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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 
 

A tárgyévi költségvetés főösszegének jelentős változását eredményezi az előterjesztésben 
megjelenő Kistarcsa, Ifjúság tér fejlesztésére vonatkozó szándék, melynek hitel felvételével 
történő finanszírozásáról a Képviselő-testület 182/2017. (IX.27.) számú határozatában döntött. 
Az előterjesztés az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti 
előirányzat főösszegét 300 000 eFt összeggel növeli. A 2017. évben jelen előterjesztés szerinti 
hitelfelvételnek járulékos költségei(kamat, díj) nem jelentkeznek. Az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése összevont főösszege az előterjesztés hatására  2 709 799 eFt-re emelkedik. Az 
előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények elemi költségvetéseit nem érinti. 

 

 

 

 



II.  A fejlesztési célú hitel felvételével összefüggő információk részletesen az 
alábbiak: 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a 30/2015. (II.18.) számú határozattal jóváhagyott, a 
2015-2019 –ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági programjában is megvalósítandó 
fejlesztési célként került megnevezésre a Kistarcsa, Ifjúság tér-közösségi tér fejlesztése. Erre 
vonatkozó testületi szándékot megerősítette a 2016. novemberében megkötött vonatkozó 
tervezési szerződés és azzal összefüggő további, a fejlesztés irányait pontosító döntések. 
Legutóbb a tárgyév szeptemberi rendes ülésen kerültek részletesen bemutatásra a tervezés záró 
szakaszában a legfontosabb tervezési elemek, feladatok, továbbá döntött a város vezető testülete 
arról, hogy az Ifjúság tér fejlesztése forrásaként hitelt kíván igénybe venni. A 182/2017. (IX.27.) 
Képviselő-testületi határozat erről rendelkezik. A hivatkozott döntés előterjesztéseként a 
fejlesztés fő műszaki tartalmi elemei bemutatásra kerültek, röviden: 
 
Kistarcsa központjában lévő két parkterületre és a közöttük lévő kiszolgáló útra terjed ki a 
tervezési és kivitelezési terület. A tervezés során fő szempontként jelentkezett a színpadi és 
nézőtéri terület biztosítása, valamint a költséghatékonyság figyelembevétele. A tér alsó részén 
lévő parkoló rendezvények ideje alatt lezárásra kerül, itt helyezkedne el a színpad és a hozzá 
tartozó létesítmények. Ezen parkoló park felőli oldalán egy nagyobb egybefüggő, burkolatok 
váltakoztatásával tagolt felület helyezkedne el, mely alkalmas rendezvények alatt a nézőtér, 
egyéb esetben a közösségi funkció biztosítására. Az iskolába vezető bekötő út és a Széchenyi 
utca között mobil pollerekkel lezárt sétány kerülhet kialakításra, melyen a rendezvények ideje 
alatt a 4 db sétány melletti burkolt felületen ideiglenes vendéglátó bódék elhelyezése történhet. A 
tér felső részén az Uszoda előtti park egy részén helyezkedne el egy második parkoló, a másik 
részén pedig a kialakított park átalakításra kerülne térburkolatok cseréjével és az emlékmű 
áthelyezésével, növények telepítésével. A sétány és a mellette kialakított 4 db kiöblösödő burkolt 
felület 16 méter szélességű területen építhető meg, ez a méret egyezik a szabályozási terv 
tartalmával. Az építési munkák elvégzéséhez a 357/3 hrsz-ú kivett közút szélességét a 357/5 
hrsz-ú kivett beépítetlen terület terhére ki kell szélesíteni, mellyel kapcsolatosan telekhatár-
rendezési eljárás lefolytatása szükséges. Mindkét terület az Önkormányzat tulajdonában áll. 
Az iskola megközelítését szolgáló út és a 3101. számú országos közút kereszteződése jelenleg 
nem szabályos. Az út lekerekítő ívei kis sugarúak, az út szélessége a kétirányú forgalomnak nem 
felel meg. A tér fejlesztése során ezek a hiányosságok pótolva lesznek, így szabványos 6 méter 
széles út épül, a lekerekítő ívek pedig 6 méter sugarúra bővülnek. Ebben a kereszteződésben a 
3101. számú út mellé tervezett új gyalogjárda átvezetését, felálló helyeit is szabályosan ki kell 
alakítani. A kereszteződésben kevés hely áll rendelkezésre, egy elektromos oszlop is behatárolja 
a lehetőségeket, így a Széchenyi út felöli lekerekítő ív és gyalogjárda felálló hely 8 m2 területe 
az autómosó telkére került. Felvéve a kapcsolatot az ingatlan használójával a terület feletti 
rendelkezési jog megszerzése ügyében, az ingatlan használója, lízingelője és a jelenlegi 
tulajdonos a terület feletti rendelkezési jogot 50 évre térítésmentesen megadja az Önkormányzat 
számára. A tér fejlesztésével összefüggően a Széchenyi utcai parkolók építése is a projekt része. 
 
