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Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) tárgyévi 
költségvetését érintő rendeletmódosítás a testület eredeti munkatervében május hónapra került 
ütemezésre, azonban elsősorban a Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár június 30-i 
megszüntetésével és a feladatoknak gazdasági társasági formában történő ellátásával 
összefüggésben június hónapra állhattak rendelkezésre az előbbivel összefüggő érdemi 
költségvetési információk. 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása (továbbiakban: ’költségvetés módosítás’) fentieken kívül 
az év első félévében felmerült beruházási, fejlesztési többlet igényeknek teremt fedezetet az 
eredeti költségvetésben tervezett ámde szükségességét tekintve  mégis hátrasorolható 
beruházások keretösszegének átcsoportosításával.  

Az előterjesztés szerint  átvezetésre kerül az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
szóló rendeletben már jóváhagyott maradvány változás (csökkenés), és ezzel egyidejűleg a 
2016. évi beszámoló jóváhagyásával együtt keletkezett központi forrású többletbevételek. 
Előbbiek összesített hatása nem jelentős a költségvetés főösszegéhez viszonyítva. 

  
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.  A hatályos módosított 2 017 335 eFt főösszegű költségvetés az 
előterjesztett módosítás hatására 28 573 eFt –tal csökken, így összege 1 988 762 eFt-ban 
kerül rögzítésre. A főösszeg csökkenésének elsődleges indoka, hogy az Önkormányzat 
testülete a fenntartásában lévő kulturális, közművelődési, és sport feladatokat ellátó 
költségvetési szerve június 30-i megszüntetéséről döntött. Előbbivel összefüggésben az 
összevont költségvetés előirányzataiból „eltűnnek” az intézmény által első félévben nem 
teljesített bevételek és kapcsolódó kiadások eredetileg tervezett összegei (Sportközpont 
megkésett átadása idézte elő) valamint a 2. félévre vonatkozóan tervezett saját bevételei és 
annak terhére tervezett kiadásai. 

Az előterjesztés egyebekben jellemzően a főösszeget jelentősen nem befolyásoló hatású 
előirányzat átcsoportosításokat tartalmaz. Egyes beruházások és felújítások tervezett összege 
csökken, ill. a tervezett cél a tárgyévi költségvetésből kivezetésre kerül, más beruházási, 
fejlesztési célok megvalósítási igénye javára. 

A jóváhagyott 2016.évi zárszámadásról szóló rendelet szerint átvezetésre kerül a maradvány 
eredeti előirányzathoz képest csökkent összege, ezt ellentételezve  a 2016.évi elszámoláshoz 
kapcsolódó többletbevételek kerülnek számbavételre. 

A rendelettervezetben megjelenő, a főösszeget érintő bevételi-kiadási előirányzatok 
változása részletesen az alábbi: 
 
 
1. Működési kiadási előirányzatok változása: 
 

1.1.A 1264/2017. (V.29.) Korm. hat. a polgármesterek központi béremelése költségei 
2017. évi ellentételezésére Kistarcsa Város Önkormányzata vonatkozásában 1 883 eFt 
támogatásról határozott, mely teljes összegében személyi jellegű és járulék kiadásokra 
kerül a költségvetésben tervezésre. 

Önkormányzat Személyi jellegű kiadások (K121) növekedése +1 543 eFt 
Önkormányzat járulék és szociális hozzájárulási adó kiadások (K2) növekedése+340 eFt. 
 

1.2.A gyermekek nyári szünetben történő napközbeni ellátásának biztosítására az eredeti 
költségvetésben nem került előirányzat meghatározásra abból a vélelemből adódóan, 
hogy a feladatot a köznevelésben bekövetkezett 2017.január elsejei átalakulással 
együtt az állam fogja biztosítani. A vonatkozó 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 14-15.§ és 41.§ alapján továbbra is az 
önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik, így ennek érdekében  

személyi jellegű kiadás és  +360 eFt  
munkáltató közteher kiadások  +79 eFt  
összegben kerültek tervezésre. 
A feladatot az Önkormányzat a Simándy Iskola pedagógusinak megbízásával látja el, az 
előzetes igényfelmérések szerint 2017. július 31-ig.  
 

