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      KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i  ülésére 

 
 
Tárgy:   Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése első féléves végrehajtásáról 

szóló beszámoló 
Érintett bizottság:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
   
 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) 2017.évi jóváhagyott 
munkatervében szereplő előterjesztésként kerül előterjesztésre az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése első féléves végrehajtásáról szóló beszámoló. 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban : Önkormányzat) 5/2017. (II. 23.) önkormányzati 

rendeletével (továbbiakban költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2017. évi költségvetésére 
vonatkozó keretszámokat, a vonatkozó jogszabályok szerinti részletezettségben. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései alapján nem 
kötelező a Képviselő-testület féléves beszámoló formájában történő tájékoztatása, értelemszerűen 
annak tartalmára vonatkozó kifejezett előírás sincs. Az előterjesztés szándéka, hogy a jogszabályi 
kötelezéstől függetlenül tájékozódjon a testület és a lakosság a költségvetés időarányos 
végrehajtásáról. Az előterjesztésben a költségvetési előirányzatok teljesítését 2017.06.30-ig 
pénzügyileg teljesített kiadások és bevételek és a napjainkig jóváhagyott módosított előirányzatok 
viszonyában mutatja be. A 2017.06.30-i állapotra vonatkozóan bemutatásra kerülő teljesítés adatok 
a Magyar Államkincstár felé  havonta teljesítendő adatszolgáltatási  kötelezettség adataival 
egyezőek, költségvetési rendelettel összehasonlítható szerkezetben. 

 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendeletet napjainkig 3 alkalommal 
módosította, az előirányzatok évközi növekedését az igen jelentős EU-s forrásból származó 
támogatási döntések indokolták (Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése érdekében mintegy 397 millió 
Ft, a Simándy József Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal épületét érintő energetikai 
korszerűsítés megvalósítására 131 millió Ft összegű évközi többlet támogatás került tervezésre), 
melyekhez kapcsolódóan az év második felében  realizálódik kiadás teljesítés. Az eredeti 
költségvetésben jóváhagyott kiadási- bevételi előirányzat főösszeg 1 884 857 eFt-ban került 
meghatározásra, a testület által napjainkig jóváhagyott rendelet módosítás eredményeként a  
kimutatott  költségvetési főösszeg 2 409 799 eFt -ra növekedett. 
A féléves beszámolóban megjelenő összesített pénzforgalmi teljesítés a bevételek vonatkozásában 
899 805 eFt összegű, mely a módosított előirányzathoz képest 37 % -t jelent. A 2017. féléves 
összesített pénzforgalmi szemléletű  kiadások teljesítése -   a módosított előirányzathoz képest -  
710 412 eFt összegben, 29  %-on teljesült. Az időarányos adatok jelentős alulteljesítése mindössze 
annak következménye, hogy a 2017.évi módosított előirányzatok nagy mértékben olyan beruházási, 
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fejlesztési támogatási bevételekhez és általuk finanszírozott kiadásokhoz kapcsolódnak, melyek 
realizálódása az év második felében – a kiadások tekintetében jellemzően éven túl is – teljesül. A 
pénzügyi teljesítés a tervezés megalapozottságát igazolja a működési jellegű előirányzatok 
viszonyrendszerében, a költségvetés végrehajtása során a fegyelmezettség és tervszerűség 
érvényesült az év  első hat hónapjában. Az elsődlegesen működést finanszírozó bevételek 52%-
ban teljesültek, míg a működési jellegű kiadások 44%-ban realizálódtak a napjainkig 
jóváhagyott előirányzatokhoz képest. 
A félévig teljesített bevételek és kiadások egyenlege 189 393 eFt többlet. Ez utóbbi összesített 
adat köszönhető az előző évi maradványok elszámolásának, melyből elsősorban beruházási, 
felújítási jellegű kiadásokat finanszíroz a költségvetés, ezek  pedig  elsődlegesen a második 
félévben teljesülnek.  

1. Költségvetés végrehajtása során ellátott feladatok bemutatása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv .)  13. §-ban 
rögzített kötelező és a testület által önként vállalt feladatokat az Önkormányzat az alábbi, irányítása 
alá tartozó költségvetési szerveken keresztül biztosítja a 2016. évben: 

� Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
� Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár (VMSK) 
� Alapszolgáltatási Központ 
� Kistarcsai Polgármesteri Hivatal. 

