntés érdekében, utólagos tájékoztatási 
kötelezettséggel. Ez utóbbi a Könyvtár és Emlékhely elnevezésű beruházásnak a 1873/2016. 
(XII. 28.) Kormány határozat alapján 2017.évre tervezett  támogatás terhére elszámolásra 
kerülő, elsősorban szakértői/tanácsadói feladatatok vonatkozásában szükséges, annak 
érdekében, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság üléseihez időben nem kötött 
döntéseket szükség szerint meghozzon a polgármester, a beruházás kívánt határidejű 
megvalósítása érdekében. A kötelezettségvállalásra vonatkozó jogosultság csak és kifejezetten 



ezen beruházás érdekében felmerülő, legfeljebb 5 millió Ft nettó összegű, szerződések 
aláírására vonatkozik.  
 

3. Bevételek változása: 
 

3.1. Működési célú pénzeszköz átvétel (1039 eFt) 
A Rigómező utcában szükséges  telekalakításokkal összefüggésben 3 ingatlantulajdonossal 
megkötött településrendezési szerződések szerint, a telekalakításokhoz kapcsolódóan 
felmerülő szabályozási terv módosításokhoz 1039 eFt többlet bevétel tervezhető, mely az 
eredeti költségvetésben a HÉSZ tervezésére szánt összegen felüli többletbevételként jelenik 
meg. 
 
3.2. Felhalmozási célú támogatás többlet bevételei-államháztartáson belülről (B2): 

 

Az Önkormányzat által benyújtott KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 azonosítószámú, „A 
Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületeinek 
energetikai korszerűsítése” című támogatási kérelem, tárgyév márciusi értesítés szerint 
131 257 111-Ft összegű támogatásban részesült, a támogatási szerződés aláírása folyamatban. 
A Képviselő-testület a támogatott projekt önereje finanszírozása érdekében hozott 45 
/2017.(III.2.) határozata alapján 68 319 889 Ft összegű hitel felvételéről döntött.  

 

3.3. Fejlesztési hitel tervezett kamatterheinek változása: 

A hitel beszerzése érdekében a számlavezető pénzintézet (OTP Bank Nyrt.) került 
megkeresésre sürgős ajánlattétel érdekében. A beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt). hatálya alá, így a testület saját belső szabályozása 
szerint zajlott a beszerzési eljárás, azzal, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény ( Mötv.) 42.§ 
4. pontja szerint a hitel felvételére vonatkozó döntés a testület kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. Ajánlatkérésben 10 és 15 éves futamidőre vonatkozó ajánlatok alapján a kedvezőbb 
kamatteherrel kalkulálható 10 éves futamidejű hitel felvétele indokolt. Az OTP Bank Nyrt. 
által benyújtott ajánlat jóval kedvezőbb a jelenleg a piacon a Magyar Fejlesztési Banki 
forrásokból több Banknál kínált „Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés 2020” program 
alapján elérhető hitelekénél, ezek jelenlegi összesített várható kamatterhe legalább 4,5 - 5,5% 
, az ajánlattevő saját forrásból kínált hitele jelenleg 1,88%  mértékű kamatterheket ajánl, 
további külön díjak (kivéve rendelkezésre tartási jutalék) felszámítása nélkül. Ingatlan 
fedezet, mint biztosíték nem szükséges az ajánlattételnek megfelelően. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 10. § 
(1) bekezdése alapján a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges az önkormányzatok 
tervezett hitelfelvételéhez.  

A Stabilitási törvény és a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szabályozza a hitel felvételére 
vonatkozó engedélyezési eljárás részletes szabályait. Az előzetes hitelfelvételi szándékról 
március 16-ig kell(ett) adatot szolgáltatni a Magyar Államkincstár felé, mely adatszolgáltatás 
az előterjesztés készítésével egyidejűleg megtörtént. 

