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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2017. augusztus 30-i ülésére 
 

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

önkormányzati rendelet módosítása 
 
Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) tárgyévi 
költségvetését érintő rendeletmódosítás a testület eredeti munkaterve szerint kerül 
előterjesztésre.  

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) számú 
önkormányzati rendelete módosítása (továbbiakban: ’költségvetés módosítás’) előterjesztése 
nem csupán a munkatervben rögzített ütemezése okán indokolt, hanem a napjainkig  felmerült 
beruházási, fejlesztési többlet igényeknek teremt a helyi jogszabályban is rögzített fedezetet, a 
jelentős összegű Európai Unióból származó többlettámogatásokat veszi számba  és a hazai és 
uniós költségvetési forrásból biztosított támogatások felhasználásának pontosítását rögzíti az 
előirányzatok átrendezésével. 

Az előterjesztés szerint rendezésre kerül a Városi Művelődési, Sportközpont és 
Könyvtár (továbbiakban VMSK) költségvetési szerv június 30-i megszüntetésével és a 
feladatoknak gazdasági társasági formában történő ellátásával összefüggésben 2017.06.30-án 
az intézményi költségvetésben meglévő előirányzat maradvány. A félévig pénzforgalomban 
nem teljesített egyes előirányzatoknak az Önkormányzat költségvetésébe átcsoportosítása vált 
indokolttá a vonatkozó államháztartási számviteli előírások értelmében. A VMSK 
költségvetési szerv által az év elő felére vonatkozóan vállalt kötelezettségek, melyek június 
30-át követően kerültek/kerülnek pénzforgalmilag kifizetésre már az Önkormányzat 
költségvetését terhelik, így az egyes előirányzatok átcsoportosítása is szükségessé válik. 
Előbbiek elsősorban a 2017. június hónapra járó bérkifizetések, kapcsolódó közterhek, 
járulékok és a 2017. június 30-át követően számlázott és kifizetésre kerülő közüzemi és egyéb 
szolgáltatási díjak. 

 
  

 



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 részletei 
 

 Az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti 
előirányzat főösszege 1 884 857 eFt volt, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése 
bevételi kiadási főösszege 1 791 350 eFt. Az előterjesztett módosítás hatására a költségvetés 
napjainkig jóváhagyott főösszege 421 037 eFt-tal növekszik, ezáltal 2 409 799 eFt-ban kerül 
rögzítésre. A főösszeg kimagasló összegű növekedésének elsődleges indoka az előterjesztés 
készítésével egyidejűleg a testület által jóváhagyott támogatás, a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-
00061 számú, Uniós forrásból megvalósuló, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése elnevezésű 
projekt számbavétele. A beruházás megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben 
meghatározott költségelemeknek megfelelő kiadásként való tervezése (összesen 397 688 eFt) 
kerül előterjesztésre. A projekt teljes összege 400 millió Ft, melyből a jelen előterjesztés 
szerint nem kerül tervezésre a projektben konzorciumi tagként közreműködőt (Pest Megyei 
Önkormányzat) közvetlenül megillető támogatási összeg. 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde -VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-
00061 Kiadás(Ft) Bevétel(Ft) 

Bölcsőde projekt személyi juttatások (K1)               1 260 000 Ft    

Bölcsőde projekt járulék kiadások (K2)                   306 180 Ft    

projekt előkészítés és megvalósulás (tanulmányok, 
szakértő,nyilvánosság, közbeszerzés,kivitelezéshez kapcs. 
fordított áfa) (K3)             82 682 390 Ft    

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde beruh./kivitelezés, 
eszközbeszerzés műszaki ellenőrzés kiadások (K6)           313 439 450 Ft    

VEKOP Bölcsőde bevételek-EU-s forrásból (B2)       397 688 020 Ft  

 

 A főösszeg növekedését egyebekben az Önkormányzatnak immáron sokadik 
alkalommal sikeres pályázóként megítélt támogatási összeg generálja. Utóbbi az Európai 
Unió Bizottságának egy szervezete, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség (EACEA) által kerül folyósításra. Az Önkormányzat az „Európa a polgárokért” 
Program (2014-2020) keretében sikeres pályázatot nyújtott be az „Európai emlékezés” ágon, a 
közös történelmünkkel, értékeinkkel, az európai emlékezéssel kapcsolatos ismeretek, 
tudatosság növelése témájában. A június végén közzétett támogatási információk szerint 
100 000 EUR összegre vált jogosulttá az Önkormányzat, melynek 40% összege (12 026 eFt)  
2017.évben előlegként kerül kiutalásra (B6 működési célú támogatásként), felhasználása a 
pályázati célnak megfelelően a tárgyévi költségvetésben a dologi kiadások között kerül 
tervezésre. A további támogatási összeg a pályázatunkban bemutatott programsorozatnak 
(záró konferencia 2018.október) elszámolását követően kerül folyósításra.  