A feladatellátás összesített kiadásai a fenti intézményeken és az Önkormányzaton keresztül 
2017.06.30-ig az előterjesztés 4.2. és 4.3.számú mellékletei szerint teljesültek. Az összesített kiadási 
adatok az egyes feladatok érdekében felmerült személyi, járulék, dologi és egyéb működési ill. 
jellemzően elkülönítve a beruházási, felújítási  jellegű kiadásokat mutatja be  

 
Az első félév során az ellátott feladatok tervezett keretösszegei nem igényeltek érdemi 
kiigazítást, az intézmények által ellátott feladatok vonatkozásában az eredeti előirányzatok 
alapos és pontos tervezését igazolják a féléves teljesítés adatok.  
 
Változás a feladatok ellátásának finanszírozásában 2017.év második félévében realizálódik, a 
Képviselő-testület döntése szerint a közművelődési-, kulturális-, és sport feladatoknak 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozásán keresztül történő ellátásával 
összefüggésben. A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár (továbbiakban „VMSK” ) 
költségvetési szerv 2017.06.30-i megszűnése és a Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. (továbbiakban 
„VMSK Kft .”) 2017.07.01-jétől történő feladatellátása következtében a korábban személyi jellegű, 
járulék és dologi kiadások, továbbá az intézményi beruházások és felújítások „kikerülnek” az 
Önkormányzat összevont költségvetésből, a feladatellátás finanszírozása működési jellegű 
támogatási kiadások között teljesül majd az év második félévétől.  
 
Az intézmények által ellátott  feladatok tervezett kiadási előirányzatinak felhasználása jellemzően 
időarányos. A tervezés alaposságát misem indokolja jobban, mint, hogy az intézmények 
kiemelt eredeti előirányzatai nem igényeltek módosítást, ill. a forrásfelhasználás tekintetében 
is visszaigazolódik a végrehajtás következetessége. A beruházási  és felújítási kiadások 
elmaradása (mindössze 5% a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés) azzal indokolható, 
hogy az igen jelentős összegű egyes projektekhez kapcsolódó kiviteli munkák megkezdése az év 
második félévében várható ill. egyes beruházások esetében (mint Tipegő  Bölcsőde építés, 
Könyvtár- Emlékhely építés, Iskola és Hivatal energetikai korszerűsítése) a tárgyéven áthúzódik.  
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2. Létszámgazdálkodás alakulása 

Az engedélyezett álláshelyek (4 órás foglalkoztatás 0,5 főként értendő) számának 
önkormányzati intézményenkénti alakulását a lenti táblázat szemlélteti. Az engedélyezett 
létszámok a feladatellátást első félévben biztosították. 

 

Költségvetési szerv 

megnevezése 

Előirányzat 

2017.06.30. 

2017. 06.30-án betöltött 
álláshelyek száma (fő) 

Kistarcsa Város Önkormányzat 3,5 3,5 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 70,5 67,5 

Alapszolgáltatási Központ 19 18 

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 20 15 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 37 37 

Összesen: 150 141 

 
A közfoglalkoztatásban 2017. első félévében január –február hónapokban 8 fő, március hónaptól 
csak 1 fő vesz részt, arra való tekintettel, hogy 2017.márciustól már a Kistarcsai KÖFE Kft. 
közvetlenül szerződik a közfoglalkoztatási támogatás érdekében az illetékes Munkaügyi 
Központtal. 
Az intézményvezetői tájékoztatások szerint a Kistarcsai Gesztenyés Óvodánál 2017. januárjától 3 fő 
pedagógus álláshely betöltetlen, továbbá egy fő az első félévben tartósan távollevőként 
„eredményezett” megtakarítást a tervezett személyi juttatások felhasználásában. Az 
Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 álláshely betöltése sikertelen az év első félévében. 
 

3. A költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása  
 

Bevételi előirányzatok alakulása  
 

 3.1. Önkormányzati  összevont bevételek- pénzügyi teljesítés 37%. A teljesített bevételek 
kiemelt előirányzatonkénti teljesítés adatait az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Bevétel megnevezése : 
2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 3. 
módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
2017.06.30. 