Az önkormányzatok hitel felvételi lehetőségeinek főszabályait meghatározza a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) ezek az 
alábbiak: 

� Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, 
ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról 
szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a 
magánszemélyek kommunális adóját bevezette.  

� Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 



haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. (Kistarcsa 
Önkormányzata vonatkozásában ez a korlát  jelenleg évi 188 000 eFt) 

 
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány a következő feltételek együttes 
fennállása esetén járul hozzá: 

� az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás adósságának a központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti, 

� az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott 
feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, azzal, hogy a 
működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított. 

Kistarcsa Város Önkormányzata által tervezett hitelfelvétel a jogszabályi előírásoknak 
mindenben megfelel. 
 

Az engedélyezési eljárás további részletes szabályait a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Korm.rend .) rögzíti. Minden évben november 20-ig van lehetőség a szükséges 
kérelem Kormány felé történő  (adósságot keletkeztető ügylet engedélyezésére vonatkozó 
kérelem) benyújtására. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tárgyévben megtapasztalta a 
Kormány döntés varható idejének bizonytalanságát a  „ Simándy József Általános Iskola, 
valamint a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése” érdekében igényelt 
fejlesztési hitel kapcsán - melyre vonatkozó kérelem 2017. március 31-én került benyújtásra és 
2017. szeptember 05-én jóváhagyásra-, indokolt a Ifjúság tér fejlesztése érdekében a  vonatkozó 
engedély kérelem benyújtása tárgyévben. Amennyiben a Kormány jóváhagyása 2017. december 
31-ig megtörténik, úgy idén lehetőség nyílik a hitelszerződés aláírására, jövő évben pedig annak 
lehívására/folyósítására a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lezárását 
követően.  

A Kormány felé benyújtandó engedélyezési dokumentációnak része a hitel ügylet 
eredményeként keletkező adósságszolgálat részletes bemutatása, tőke és kamatterhek 
prognosztizálása, mely feltételezi a folyósító hitelintézet előzetes kiválasztását. Azt követően , 
hogy a  testületnek arra vonatkozó döntése, hogy a  fejlesztés megvalósulását  hitelből kívánja 
finanszírozni áttekintésre került a fejlesztés teljes  forrásigénye. A kivitelezés biztonsága 
érdekében összesen 300 millió Ft-ra vonatkozó ajánlatkérés alapján kerül(t) sor a 
határozati javaslatok(ok) és rendeletmódosítás  előterjesztésére. A 300 milliós 
nagyságrendű hitel felhasználásának prognosztizált kiadáselemei a következőek:  
 

Fejlesztéssel összefüggő várható költségelemek 
Becsült értéke 

(Ft) 

Finanszírozás
i tervezett 

módja-hitel 

Építési kivitelezés bruttó tervezett költségei (Ifjúság tér és 
Széchenyi utcai parkolók), fordított Áfa-val  

276 000 000 hitel 

Műszaki ellenőri szolgáltatás tervezett költsége  4 000 000 hitel 

Egyéb a projekt megvalósulásával összefüggő beruházási és 
szolgáltatási kiadások és tartalékkeret  

19 000 000 hitel 

Egyéb engedélyezési költségek (vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési, forgalomba helyezési költségek és tartalékkeret) 

1 000 000 hitel 

 
A fenti költségtervek tartalmazzák a múlt hónapban testület részére bemutatott tartalmú 
térfejlesztést, továbbá az azt kiegészítendő, a Széchenyi utca és Hősök tere parkolósáv 
kialakítása tervezett költségeit (utóbbi tervezői költségvetés szerint 25 milliós nagyságrendű) 
is.  



 
 

 
A  2011. évi CLXXXIX. törvény ( Mötv.) 42.§ 4. pontja szerint a hitel felvételére vonatkozó 
döntés a testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A fejlesztés szerinti cél az  
Önkormányzat kötelező feladata a Mötv.13.§ (1) bekezdés 1. pont  szerint. 
 