 

 A főösszeg további növekedését az év során folyamatosan teljesített 
adatszolgáltatásoknak megfelelő, a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 



törvény szerinti állami támogatási többletbevétel  ( 6 812 eFt) kis mértékben okozza az 
alábbiak szerint: 

Többlet bevételek (Ft) jogcímenként: 

polgármesterek  béremelése támogatás  átcsoportosítása 
(B111-ről B115 rovatra) -                  1 882 700  Ft  

óvodaped. és segítők bértámogatása ,köznevelési működési 
feladatok többlettámogatása (B112)                     5 505 400  Ft  

kulturális feladatok támogatása /kulturális pótlék (B114)                        162 017  Ft  

szociális és gyermekétkeztetési feladatok 
többlettámogatása(113)                     1 871 464  Ft  

bérkompenzáció/polgármesteri  bérek áttervezése (B115)                     1 156 312  Ft  

Összesen (B1) 6 812 493 Ft 

 

Többlet kiadási igények(Ft)- többlet bevételek összegében: 

állami tám.többlet  bevétel felhasználása bölcsőde építés  
közműcsatlakozási díjakra (villamos és gázenergia ellátás) (K6)               2 999 991 Ft  

Közvilágítás 2016.évi áthúzódó kiadásainak beruházásként 
történő elszámolása (K6)               2 189 480 Ft  

Uszoda 2017.féléviről áthúzódó közüzemi díjak (K331)               1 100 000 Ft  

Uszoda 2017.félévről áthúzódó közüzemi díjak Áfa (K351)                   300 000 Ft  

Önkormányzat általános közvilágítási karbantartási kiadások 
(K334)                   223 022 Ft  

Összesen kiadás 6 812 493 Ft 

 

Az előterjesztés egyebekben jellemzően a főösszeget nem befolyásoló hatású 
előirányzat átcsoportosításokat tartalmaz, a számviteli előírások és a pontosított támogatás 
felhasználási tervek szerint. Egyes beruházási igények az év második félévében jelentkeztek, 
ezek megvalósítását a tartalék összegéből történő átcsoportosítás biztosítja. 

ASP kártyaleolvasó beszerzés többletkiadása (K6)                     35 000 Ft  

5% Önerő pályázathoz -Rozmaring utca felszíni csapadékvíz -elvezetés 
létesítmény (K6)               4 187 656 Ft  

Simándy Iskola és Konyha fogyasztásmérés szétválasztása, tervezés és 
kivitelezés (K6)               1 715 000 Ft  

Uszoda/Sportközpont gazdasági udvar kerítés anyagköltsége (K3)                   420 000 Ft  

Tartalék változása fenti beruházási igényekre (K5) -             6 357 656 Ft  

 

Az előterjesztés egyebekben a tárgyévi költségvetésben már jóváhagyott jelentős összegű 
fejlesztések (Könyvtár és Emlékhely létrehozása, Simándy József Általános Iskola és 
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése, Útépítések 200 milliós pályázati 
támogatásból) vonatkozásában tartalmaz átcsoportosítást a tényleges projekt költség 
elemeknek megfelelően. Az előirányzat átcsoportosítások elsősorban a beruházások fordított 
Áfa összegének működési célú (dologi kiadásként) történő elszámolását szolgálják, ill. a 
tervezett felhasználás szerint a beruházás értékébe nem beszámítandó egyéb projektköltségek 
(műszaki ellenőrzés, szakértői díjak, közbeszerzési tanácsadói díjak, projektmenedzsment) 



megfelelő számviteli elszámolása érdekében szükségesek, a költségvetés főösszegét nem 
érintik. 
 
 
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)      -4 100 
Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4 ) változása 0 
Beruházási, felújítási kiadások változása (K6-K7) +214 734 

Felhalmozási célú támogatási kiadások változása (K8) 0 
Finanszírozási kiadások változás (K9) 0 
KIADÁSI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN +421 037 eFt 
 

  Az előterjesztés az összevont költségvetés főösszegét érintően, a fentiek szerint 
részletezve, mindösszesen 421 037 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. 
 
 
Kistarcsa, 2017. augusztus 17. 
 
 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 