Teljesítés            
%-ban 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről (B1) 628 882  645 988  338 130  52% 
Közhatalmi bevételek (B3) 414 000  416 500  213 818  51% 
Működési saját bevételek (B4) 188 673  161 914  95 545  59% 
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 2 480  15 545  2 018  13% 
Működési bevételek összesen 1 234 035  1 239 947  649 511  52% 
Felhalmozási célú támogatások (B2) 328 115  857 055  6 276  1% 
Felhalmozási saját bevételek (B5)  1 200  1 200  742  62% 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) 0  0  0    

Felhalmozási bevételek összesen 329 315  858 255  7 018  1% 
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Finanszírozási bevételek          
Előző évi belső maradványból 253 187  243 277  243 276  100% 
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel) 68 320  68 320  0  0% 

Finanszírozási bevételek összesen 321 507  311 597  243 276  78% 

BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 884 857  2 409 799  899 805  37% 

  
Az önkormányzatok működése állami támogatása a  Mötv 13. § (1) alapján meghatározott helyi 
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok finanszírozásához kapcsolódik, melynek 
keretösszegeit Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló  2016. évi XC. tv. rögzíti.  A 
jogcímenkénti támogatások 2017. féléves alakulását  2017. 06.30-ig a következő táblázat mutatja 
be. 

(adatok eFt-ban): 
Jogcím  Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat  

Teljesítés 
2017.06.30. 

%-os 
teljesítés  

Helyi önkormányzatok m űködésének 
általános támogatása         

168 604 170 669 87 857 51% 

Települési önkormányzatok egyes 
köznevelési feladatainak támogatása         

288 030 290 334 152 998 53% 

Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása         

126 889 128 711 69 675 54% 

Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása         

14 340 14 583 7 862 54% 

Működési célú költségvetési támogat ások 
és kiegészít ő támogatások  

0 423 1 580 373% 

Önkormányzatok m űködési támogatásai      
összesen 

597 863 604 720 319 972 53 % 

 
Az önkormányzati adóhatóság által beszedett bevételek teljesítése az időarányos várakozáson felüli. 
2017. évben is az átengedett adóbevételek között az önkormányzati adóhatóság által beszedett 
gépjárműadó  40 %-a marad a helyi költségvetés saját felhasználásában, 60% az állami büdzsét 
illeti. A gépjárműadó bevételek beszedése a 41 700 eFt éves módosított bevételi elvárással 
szemben 21 964 eFt  teljesítést mutat 2017.06.30-ig (53%).  
 A beszedett telekadó bevétel 2017.06.30-ig  24 706 eFt összeggel, az időarányos várakozásokon 
felüli teljesítést mutat (52 %). A saját bevételek között legjelentősebb önkormányzati közhatalmi 
bevétel az iparűzési adó. A félév végén az éves  tervszámok teljesítése 50 % -os, 160 480 eFt 
összeggel.  
Az Önkormányzat összevont költségvetésében az államháztartáson belülről átvett működési 
támogatások jellemzően az Mötv-ben nevesített „klasszikus” kötelező feladatok finanszírozásán túl 
az alábbiakhoz kötődnek: 

• közfoglalkoztatási feladatok támogatásához (2017.06.30-ig 1 361 eFt) 
•  iskola egészségügyi feladatok és védőnői feladatok (2017. 06.30-ig 14 074 eFt) 

támogatásához. 
 
Az Önkormányzat elemi költségvetésében a fent bemutatott állami működési támogatásokon és a 
helyi adókon keresztül teljesült közhatalmi bevételeken túl a saját működési bevételek (B4) 
tejesítése a  módosított előirányzat 53 %. Ezek között a szolgáltatások ellenértékeként a terv 45 %-
os mértékében, 16 883 eFt összegben teljesültek a különböző  szolgáltatási bevételek, mint: 
önkormányzati vagyontárgyak és helyiség bérleti díjak,közterület használati díjak, behajtási díjak, 
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temető fenntartásával kapcsolatos bérleti/szolgáltatási díj bevételek, az Önkormányzat által 
Alapszolgáltatási Központnak továbbszámlázott szociális étkeztetési szolgáltatás díjak. Közvetített 
szolgáltatási bevételként 2017. 06.30-ig 12 032 eFt teljesült, meghatározó részében a Dunakeszi 
Tankerületi Központ által, a Simándy Iskola épületének fenntartásával összefüggő közüzemi díjak 
áthárított kiadásai megtérítéséből (6 780 eFt, félévig a terv 62%-a) származik. 
 