A Képviselő-testületnek kötelezettséget kell vállalnia arra, vonatkozóan 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-testületnek 
tehát tudomással kell lennie döntése meghozatalánál arra, hogy a mindenkori költségvetése 
a futamidő végéig (15 év) terhelt a fejlesztéssel összefüggő tőke és kamatterhekkel. 

A közbeszerzésekről   szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9.§ (8) bekezdés  f) pont alapján 
tárgybani beszerzés nem közbeszerzési eljárás köteles, így a saját belső szabályozás szerint 
kizárólag két hitelnyújtó pénzintézet került megkeresésre. Az ajánlattevők kiválasztásánál  
elsődlegesen az elérhető  piaci információk  döntöttek, másodlagosan a  kistarcsai bankfiókkal 
való rendelkezés/jelenlét  ezért a Pátria Takarékszövetkezet és a számlavezető OTP Bank Nyrt. 
részére került ajánlatkérés megküldésre. Az ajánlatkérés eredményeként mindkét ajánlattevő 
kedvező ajánlatokat nyújtott, melyek összehasonlítható formában az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint kerülnek bemutatásra, kizárólag csak a bírálatnál szempontként figyelembe 
vehető adatokkal. 

Az ajánlatkérésnek megfelelően az Önkormányzat a hitel tőke összegén felül csak kamatot térít, 
ezen kívül késedelmi kamat és rendelkezésre tartási díj kivételével egyéb költség nem merül  fel, 
így többek között: szerződésmódosítási díj, hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, kezelési költség, 
előtörlesztés díja nem terhelhető. A hitel fedezetére felajánlott biztosítékok kizárólag az 
Önkormányzat mindenkori költségvetésében rögzített - a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben 
meghatározott-, adott évi saját bevételei terhére vonatkozó felhatalmazás azonnali beszedési 
megbízásra.(ingatlan biztosíték nincs). 

Ajánlatkérésnek megfelelően 15 éves futamidőre vonatkozó ajánlatok kerültek benyújtásra. A 
Képviselő-testület által megfogalmazott felvetés szerint bekérésre került fix kamatterhekkel 
történő ajánlat is, melyet az egyik ajánlatkérő arra való hivatkozással nem teljesített, hogy az 
vállalhatóan nem beárazható, míg a számlavezető pénzintézet 10 év futamidőre  fixált 
kamatokkal adott ajánlatot, azonban ajánlata 60 napig tartható, tekintettel annak kockázataira. 
Mindezeket figyelembe véve, az engedélyezési eljárás során megjelenítendő adósságszolgálati 
adatok megbízhatósága érdekében a javasolt döntés a kedvezőbb, változó kamatozással adott 
ajánlat jóváhagyása. (Törlesztési tervek az előterjesztés mellékletében láthatóak, a bírálati 
jegyzőkönyvhöz csatoltan.) 

A vonatkozó Korm.rendelet szerint az engedélyezési eljárás során csatolandó a Képviselő-
testület hitel felvételére vonatkozó döntése (1.számú határozati javaslat) , és az ún. kitekintő 
határozat (2.számú határozati javaslat) , mely a következő évek vonatkozásában mutatja be a 
jogszabály szerinti saját bevételeknek és annak terhére felmerülő várható adósságterheknek  
nagyságrendjét. Utóbbi saját bevételek a Stabilitási tv-ben meghatározott helyi adók, és 
vagyonhasznosítási bevételek. A 2017. évi költségvetésben - tekintettel arra, hogy a 
szerződéskötés legkorábban 2017. december második felében várható-az 
adósságszolgálattal összefüggő teher nem kimutatható, nem kerül tervezésre. 

A 2018.évi költségvetést terhelő adósságszolgálat vonatkozásában megbízhatóan 
kijelenthető az Önkormányzat megfelelő teherviselő képessége, míg az azt követő évekre 
vonatkozóan a testületnek mindenkor figyelembe kell vennie jelen döntése folyományaként, 



az évenként betervezendő fejlesztési célú adósságszolgálati terheket, mint egyéb fejlesztési 
célok megvalósulását megelőzendő tervezni és finanszírozni szükséges költségvetési kiadást.  