1.3.A Polgármesteri Hivatalnál az eredeti költségvetésben nem tervezett személyi jellegű 
kiadási igény mutatkozik, az évközi előre nem látható fluktuáció, és a nem rendes 
öregségi nyugdíjazás okán kért felmentés következtében. A nyugdíjazással 



összefüggésben a felmentését kért munkavállaló jutalmazását kívánja a kiadási többlet 
előirányzat biztosítani. Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében  

személyi jellegű többlet kiadás (K1)   +967 eFt 
munkáltató járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) +213 eFt 
 

  

1.4. A Képviselő-testület 118/2017. (V.24.) sz. határozatában döntött a 100% önkormányzati 
tulajdonú Kistarcsai KÖFE Kft. többlettámogatásáról, a közterületi hulladékgyűjtési, és 
szállítási feladatok finanszírozása érdekében, mindezt az általános tartalék terhére: 

Működési támogatási kiadás többlete (K512)  +2 914 eFt 

Tartalék csökkenése/KÖFE Kft. többlettámogatásához  – 2 914 eFt 

 

1.5. A lakosságnál keletkező zöld hulladékok mennyiségének fokozatos növekedése miatt a 
testület március hónapban pályázati keretösszeget hagyott jóvá a lakosság komposztálási 
kedvének erősítése céljából, háztartási méretű (320 literes) komposztáló ládák beszerzése 
érdekében. További beszerzésére újabb + 370 eFt keretösszeg került átcsoportosításra 
magánszemélyek pályázati támogatása érdekében. Az idén először meghirdetett felhívásra a 
kibővült keretösszegnek köszönhetően összesen 193 db háztartáshoz kerülhet ingyenesen 
komposztálásra szolgáló gyűjtőedény.  

1.6. A Képviselő-testület határozott a fenntartásában lévő Városi, Művelődési, Sportközpont 
és Könyvtár (VMSK ) költségvetés szerv megszűntetéséről, 2017.06.30-i időpontra 
vonatkozóan az intézmény törlésének tényét a Magyar Államkincstár is rögzítette törzskönyvi 
rendszerében. 

A jelen előterjesztés az intézmény megszűnésével összefüggésben igényelt a legjelentősebb 
összegű előirányzat korrekciót, mely összességében a költségvetési főösszeg csökkenését 
eredményezte. Az eredeti költségvetésben jóváhagyott VMSK intézmény 157 087 eFt 
főösszegű költségvetése 88 157 eFt-ra csökken, a félévig (megszűnésig) szükséges kiadások 
és bevételek számbavételével.  

VMSK  megszüntetésével összefüggően az intézmény elemi költségvetéséből a kiadási 
előirányzatok  összesen   68 930 eFt összegben csökkennek. 

 

Az első félévben elmaradó Sportközponti bevételek és a június 30-i megszűnés 
folyományaként a VMSK  elemi költségvetésében tervezett saját működési bevételek 
egyidejűleg  36 165 eFt összegű előirányzat csökkenést eredményeznek.  

  

Az intézmény által első félévben ellátott feladatokat nonprofit gazdasági társaságként a 
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. (VMSK Kft .) végzi az év második felében az előkésztett 
közművelődési megállapodásnak megfelelően. A kötelező önkormányzati feladatok 
ellátásáért a VMSK Kft. 2017. évben az előterjesztés szerint +46 920 eFt összegű működési 
támogatásban részesül. 

Az első félévben az intézménynek biztosított fenntartói támogatás és a második félévre a Kft-
nek nyújtandó működési támogatás több, mint 10 millió Ft többlet kiadást idéz elő a 
kulturális, sport, közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódóan az Önkormányzat 



költségvetésében. Ez a kiadás növekedés a költségvetési szerv megszűnéssel összefüggő 
egyszeri kiadásokból adódik. 

Egyes közalkalmazotti jogviszonyok közös megegyezéssel történő megszűnése többletkiadása 
  +3 100 eFt. 
A közalkalmazottak szabadságainak megválása a megszűnéssel egyidejűleg  +2 124 eFt. 
fentiek járulékai   +1 149 eFt. 
A költségvetési szervek bérjellegű finanszírozásainak tervezésekor a megelőző év december 
hótól a tárgyév november végéig kell a 12 hónapra járó béreket tervezni. Ez kizárólag az 
államháztartási számvitelre vonatkozó sajátos elszámolási és tervezési szabály. A nonprofit 
VMSK Kft. bérjellegű kiadásai között finanszírozni szükséges a 2017. decemberi személyi 
juttatásokat és azok közterheit is, így összességében az Önkormányzat költségvetését idén a 
VMSK költségvetési szerv elemi költségvetésében 7 havi bér és közterhei, a VMSK Kft. 
vonatkozásában további 6 havi munkabér és közterheihez nyújtott támogatás terheli. Az 
Önkormányzat által 2017.évben finanszírozandó +1 havi bértömeg nagyságrendileg 
munkáltatói közterhekkel együtt   +5097 eFt.  