Az ellátási díjak az Önkormányzat költségvetésében a köznevelési intézményekben biztosított 
gyermekétkeztetés bevételeiből származnak, 2017.06.30-ig az időarányos teljesítés számai igazolják 
a tervezés megalapozottságát, 23 412 eFt összegben (53 %) teljesült befizetés ezen a jogcímen. A 
fentiekhez kapcsolódó Áfa bevételek teljesült összege az éves terv 62%-a ( 13 778 eFt).  A 
gyermekétkeztetésben részt vevő ellátottak átlagos napi száma 2017. évben az óvodában és 
iskolában összesen 954  fő, ebből óvodás gyermek 392 fő, iskolás 562 fő. A szociális étkeztetésben 
naponta átlagosan 52 fő ellátása történik. 
Az Önkormányzat elemi költségvetésben 66 eFt összegben teljesült bevétel biztosító által fizetett 
kártérítésből (üvegtörés), 1 135 eFt összeg teljesült egyéb bevételként,  jellemzően az utólagos 
csatorna- és vízközmű rákötések érdekeltségi hozzájárulásként történő megfizetéséből.  Az ingatlan 
értékesítés bevételeként elszámolt összeg az év első félévében 742 eFt, mely az egykor 
önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésének vételárai törlesztéséből származó csekély bevétel. 
  
Felhalmozási célú támogatások (B2) teljesített összege az EU-s vagy hazai forrás kiegészítéssel 
megvalósult projekthez kapcsolódik. 2017.06.30-ig összegszerűen 6 276 eFt teljesült a Simándy 
Iskola és Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése érdekében kiutalt előlegnek 
köszönhetően. 
 
Az Önkormányzat elemi költségvetésében teljesült bevételeinek fent részletezett alakulását, 
azok módosított előirányzat és teljesítés adatait az előterjesztés 2.1. számú és 3. számú 
melléklete rögzíti. 

 
 

3.2.Költségvetési szervek működési bevételei- részletesen az előterjesztés 3.1-3.4. 
mellékletekben kerülnek bemutatásra 

 
 Az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésén belül, viszonylag kis mértékű saját 
bevétellel gazdálkodnak. Az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeinek meghatározó 
része az Önkormányzat által - a felmerülő kiadásoknak megfelelő ütemben- biztosított fenntartói 
támogatásból származik. Az irányító szervi támogatással kerülnek átadásra az intézmények által 
ellátott feladatokhoz kötődő- fent kimutatott - központi állami támogatások.  
 
  A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal ( továbbiakban Hivatal ) saját tervezett bevételei 
csekély összegűek (anyakönyvi események, igazgatási szolgáltatások díja), illetve jellemzően a 
közvetített szolgáltatásokból adódnak (továbbszámlázott közüzemi díjak és fénymásolási költségek 
az épületben 2017.félévig működő  VMSK intézmény vonatkozásában,  és mobil flottahasználatból 
adódó továbbszámlázott szolgáltatási bevételek). Éves szinten 1500 eFt terv mellett a teljesítés 652 
eFt  Az Önkormányzat által a Hivatal elemi költségvetése végrehajtásához biztosított fenntartói 
támogatás 2017. június 30-ig  a módosított   előirányzat  51%-a, összegszerűen 109 371 eFt.  
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 A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda  
 
Az Intézmény által 2017.félévig beszedett saját bevételek összeg elenyésző, 237 eFt ,mely az 
Óvoda egyes helyiségeinek hasznosításából  származott. A fenntartó által Óvoda intézménynek 
biztosított támogatás igénybevétele a félévig 139 521 eFt  (47 %). 
 
 A VMSK  2017.06.30-i megszűnéséig a tervezett bevételek beszedése kedvező. A 
megszűnésig az általa működtetett  Városi Uszoda szolgáltatási bevételei 95%-ban teljesültek, 
2017.06.30-ig 16 793 eFt realizálódott, a sportlétesítmények hasznosításából 1 084 eFt, könyvtári-
,közművelődési szolgáltatásként 2 650 eFt, a közművelődési feladatokhoz kötődő helyiségek 
hasznosításából 3 606 eFt. 
 
 Az Alapszolgáltatási Központ intézményi bevételei az általa biztosított szociális étkeztetés 
térítési díjaiból (ellátottak létszáma naponta átlagosan 52 fő) és gondozási díjakból (házi 
segítségnyújtás 15 fő, nappali ellátás 5 fő) származnak. A tervezett saját bevételek összegéhez 
viszonyítva a 2017. első félévi beszedett bevételek összege 41 %-kal, 2 113 e Ft. Az időarányosan 
alulteljesült bevételekkel együtt a kiadások teljesítése is visszafogottan alakult. A fenntartói 
támogatás 49%-ban került felhasználásra, 27 291 eFt összegben. Az Alapszolgáltatási Központ által 
biztosított, védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó, a  társadalombiztosítási alapoktól származó 
finanszírozás közvetlenül az intézményi számlán teljesül. A Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő által átadott működési támogatás összege 28 000 eFt előirányzattal szemben, 13 681 eFt 
összegű (49 %).  
 
