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a Képviselő-testület 2017. augusztus 30-i ülésére 
 

 
 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat)  Képviselő-
testülete  munkatervének megfelelően előterjesztésre került az Önkormányzat 2017. évi  
költségvetéséről szóló rendelete módosítása, mellyel összefüggésben a  Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság módosítási javaslatot fogalmazott meg. 

A településfejlesztési célok közül talán legkiemelkedőbb útépítések és felújítások 
érdekében még a tárgyévi költségvetés terhére szükséges további, egyenlőre a tervezést, 
tervkorszerűsítést és az engedélyezési eljárások díját biztosító források feltárása, annak 
érdekében, hogy a várható pályázati lehetőségek vagy célzott támogatás esetén 
haladéktalanul megkezdődhessenek a kivitelezési munkák. 

Az önkormányzati tulajdonú KÖFE Kft . 2. negyedévi pénzügyi beszámolójával 
összefüggésben fogalmazódott meg az a javaslat, miszerint- tekintettel a Kft.  jelenleg ismert 
likviditási helyzetére és a tárgyévben az önkormányzat által finanszírozott városüzemeltetési 
feladatainak ellátásához felétlenül szükséges támogatási igényére- a tárgyévi támogatási 
összeg 4 millió Ft-tal történő csökkentése indokolt. A működési támogatás tárgyévi 
csökkentése figyelembe veszi a Kft. ügyvezetője által az év elején is jelzett beruházási 
igények tekintetében azok halaszthatóságát. Az éves támogatás 2017. évi csökkentése a Kft. 
szeptember havi működési támogatása terhére egy összegben kerül visszavonásra. A  4 millió 
Ft összeg elsősorban a következő utcák vonatkozásában teszi lehetővé a tervezési és 
engedélyeztetési költségek finanszírozását:  

- Bellus József utca 
- Fasor utca 
- Rigómező utca 
- Holló utca 
- Sárkány utca 
- Zsálya utca 
- Kamilla utca. 

 



A fenti útépítési tervezési, engedélyezési kiadások érdekében kerül rögzítésre 
felhalmozási célú kiadási előirányzat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
5/2017. (II.23.) számú rendelet 5. számú mellékletében. A kiegészítés az eredeti 
előterjesztésben rögzített módosított előirányzat főösszeget nem érinti, csupán a kiemelt 
előirányzatok között történik a fentiek szerint átcsoportosítás. Az eredeti előterjesztésben 
ismertetett indokok szerint az előirányzatok  összesített változása a következő: 

 
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)  + 9 070 
Állami támogatás (B2) felhalmozásra  +397 683 
Közhatalmi bevételek (B3) 0 

Működési célú bevétel (B4)         +2 258 

Felhalmozási célú bevétel ingatlan értékesítésből (B5) 0 
Támogatás működési célra  (B6) +12 026 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7) 0 

Finanszírozási bevétel  (B8) 0 

BEVÉTELI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN - 421 037 eFt 

Személyi juttatások (K1) változása  + 5 305 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (K2) +1 292 
Dologi kiadások (K3) változása +203 806 
Egyéb működési célú kiadások változása (K5)      -8 100 
Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4 ) változása 0 
Beruházási, felújítási kiadások változása (K6-K7) +218 734 

Felhalmozási célú támogatási kiadások változása (K8) 0 
Finanszírozási kiadások változás (K9) 0 
KIADÁSI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN +421 037 eFt 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztés kiegészítést is 
figyelembe véve,az eredeti előterjesztésben  megjelenő részletes indokolásra  figyelemmel, 
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. augusztus 24. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 