Ezen egyszeri jellegű költségeken felül a nonprofit szervezeti formából adódó 
költségnövekedés hatásait a Kft. az idei évben az eszközhasznosításból származó saját 
bevételéből (gépjárművek bérbeadásából) és a már meglévő saját likvid vagyonából 
ellentételezi. 

A szervezeti forma változásából adódó költségnövekedést okozó hatások: FEB működése 
költségei, gazdálkodási könyvviteli, bérszámfejtési feladatok ellátásának költségei, fizikai 
dolgozói létszám növekedése (takarító), ügyvezetői és egyéb munkakörhöz kapcsolódó 
bérjellegű többletkiadások, magasabb munkáltató közterhek hatása. 

Az Önkormányzat eredeti költségvetésében a feladatellátás szervezeti kereteinek 
megváltozására készülve eleve elkülönített 5 millió Ft céljellegű tartalékot. Ennek 
felhasználásával (kiegészítve az általános tartalékból) és az Önkormányzatnak jelen pontban 
és az előterjesztés egyéb pontjaiban bemutatott a kiadási és bevételi előirányzatainak 
módosításával, összevont összegében biztosítja a Kft. működési támogatásának forrását és az 
egyszeri jellegű többletterhek finanszírozását is. 

Tartalék változása/Kistarcsai VMSK Kft. támogatásához -5 695 eFt  
Önkormányzatnál kiadás csökkenés (reprezentációs kiadások Kft.hez ’telepítése’)  
   -1 100  eFt  
reprezentációs kiadások közterhe  fedezete Kft-hez  -484  eFt. 
 

1.7. 2016.évi zárszámadással összefüggésben szükséges támogatás visszautalás (egyes 
tényleges feladatmutatók elszámolását követően ( K502)    1 295 eFt.
  

  

2. Felhalmozási  előirányzatok, az Önkormányzat beruházási, fejlesztési céljainak 
változása 

 
A tárgyév során egyes jóváhagyott fejlesztési keretösszegek felhasználását egyéb évközi 
igények láthatóan felülírják, így az előterjesztésben a főösszeg szempontjából nem 
jelentős, ámde a felhasználási célok tekintetében több előirányzat módosítás is 
előterjesztésre kerül.  
 
Szükséges új fejlesztési célok, ill. meglévő célokhoz kapcsolódó többlet kiadási igények: 



ASP kártyaleolvasó beszerzés (K6)      +500 eFt 
A fejlesztés az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben 
meghatározott eszközigényt hivatott kielégíteni. Az összeg az Önkormányzat integrált 
gazdálkodási-, adó-, kataszteri-, iratkezelési- keretrendszere használatához elektronikus 
személyi igazolvány és aláírást tartalmazó kártya leolvasására alkalmas eszközök beszerzését 
teszi lehetővé. Későbbiekben a beszerzéshez pályázat útján támogatás várható. 
 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésben saját hatáskörben történt 
átcsoportosítás az előzetesen felszámított Áfa kiadásokról (K351 -532 eFt) az alábbi 
beszerzések megvalósítása érdekében: 
közterület felügyelet részére forgalomtereléshez gépjárműre szerelhető fényjelző 
berendezések (K6)         +200 eFt 
Klíma berendezés hivatali irodába (aljegyző)     +332 eFt 
 
Az évről évre kiírásra kerülő,  közművelődési érdekeltség növelő pályázat keretében 6 000 
eFt beruházási értékű tárgyi eszköz (K6) beszerzés érdekében     + 600 
eFt önrész kerül elkülönítésre. 
 
Játszóterek fejlesztésére szükséges további + 1000 eFt összegű kiadási előirányzat 
biztosítása, mivel egyes játszótéri eszközök cseréje halaszthatatlan. 
 
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal földszinti recepcióját érintően átalakítás vált indokolttá, 
a hitelkérelmünk Kormány általi jóváhagyását követően hatályba lépő energetikai felújítást 
célzó kivitelezést megelőzően. A szükséges átalakítások közvetlenül nem kapcsolódnak a 
jelentős energetikai megtakarítást ígérő épület felújításhoz, azonban ésszerűnek tűnik ezeket 
az épület homlokzatát érintő szigetelést megelőzően elvégezni. A földszinti hátsó ajtó portál 
cseréje és az üvegezés helyett részbeni falazása biztosítja a jobb helykihasználást, 
szellőztetést stb., a klímaegységek külső áttelepítése pedig esztétikai és energetikai 
szempontból is indokolt,összesen  + 3 500 eFt összegben.  
 