4. Kiadási előirányzatok teljesülése 
 
 A pénzforgalmi kiadások 2017. félév végéig, önkormányzati szinten összességében a 
módosított 2 409 799 eFt éves kiadási keretösszeg 29 %-ban , 710 412 eFt összegben teljesültek.  
 
Az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti a tervezett kiemelt előirányzatok év végi teljesítésének 
alakulását, összevont önkormányzati adatokkal ( eFt-ban).  

          
Kiemelt előirányzat megnevezése Eredetei 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
2017.06.30-ig 

%-os 
teljesítés 

Személyi juttatások összesen 526 289 514 308 251 400 49% 

Járulékok összesen 123 303 120 766 60 807 50% 
Dologi kiadások összesen: 449 598 610 952 249 724 41% 
Egyéb működési célú kiadások 119 124 149 873 57 713 39% 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 700 14 700 5 864 40% 
Beruházások, felújítások 622 027 972 749 59 108 16 
Egyéb felhalmozási célú támogatások, 
pénzeszköz átadás  

5 800 5 800 5 800 100% 

Költségvetési kiadások összesen 1 860 841 2 389 148 690 416 29% 

Finanszírozási kiadások 24 016 20 651 19 996 100% 
ÖSSZES KIADÁS 1 884 857 2 409 799 710 412 29% 
 
A 2017. évi költségvetésben teljesített féléves kiadások jelentősebb hányada működési jellegű  
kiadás (82 %, 625 508 eFt). A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások aránya a 
legnagyobb, első félévben teljesített kiadások  40%-a személyi jellegű, a dologi kiadásoké  (249 724 
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eFt) közel azonos 40%. Az egyéb működési kiadások teljesítése az összes teljesített működési 
kiadáshoz viszonyítva 9%,  a járulékok és szociális hozzájárulási adóké 10%, a szociális ellátásoké 
mindössze 1%. Az egyes teljesített kiadások költségvetési szervenként az alábbiak szerint alakultak: 
 
 

Költségvetési szervek és 
Önkormányzat  

2017. évi eredeti 
előirányzat 

2017. évi 3. 
módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
2017.06.30. 

Teljesítés 
%-ban 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 305 220 305 220 140 359 46% 

Alapszolgáltatási Központ 91 810 91 810 42 608 46% 
Városi Művelődési, Sportközpont és 
Könyvtár  157 087 83 198 82 890 100% 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal  217 200 218 380 110 085 50% 

Költségvetési szervek kiadásai 771 317 698 608 375 942 54% 

Önkormányzat  elemi   kiadásai 1 113 540 1 711 191 334 470 20% 

Összesen: 1 884 857 2 409 799 710 412 29% 

 
 
Az alábbi táblázat a 2017. 06.30-ig teljesített dologi kiadások összetételét  eFt-ban mutatja be 
intézményenként: 
 
Költség típus/ 
Intézmény 

Alapszol-
gáltatási 
Központ 

Kistarcsai 
Gesztenyés 

Óvoda 

Önkor-
mányzat 

Hivatal VMSK ÖSSZES 
teljesített 

kiadás 
2017.06.30. 

 
Készletbeszerzés      

356 1 499         3 511    1449 3 180  9 995    

Kommunikációs 
szolgáltatások      

84 95         2 454    428 109  3 170    

Közüzemi díjak    402 8 367      6 695    2139 16 947  34 550    

Vásárolt élelmezés   2 582 0      61 129    0 0  63 711    
Karbantartási, 
kisjavítási szolgáltatások  

170 461        7 901    710 1 243  10 485    

Közvetített 
szolgáltatások   

0 0      15 238    785 0  16 023    

Szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatások  

0 848     11 478    957 995  14 278    

Egyéb szolgáltatások  537 659     11 923    4 728 13 945  31 792    

Szolgáltatási kiadások        
(K33) 

3 691 10 333     114 364    9 320 33130  170 838    

Kiküldetések, reklám- és 
propagandakiadások       

170 15         3 992    2 028 2 148 8 353 

Különféle befizetések és 
egyéb dologi kiadások         

1 024 2 934      40 886    2 264 9 551 56 659 

Dologi kiadások       
összesen (eFt-ban) 