Az adatszolgáltatást követően kerülhet sor a kérelem benyújtására. Utóbbi a beruházás időben 
történő megvalósítása érdekében legkésőbb 2017. március 31-ig szükséges, melynek 
kötelezően csatolandó dokumentum előírása szerint szükséges az előterjesztett testületi 
határozatok és rendeletmódosítás jóváhagyása. A Képviselő-testület 29/2017.(II.22.) sz. 



határozatával jóváhagyott ún. kitekintő határozat módosítása szükséges, a konkrét ajánlattétel 
szerinti paramétereknek megfelelő összegekkel. 

 

 
 
A hatályos 2017.évi költségvetés főösszegét érintő fent bemutatott változásoknak  az 
egyes kiadási előirányzatokra gyakorolt változását az alábbi táblázat szemlélteti: 
 
 

 
adatok eFt-ban 

Előirányzat megnevezése Változás 
összege (eFt) 

Önkormányzatok állami működési támogatása (B1)  +182 
Állami támogatás (B2) felhalmozásra  +131 257 
Közhatalmi bevételek (B3) 0 

Működési célú bevétel (B4) 0 

Felhalmozási célú bevétel ingatlan értékesítésből (B5) 0 
Támogatás működési célra  (B6) +1 039 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (B7) 0 

Finanszírozási bevétel növekedés  (B8) 0 

BEVÉTELI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN 132 478 

Személyi juttatások (K1) változása  0 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (K2) 0 
Dologi kiadások (K3) változása 0 
Egyéb működési célú kiadások változása (K5) - 4741 
Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4 ) változása 0 
Beruházási, felújítási kiadások változása (K6-K7) +139 702 

Felhalmozási célú támogatási kiadások változása (K8) 0 
Finanszírozási kiadások változás (K9) - 3 365 
KIADÁSI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN 132 478 
 
 

  Az előterjesztés az összevont költségvetést főösszegét étintő, a fentiek szerint 
részletezve, mindösszesen  132 478  eFt bevételi –kiadási előirányzat növekedésre 
vonatkozó javaslatot tartalmaz. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az Önkormányzat  2017. 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 gazdasági szervezettel rendelkező 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 
2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítását!  
 
 
Rendeletalkotás! 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kistarcsa Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló ../2017.(..) önkormányzati rendeletét.  
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
 
 

1.Határozati javaslat 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank 
Nyrt-vel kötendő hitel szerződés alapján fejlesztési célú hitelt vesz igénybe az alábbiak 
szerint:  
A hitel célja a KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 kódszámú, ” Simándy József Általános 
Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” elnevezésű 
projekthez kapcsolódóan a Képviselő-testület 45/2017. (III.2.) számú határozatával 
jóváhagyott 68 319 889 Ft összegű önerő finanszírozása.  A fejlesztési hitel  
- összege:      68 319 889 Ft 
- típusa:      éven túli lejáratú fejlesztési hitel   
- igénybevételének tervezett ütemezése:  a szerződés aláírásának napjától a  

rendelkezésre tartási idő végéig; 
- tőketörlesztés:     negyedévente azonos részletekben 
- futamidő:      szerződéskötést követő 10 év 
- türelmi id ő tőketörlesztésre:     a szerződéskötéstől számított 6 hónap 
- rendelkezésre tartási idő:    a szerződéskötéstől számított 1 év 
- rendelkezésre tartási jutalék:   0,2 %/év  
- kamat:      3 havi BUBOR + max. 1,65% 
kamatfelár  
      
A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték az 
Önkormányzat mindenkori költségvetésében rögzített - a 353/2011. (XII.30.) Korm. 
rendeletben meghatározott- adott évi saját bevételei, illetve felhatalmazás azonnali 
beszedési megbízásra a számlavezető pénzintézeténél. 