A 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. értelmében útfelújítást és építést támogat 200 millió Ft 
összegű állami forrás. Az eredeti költségvetésben nevesített útépítések, felújítási célok 
pontosítása vált indokolttá. A keretösszeg kiegészül a hatályos költségvetésben pályázati 
önerőként szereplő 8 millió Ft beruházási összeggel, mely eredetileg a ’PM ONKORMUT’ 
elnevezésű pályázat keretében a Megyeri M. és Balczó I. utcák építésére lett elkülönítve. Nem 
hivatalos információk alapján pályázati igényünk nem nyert támogatást, így az elkülönített 
önerővel kiegészülve, 208 millió Ft összegben az alábbi utcák építése, ill. felújítása 
valósulhat meg a jelzetten kalkulált összegekben: 
Útépítés: 
Balczó István utca    88 644 eFt 
Megyeri Margit utca    61 969 eFt 
Tulipán köz    18 443 eFt 
Boróka utca     14 966 eFt 
Útfelújítás: 
Hunyadi utca+ parkoló   23 977 eFt. 
 
A rendeletmódosításban a fenti támogatásból útépítésekre szánt kiadási előirányzatok 
növekedése (K6)           
           + 8 000 eFt  
Egyidejűleg ’PM ONKORMUT’ pályázati önerő kivezetése    - 8 000 eFt 



 
A fentebb részletezett fejlesztési igények többlet kiadás igényével egyidejűleg áttekintett 
fejlesztési célok egyes elemei a 2017. évi költségvetésben átmenetileg elhagyásra kerülnek, 
ill. egyes esetekben azok szükséges keretösszeg csökkenthető. 

� HÉSZ tervezési kiadások csökkenése (vonatkozó végleges kötelezettségvállalás 
szerint) 

           -500 eFt,  
� Uszoda medencetér tervezés cél elhagyása ( a tervezés is többletforrást igényel és a 

megvalósíthatóság egyenlőre teljesen bizonytalan)    -1 200 eFt,  
� Energetika projekt 2017. évi forrásigény csökkenése (ténylegesen korábbi 

költségvetési évben már teljesítésre került)      
 -1 841 eFt,  

� Aradi utca ’fekvőrendőr’ telepítése      -700 eFt,  
� Illés Bálint tér felújítása        -2 000 eFt  
� Gesztenyés Óvoda csoportszobákkal bővítése (a tervezett költségelem nem merül fel a 

2017. évben, 2015-ben már kifizetett tervek kerülnek elszámolásra)  -3 810 e Ft. 
 

3. Bevételek változása: 
Működési bevételek változása ( időarányosan ténylegesen teljesülő 
többletbevételek): 

 
Helyi adóbevételek növekedése (B3)   +2 500 eFt  
Közvetített szolgáltatások bevételének ellenértéke növekedése(B4)  +541 eFt  
   
2016.évi elszámolás többletkiutalás (B4)  + 3 207 eFt  
2016.évben minősítést szerzett óvodapedagógusok minősítése többlettámogatása (B1)   
  + 2 304 eFt  
2016. évi közfoglalkoztatási program utólagos támogatása(B1)  +1 179 eFt 
2016.évi zárszámadás maradvány változás (B8)         -9 910 eFt  
Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján jutatott 
többlettámogatások (B1): 
kulturális ágazatban dolgozók pótléka   +243 eFt  
szociális ágazatban dolgozók pótléka  + 1 822 eFt  
önkormányzati intézmények munkavállalóinak bérkompenzációja  +423 eFt  
 
Az Önkormányzat 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)  + 7854 
Állami támogatás (B2) felhalmozásra  0 
Közhatalmi bevételek (B3) +2500 

Működési célú bevétel (B4) - 29 017 

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7) 0 



Finanszírozási bevétel  (B8) -9910 

BEVÉTELI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN - 28 573 eFt 

Személyi juttatások (K1) változása  - 17 468 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (K2) - 3 829 
Dologi kiadások (K3) változása - 42 452 
Egyéb működési célú kiadások változása (K5)      + 42 890 
Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4 ) változása 0 
Beruházási, felújítási kiadások változása (K6-K7) - 7 714 

Felhalmozási célú támogatási kiadások változása (K8) 0 
Finanszírozási kiadások változás (K9) 0 
KIADÁSI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN -28 573 eFt 
 

  Az előterjesztés az összevont költségvetés főösszegét érintően, a fentiek szerint 
részletezve, mindösszesen  28 573 eFt bevételi –kiadási előirányzat csökkenésre 
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. 
 
Kistarcsa, 2017. június 15. 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 