5 334 14 875    165 207    16 189 48 119 249 724 
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A közüzemi díjakon kívül „egyéb szolgáltatások” elnevezésű kiadási rovaton jelentős összegű 
teljesítés (31 792 eFt). Itt teljesültek valamennyi költségvetési szerv tekintetében jellemzően a 
rendes működés érdekében felmerült bankköltségek, pénzforgalmi jutalékok, tűz- és munkavédelmi 
szolgáltatási díjak,postaköltségek,hulladékszállítási díjak, rovarirtás. 
Az Önkormányzat elemi költségvetésben egyéb szolgáltatásként kerülnek továbbá elszámolásra 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő havi szinten felmerülő szolgáltatási díjak, 
ugyanitt teljesülnek a humán egészségügyi laboratóriumi szolgáltatásért (vérvételi szolgáltatás) 
fizetett havi díjak, távfelügyeleti szolgáltatási díjak, ún. legionella kockázatbecslés díja, veszélyes 
hulladék ártalmatlanítása díjai, veszélyes fák kivágásáért fizetett szolgáltatási díjak, külföldi 
testvértelepülésre történő kiutazáshoz kapcsolódó személyszállítási szolgáltatás díjak, stb.  
 
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az egyéb szolgáltatások között teljesített kiadások 
közül 2017.első félévében is a postaköltségek és a fénymásolat és kapcsolódó szervízdíjak a 
legjelentősebb összegűek.  
A 2017.06.30-i dátummal megszűnt VMSK  költségvetési szerv vonatkozásában egyéb 
szolgáltatásként kerültek elszámolásra a fentebb említett általános üzemeltetési jellegű tételeken 
felül az első félévi rendezvényeken fellépő előadóművészek díjai, továbbá a rendezvények 
érdekében szükséges egyéb biztonsági, hangtechnikai, színpad- és sátorbérleti, valamint mobil WC 
díjai is. 
A VMSK 2017.06.30-i megszűnéséig ellátott feladatinak teljesített kiadásait az előterjesztés 
4.3.számú táblázata mutatja be. A félévig pénzügyileg is teljesített kiadások VMSK által 82 889 eFt 
összegűek. 

� Uszoda működtetés, fürdő szolgáltatás kiadásai    34 217 e Ft 
� Sportlétesítmények fenntartásával kapcsolatos kiadások (Késmárki u. sportpálya és 

Sportközpont 2017.júniusi használatba vételétől)       
          5 625 eFt 

� Könyvtári és közművelődési kiadások     21 067 eFt 
� Önkormányzati rendezvények érdekében teljesített kiadások  19 722 eFt 
� Egyéb feladathoz nem köthető kiadás (megszűnt intézmény bankszámla egyenlegének 

Önkormányzat részére utalása)      2 258 e Ft. 
  
Az Önkormányzat költségvetésében a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként kerültek 
teljesítésre többek között a rendszeres és eseti szakértői díjak, ügyvédi és közbeszerzési jogi 
tanácsadói tevékenység díjai, főépítészi tevékenység kiadásai, továbbá belső ellenőrzési szakmai 
szolgáltatás kiadásai is, csakúgy, mint a gyermekek napközbeni ellátásáért családi napközik részére 
fizetett szolgáltatások kiadásai. 
 A Gesztenyés Óvoda vonatkozásában szakmai szolgáltatásként kerülnek elszámolásra a sajátos 
nevelési igényű gyermekek fejlesztése, logopédiai szolgáltatások díjai.  
 
A „ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” megnevezésű elszámolási rovaton minden 
szervezet esetében jellemzően a működési célú Áfa kiadások teljesített összegei kerültek 
elszámolásra. 
 
Az év első 6 hónapjában teljesített vásárolt élelmezési kiadások összege az összes teljesített dologi 
kiadáshoz viszonyítva  26 %. A köznevelésben kötelezően biztosítandó gyermekétkezés és 
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése érdekében a szolgáltatónak fizetett kiadások teljesítése 
által 2017-ben átlagosan 392 fő óvodás, 562 fő általános iskolás gyermek napi ellátása biztosított. A 
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése érdekében teljesített kiadások 2017. első félévében- 
tekintettel a rövid tavaszi szünetre- elenyészőek. 
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Az egyéb működési kiadások között (teljesítés félévig 55 454 eFt) , melyek jellemzően a civil 
szervezetek, egyházak részére – pályázat alapján-  ill. önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok és egyéb gazdálkodó szervezetek részére működésük biztosításához kerültek 
kifizetésre.2017. 06.30-ig teljesített kiadásokat részletesen az alábbi táblázat és az előterjesztés 6. 
számú melléklete mutatja be: 
 