 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama 
alatt a hitel tőkeösszegét és járulékait - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően - a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve 
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
származó éves összes fizetési kötelezettsége a futamidő alatt, egyik évben sem haladja 
meg a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott évi saját bevételeinek 50 
%-át továbbá, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs, és nem kezdeményeztek 
ellene adósságrendezési eljárást.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban rögzített 
feltételekkel a hitelfelvételre – mint adósságot keletkeztető ügylet megkötésére - 
vonatkozó kérelem Kormány részére történő benyújtására, továbbá az OTP Bank Nyrt-
vel történő hitelszerződés aláírására, a határozatban nem rögzített egyéb szerződéses 
feltételekre  vonatkozóan is.  
A hitelszerződés hatályba lépésének feltétele a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdés alapján a Kormány hitel felvételére 
vonatkozó hozzájárulása. 
Határid ő: kérelem benyújtására vonatkozóan  2017.03.31., ill. Kormány engedély szerint 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

2.Határozati javaslat 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2017.(II.22.) sz. határozatát 
visszavonja, ugyanakkor a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat 
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő várható fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő évekre várható alakulását. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
Kistarcsa, 2017. március 14. 
 
 
 
 
 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



 
Kistarcsa Város Önkormányzata 

…/2017. (..) önkormányzati rendelete 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata 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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-testület  Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése 
kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 1 884 857 eFt összegben, módosított kiadási 
és bevételi főösszegét  2 017 335 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat 
elemi költségvetése bevételi kiadási módosított főösszege 1 923 828 eFt, mely 677 810 eFt 
összegben tartalmazza a fenntartó által biztosított intézmény finanszírozások összegét..” 
 
 

2.§ 
 
A Rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
„(1) Az Önkormányzat összevont 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi 

összegben kerülnek meghatározásra: 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 629 064 eFt 
 ebből önkormányzat működése állami támogatása 598 045 eFt  
b) közhatalmi bevétel 414 000 eFt 
c) működési saját bevételek 188 673 eFt 
d) működési célú átvett pénzeszközök 3 519 eFt 
 e) központi költségvetési  támogatás felhalmozási célra 459 372 eFt 
                     ebből Európai Uniós forrásból 131 257 eFt 
f) felhalmozási saját bevételek 1 200 eFt 
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés 
     0 eFt. 

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

a) működési célú bevételek  1 235 256 eFt, 
b) felhalmozási célú bevételek 460 572 eFt 
összegűek. 

(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei 
a) előző évi maradvány igénybevétele 253 187 eFt 
 ebből önkormányzati maradvány összege 250 000 eFt 
           intézményi maradványok összege  3 187 eFt. 



b) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével    
 a „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének 

energetikai korszerűsítése” elnevezésű, támogatott beruházás önrészének 
finanszírozása  érdekében   68 320 eFt.” 

 
 

3. § 
 

A Rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Az Önkormányzat összevont, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

kerülnek meghatározásra: 
a) a működési költségvetés kiadásainak összege 1 229 155 eFt, melyből 
aa) személyi juttatások összege 526 471 eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és  
  szociális hozzájárulási adó összege 123 303 eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások összege 449 598 eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  14 700 eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások összege 115 083 eFt, 
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 13 121 eFt, 
ae) alpontból céltartalék feladatellátás változására   5 000 eFt, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások összege 767 529 eFt, melyből 
ba) beruházások, felújítások összege 761 729 eFt, 
bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás 5 800 eFt, 
c) a finanszírozási kiadások összege 20 651 eFt. 

 
 (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata  1 943 718 eFt, 
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata     73 617 eFt, 
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege  18 121 eFt” 
 
 

4. § 
 
A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1)  Az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek 
és kiadások egyenlege: 
a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 6 101  eFt többlet,  
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában  306 957 eFt hiány,  
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 300 856 többlet, 
melyek belső finanszírozását   253 187 eFt összegű  2016. évi maradvány igénybevétele  és 
külső finanszírozásként 68 320 eFt összegben hitel felvétele biztosítja.” 
 

5.§ 
 
A Rendelet 8.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ ( 1)  Az Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetése Európai Uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programhoz, projekthez kötődő működési kiadást 



1 240 eFt összegben  tartalmaz, a Drezda II (Remembering the Past – Building the Future) 
nemzetközi projekthez kapcsolódóan. 