 
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)  0 
Állami támogatás (B2) felhalmozásra  0 
Közhatalmi bevételek (B3) 0 

Működési célú bevétel (B4) 0 

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (B7) 0 

Finanszírozási bevétel növekedés  (B8) +300 000 

BEVÉTELI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN(eFt) +300 000 

Személyi juttatások (K1) változása  0 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (K2) 0 
Dologi kiadások (K3) változása 0 
Egyéb működési célú kiadások változása (K5) 0 
Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4 ) változása 0 
Beruházási, felújítási kiadások változása (K6-K7) +300 000 
Felhalmozási célú támogatási kiadások változása (K8) 0 
Finanszírozási kiadások változás (K9) 0 
KIADÁSI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (eFt) +300 000 
   
Az előterjesztés az összevont költségvetést főösszegét étintő, a fentiek szerint részletezve, 
mindösszesen  300 000 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 „Kistarcsa, Ifjúság tér-közösségi tér fejlesztése” elnevezésű beruházásnak a 
Képviselő-testület 182/2017. (IX.27.) számú határozatával jóváhagyott finanszírozása.   
A fejlesztési hitel  
- összege:      300 000 000 HUF 
- 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 15 év 
- rendelkezésre tartási határideje:   2018.12.31. 
- rendelkezésre tartási jutalék:   0,1 %/év  
- kamat:      3 havi BUBOR + max. 1,29% 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 
(székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) 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 Magyarország Kormánya hitel 
felvételére vonatkozó hozzájárulása. 
 
Határid ő: kérelem benyújtására vonatkozóan 2017.11.20., hitelszerződés aláírására 
vonatkozóan 2017.12.31. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 
 

2.Határozati javaslat 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2017.(III.29.) 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. október 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 Önkormányzat 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 2 709 799 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi 
költségvetése bevételi kiadási módosított főösszege 2 637 560 eFt, mely 626 369 eFt összegben 
tartalmazza a fenntartó által biztosított intézmény finanszírozások összegét.” 
 
 

2. § 
 

A Rendelet 4.§ (3) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 
 

„c) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével  a „Kistarcsa, Ifjúság tér- 
közösségi tér fejlesztése” beruházási cél finanszírozása  érdekében  300 000 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    1 410 599 eFt, melyből 

aa) személyi juttatások összege   514 308 eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és  
 szociális hozzájárulási adó összege   120 766 eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások összege   610 952 eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai        14 700 eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások összege   149 873 eFt, 
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege       3 153 eFt, 
ae) alpontból céltartalék feladatellátás változására                0 eFt, 

b) felhalmozási költségvetési kiadások összege   1 278 549 eFt, melyből 
ba) beruházások, felújítások összege   1 272 749 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  2 650 633 eFt, 
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata       59 166 eFt, 
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege  3 153 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 170 652  eFt hiány,  
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában  420 294 eFt hiány,  
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában  590 946 többlet, 

melyek belső finanszírozását 243 277 eFt összegű 2016. évi maradvány igénybevétele és külső 
finanszírozásként 368 320 eFt összegben hitel felvétele biztosítja.” 
 
 

5. § 
 
(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 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 
(9)  A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

6 . § 
 
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 3 évre(eFt-ban) 

Sor 
szám 

Megnevezés 
2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

1 2. 3 4 

01 Helyi adók 369 500 369 500 369 500 369 500 

02 Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 0 

03 Díjak, pótlékok, bírságok 5300 5300 5300 5300 

04 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

1 200 1 000 1 000 1 000 

05 Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0 

06 
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó 
bevételek 

0 0 0 0 

07 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 

08 Saját bevételek (01+…+07) 376 000 375 800 375 800 375 800 

09 Saját bevételek (08.sor) 50 %-a 188 000 187 900 187 900 187 900 

10 Tárgyévben keletkező  fizetési kötelezettség 
(11+…+17) 655 8 382 33 288 32 872 

11 
Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és 

annak tőketörlesztése 
0 

                   
6 832    

                   
28 261    

                  28 261    

12 
Tárgyévben keletkező hitel kamat és díjak 

törlesztése  
                        

655    
                   

1 550    
                      

5 027    
                    4 611    

13 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 
14 Adott váltó 0 0 0 0 

15 Pénzügyi lizing 0 0 0 0 

16 Halasztott fizetés 0 0 0 0 

17 
Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

19 Felvett hitel  tőketartozása 0 0 0 0 

20 Felvett hitel  kamata,díja 0 0 0 0 

21 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 
                        

655    
                   

8 382    
                   

33 288    
                  32 872    

22 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (09-21) 187 345 179 518 154 612 155 028 



 