Megnevezés 
2017. évi 3. 
módosított 
előirányzat 

2017. 06.30. 
teljesítés 

 Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási 
keretösszeg  

8 100 4 675 

ADGAR SPORT ÉS REKREÁCIÓS EGYESÜLET   50 

Bertáné Várkuti Melinda   100 

Fenyvesliget Egyesület   150 

Kistarcsai Városi Sport Club   1 300 

Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club   900 

Magyar Dámalovas Egyesület   75 

Sentinel Olimpiai Taekwondo Egyesület   350 

Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület   300 

V.U.K. Vizilabda és Úszó Klub S.E   1 100 

Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)   350 

Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg 1 000 140 

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület   50 

Ondrisek Renáta magánszemély   90 

Magánszemélyek támogatása komposztáló  edények beszerzésével 1 070 1 062 

Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek 8 440 7 183 

Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek     

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai 490 270 

Kutyamentsvár Alapítvány  300 300 

Kistarcsai Polgárőrség 1 200 1 200 

Kistarcsai Rendőrőrs támogatása (Pest megyei Rendőr-főkapitányságon 
keresztül) 

500                            -      

Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE) 550 550 

Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete 1 900 1 900 

Római Katolikus Egyházközség  400 400 

Református Egyházközség  400 400 

Dömötör Alapítvány 1 075 538 

Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány 300 300 

Közösen Értük Alapítvány 350 350 

Nektár Alapítvány 875 875 

Rákóczi Szövetség támogatása 100 100 
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É-K Pest és Nógrád Megyei regionális Hulladékgazdálkodási Társulás-
társulási tagdíj és csatlakozási díj 

2 138 1 876 

Kistarcsai KÖFE Kft. általános működési támogatása 70 183 35 304 

Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. általános működése támogatása 46 920 
                             

-    

Szekértransz Kft. működése támogatása- veszteségkiegyenlítés helyi közlekedés 
biztosításához  

7 200 3 600 

Támogatások összesen: 145 051 53 840 

Tartalékok 3 133                    -      

2016. évi elszámolással összefüggő visszafizetés teljesítése 2 528 1 614 

Összes egyéb működési kiadás 150 712 55 454 

 
Az Önkormányzat fentiek szerint a 2017. első félévében is jelentős összeggel támogatta a sport, 
kulturális és egyéb civil szervezeteket, egyházakat . A fenti támogatások átruházott humán 
bizottsági, és polgármesteri hatáskörben ill. képviselő-testületi hatáskörben kerültek a 
megállapításra. 
 
A kiadási teljesítési adatok részletes alakulását az előterjesztés 2. és 3. mellékletei az 
Önkormányzatra vonatkozóan,- költségvetési szervenként  a 3.1.-3.4. számú mellékletek mutatják 
be. 
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata és teljesítése alakulása az Önkormányzat által helyi 
jogszabály alapján  folyósított szociális ellátások szerint: 
 

  
Önkormányzat által biztosított ellátások 

részletezése 

2017. évi 
előirányzat és teljesítés(eFt) 

Eredeti előirányzat pénzforgalmi teljesítés 
2017 . 06.30. 

Önkormányzati  ellátás, települési támogatás    

Gyógyszerköltségekre 2 800 1 011 

Lakhatásra 3 500 1 254 

18 év alatti gyermek neveléséhez 1 800 715 

Rendkívüli élethelyzetben 2 900 1489 

Krízis esetén 200 0 

Temetési költségek viseléséhez 1 000 420 

Életkezdési támogatás: 2 200 975 

ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása  300 0 

Összesen 14 700 5 864 

 
Az adatok jól mutatják, hogy a 2017. évben jelentősen csökkentett támogatási keretösszeg teljes 
kihasználtsága az év első félévében nem teljesült. Az ingyenes szünidei étkezés támogatása nem 
pénzbeli szociális támogatásként kerül elszámolásra, azt az Önkormányzat (saját döntése szerint) az 
igénylő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő gyermekek tekintetében 
közvetlenül az élelmezési szolgáltató részére fizeti. 2017. első félévében csekély összeg teljesült 
ezen jogcímen a tavaszi szünidő néhány napján mindössze 3 eFt költség merült fel. 
 