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése a „Simándy József Általános Iskola, 
valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, 
KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 kódszámú Európai Uniós forrásból támogatott beruházás 
érdekében összesen 199 577 eFt összegű kiadást tervez.” 

 
 
6. § 
 

A Rendelet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások 
előirányzatán belül,  13 121 eFt összegű általános működési célú tartalék,  előbbin  felül  
5 000 eFt összegű tartalék - a kulturális és közművelődési feladatokat ellátó-, év közben 
megalapítandó gazdasági társaság létrehozását szolgálja.” 
 
 
 

7. § 
 

A Rendelet 12. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetés 5. számú 
mellékletében a ”Könyvtár és Emlékhely létrehozása 2017.” megnevezésű beruházási célt 
szolgáló keretösszeg terhére, a beruházás érdekében szükséges egyes, a kivitelezés 
előkészítését szolgáló feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft 
nettó egyedi összegben. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt 
kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval 
egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.”  
 

8.§ 
 

A Rendelet 14. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 

„(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakosság részére biztosítandó 
komposztládákra vonatkozóan a jelen rendelet 6. számú mellékletében biztosított 700 000- Ft 
keretösszeg erejéig, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által meghatározott pályázati 
feltételeknek megfelelő pályázatot kiírjon és a használati megállapodásokat a nyertes 
pályázókkal megkösse. A keret terhére megítélt nem pénzbeni támogatásokról a polgármester, 
legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.” 

 
9.§ 

 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az 
Önkormányzat összevont 2017. 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 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.1.számú melléklete lép. 
 
(6) A Rendelet 4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.2.számú melléklete lép. 
 
(7) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett 
beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2017. évi tervezett kiadásait 
célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. 
 
(8) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 
(9) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 
(10) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
 
 
 

10 . § 
 

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



 
 

1.számú melléklet-kitekintő határozathoz 

    

Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségei tárgyévet követő 10 évre(eFt-
ban) 

Sor 

szám 
Megnevezés 

  

2017. 

év 

2018. 

év 

2019. 

év 

2020. 

év 

2021. 

év 

2022. 

év 

2023. 

év 

2024. 

év 

2025. 

év 

2026. 

év 

2027. 

év 
ÖSSZESEN 

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14. 

01 Helyi adók 368000 368 000 368 000 368 000 368 000 368 000 368 000 368 000 368 000 368 000 368 000   

02 Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

03 Díjak, pótlékok, bírságok 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300   

04 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 

értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 

származó bevétel 

1 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000   

05 Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

06 
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó 

bevételek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

07 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

08 Saját bevételek (01+…+07) 374500 374 300 374 300 374 300 374 300 374 300 374 300 374 300 374 300 374 300 374 300   

09 Saját bevételek (08.sor) 50 %-a 187 250 187 150 
187 150 187 150 187 150 187 150 187 150 187 150 187 150 187 150 187 150 

  

10 
Tárgyévben keletkező  fizetési kötelezettség 
(11+…+17) 

655 8 082 7 952 7 822 7 693 7 559 7 433 7 303 7 173 7 043 6 913 75 628 

11 
Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és 

annak tőketörlesztése 
0       6 832         6 832         6 832         6 832          6 832         6 832         6 832         6 832          6 832          6 832       68 320    

12 Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése       655           1 250          1 120    
             

991    

             

861    

             

727    

             

601    

             

470    

             

341    

             

211    

                

81    
     7 308    

13 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Adott váltó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Pénzügyi lizing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Halasztott fizetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



18 
Előző évben  keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+20.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Felvett hitel  tőketartozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Felvett hitel  kamata, díja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 
             

655    
     8 082        7 952        7 822         7 693        7 559         7 433         7 303         7 173         7 043         6 913      75 628    

22 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (09-21) 

186 595    179068    179 198    179 328    179 457    179 591    179 717    179 847    179 977    180 107    180 237      

 