A 2017. első félévben megvalósult beruházásokat, felújításokat célonként az előterjesztés 5. számú 
melléklete részletesen ismerteti. A beruházások, felújítások fizikai megvalósulása és pénzügyi 
teljesítése az év elején ütemezett és folyamatosan aktualizált rend szerint rendben halad (félévig 
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5%-ban került sor kifizetésre). A kapcsolódó pénzügyi teljesítések jellemző hányada az év utolsó   
negyedévben realizálódik, ill. több támogatott projekt esetében a 2018.évre áthúzódik. 2017.06.30-
ig a tervezett felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználását az előterjesztés 5. számú 
melléklete részletezi célonként.  
 
2017.06.30-ig teljesített felhalmozási jellegű kiadások az alábbiak (adatok eFt-ban): 
 
Ifjúság tér I. ütemének koncepció-, szabályozási -, engedélyezési-és  kiviteli tervek 
készítése - részteljesítés 

1 905 

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása -Gesztenyés Óvoda 2 
csoportszobával történő bővítése- részteljesítés 

19 900 

Járda felújítások (Bellus, Király-Megyeri M.,dr.Tibold utcák eng. tervezési 
kiadásai,közmű nyilatkozatok; Orgona sétány, Rákóczi krt. kivitelezés) 

7 816 

Közvilágítás bővítése (Zsálya u.,Új u-Rét u.,Kőrösi Cs.,Fenyves u.-Raktár krt.,fasor 
u.,Malom u., Simándy J.u. Kölcsey F.u-iskola elé) 

2 723 

Hunyadi u-Arany J. u. esővíz elvezetés csatorna bekötés 998 
Balczó István utca útépítése-tervezési kiadások 635 
Megyeri Margit utca útépítése- eng.és kiviteli terv kiadások 1 150 

Tulipán köz útépítés-felújítási terv kiadásai 878 
Gesztenyés Óvoda udvar bővítése 2 783 
Könyvtár és Emlékhely létrehozásának 2017. évi tervezett beruházási kiadásai 4 802 
Közterületi padok, szemétgyűjtők, virágládák beszerzése 337 

IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése  245 
Víziközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz)  felújítása  107 
BM önkormányzati intézmények fejlesztése pályázat 15% önereje- 
Gesztenyés Óvoda tetőszigetelés 

4 874 

ASP rendszerhez kártyaleolvasó eszközök beszerzése 532 
Polgármesteri Hivatal épület földszinti átalakítás és klímaegységek áttelepítése 258 

Móra Ferenc út engedélyezési terv felülvizsgálata 221 

Vízálló mini hőmérő 34 
Eperjesi - Síp utca gyalogátkelőhely (áthúzódó kiadás 2016.évi 
kötelezettségvállaláshoz) 

1 354 

Légfüggöny kiépítése Óvodába 784 
Költségvetési szervek elemi költségvetésében tervezett beruházás, felújítások 6 773 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai 
kisértékű eszközök, bútorok beszerzése, fényjelző berendezés, klíma) 

2 418 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda (szőnyegek, csoportszobai bútorok, fektető ágyak  és 
egyéb kisértékű eszközök) 

1 437 

VMSK (klóradagoló készülék beszerzése, közművelődési feladatokat szolgáló 
egyéb tárgyi eszközök beszerzése ) 

2 326 

Alapszolgáltatási Központ (védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és 
egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések) 

592 

Egyéb felhalmozási célú kiadás (Kistarcsai Városi Sport Club  részére támogatás 
nyújtása TAO támogatás önrészeként  Pecsenyiczky Mihály Sportcentrum 
felújításához) 

5 800 

ÖSSZES FELHALMOZÁSI CÉLÚ Teljesített KIADÁS 2017.06.30-ig (eFt) 64 909 
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5. Költségvetési tartalék felhasználása 
 

A 2017. évi költségvetés - eredeti előirányzatként- 20 000  ezer Ft összegben tervezett tartalékot. 
Napjainkig  a testületi döntések hatására a tartalék összege 3 153 eFt , mely a tárgyév végéig 
fedezetet nyújt a tartalék képzése szerinti célokra ill. az évközi nem várt kiadások forrásaként 
szolgál(hat). 

 Az előterjesztésben ill. annak mellékleteiben megjelenő részletes adatokra tekintettel, kérem a 
Tisztelt Bizottságot/Képviselő-testületet, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetése  első féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a lenti határozat jóváhagyásával  
elfogadni szíveskedjék!  

 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetése első féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

Kistarcsa,2017-09-14 

 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


