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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 2018. december 13-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Humánpolitikai Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
Az előterjesztés a Képviselő-testület (továbbiakban testület) jóváhagyott munkaterve szerint 
kerül előterjesztésre, annak érdekében hogy a jövő évi költségvetési rendelettervezet 
összeállításakor a testület által megfogalmazott legfontosabb fejlesztési célok, feladat ellátási 
prioritások érvényesülhessenek. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) hatályos 
rendelkezései alapján a koncepció készítés nem kötelező jogszabályi feladat, azonban a 
megalapozott tervezéshez elengedhetetlen. 
 
A koncepció alkotásnak a korábbi években sem volt szabályozott formai és tartalmai kerete. 
Az előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. tv. ( 
Költségvetési tv.), a már ismert kötelezettségvállalások, és a testület által a 2017. év folyamán 
megfogalmazott szándékok, irányelvek mentén került összeállításra, figyelembe véve a 
30/2015. (II.18.) számú határozattal jóváhagyott, a 2015-2019 –ig terjedő időszakra 
vonatkozó gazdasági programban megjelenő fejlesztési célokat is. 
 
A 2018. évi koncepció összefoglaló fő irányelve a kötelező béremelések hatásának 
bérigénye fedezetének biztosítása, egyidejűleg az Önkormányzati által kívánt munkaerő 
megtartó bérfejlesztések többletterhe biztosítása és a 2017.évben megkezdett ill. 
2017.évben testület által elkötelezett beruházási, felújítási szándékok, pályázati önerők 
biztosítása. 
  
A koncepció összeállítása az intézményvezetők által megküldött javaslatokat is figyelembe 
véve készült. Utóbbiak az előterjesztéshez csatoltan olvashatóak. 
A koncepció megalkotásakor a következő tervezési irányelvek áttekintése történt meg: 
• 2018. évben történő változás az intézmény/szervezeti egység által felügyelt/ellátott 
feladatokat érintően  
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• indokolt-e a feladatok 2017. évi költségvetési kiadásainak/bevételeinek jelentős 
módosítása vagy a feladatellátás megszüntetése, bővítése; (új ellátandó feladat, megszűnő 
feladat, korábbi feladatok valamelyikét érintő érdemi költségvetési változás a vonatkozó 
jogszabályi, ill. testületi határozat szerint).  
• működési kiadás/bevétel előirányzat változásának tartalmi bemutatása (pl. személyi, 
járulék, dologi), melyet érintően várható növekedés/csökkenés a 2017. évi előirányzatokhoz 
viszonyítva,  
• a 2018. évben szükségessé váló beruházások/felújítások, ezek lehetséges rangsorolása. 
• saját tulajdonú gazdasági társaság feladatellátása, támogatásának mértéke; 
• indokolt-e valamely beruházási/felújítási cél finanszírozásának megvalósítása 
érdekében hitel bevonása és  tartalék képzésének szükséges mértéke a 2018. évi 
költségvetésben. 
 
I. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek az 
Önkormányzatot érintő rendelkezései: 
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a 2018. évi Költségvetési törvény már 
jóváhagyásra került, azonban annak egyes lényeges finanszírozási elemei összegszerűen csak 
2018.év januárjában kerülnek ismertetésre (ilyen a gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásaira 
fordítandó támogatási összeg), továbbá a Kormány munkabéreket és járulékokat érintő 
elképzelései már 2016. év végén jóváhagyásra kerültek, így azok hatásával is biztosan 
számolhatunk. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához biztosított állami támogatás 
adatai –gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása kivételével- alapján az már látható, hogy a 
2017. évi mértékben számíthatunk állami támogatásra az egyes feladatokat érintően. Az 
összevont állami támogatás jelenleg ismert és becsült adatait  az alábbi táblázat 
szemlélteti:  

Állami támogatások  tervszámai 2017-2018. ÖSSZESEN  
2018. évi várható 

eredeti 
előirányzat(Ft) 

 2017.évi eredeti 
előirányzat(Ft)  

 I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK M ŰKÖDÉSÉNEK 
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 169 408 372    168 603 956 Ft  

I. részletesen a fenti  települési önkormányzatok működésének támogatása összetétele 
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - 

beszámítás után 137 125 200    135 613 800 Ft  

I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után lenti részletben: 32 283 172      32 990 156 Ft  
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

ellátásának támogatása - beszámítás után 0                     -   Ft  
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás 

után 13 725 022     14 432 003 Ft  

I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 
támogatása - beszámítás után 100 000           100 000 Ft  

I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után 18 458 150      18 458 150 Ft  

I.1.c)egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0                   -   Ft  

V. Információ  a Beszámítás összegéről  (-) 57 714 698    56 369 864 Ft  

 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES 
KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 293 199 100 288 030 170 Ft  

II. fenti összeg részletesen: 
     

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 
segítők bértámogatása 
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 2017.-2018. évben 8 hónapra   

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok  124 026 600   130 223 087 Ft  

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők  41 160 000    32 400 000 Ft  
 2017.-2018. év 4 hónap   

II.1. (1) 2 óvodapedagógusok 61 866 000   63 025 590 Ft  

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők  20 580 000     16 200 000 Ft  

II.1. (3) 2 pedagógusok szakképzetségű segítő bértámogatása 736 500     1 615 860 Ft  

II.2. Óvodaműködtetési támogatás 

 2017-2018. évben 8 hónapra 26 144 000    27 451 200 Ft  

 2017-2018. évben 4 hónapra 13 072 000   13 344 333 Ft  

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok 
kiegészítő támogatása 5 614 000      3 770 100 Ft  
 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, 

GYERMEKJÓLÉTI  ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 129 082 938 126 888 762 

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak 
egyéb támogatása 35 976 000    35 923 000 Ft  

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 
családsegítés     
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - 
gyermekjóléti szolgálat 7 500 000      7 500 000 Ft  

III.3.c (1) szociális étkeztetés 2 435 840       3 598 400 Ft  

III.3.d (1) házi segítségnyújtás 2 385 000        2 595 000 Ft  

III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 327 000           654 000 Ft  

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 
bértámogatása 35 397 000    30 942 720 Ft  
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása- 2018. 
januárban kerül közlésre!!        43 832 842 Ft      43 832 842 Ft  
III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 
étkeztetésének a támogatása 1 229 256    1 842 800 Ft  

IV.1. Könyvtári közművelődési feladatok támogatása 15 503 730    14 340 060 Ft  

Összes éves várható támogatás 607 194 140 Ft 597 862 948 Ft  
 
 
A „ beszámítás” az az elvonás összeg (57 715 eFt), mely az Önkormányzat iparűzési adóerő 
képessége alapján kerül megállapításra (iparűzési adóalap és lakosságszám függvénye).Azt 
mutatja, hogy ezt a főszabály szerinti összeget nem kaphatja meg az Önkormányzat a 
beszedhető iparűzési adóerő képessége okán. 
Az egyes kötelező feladatokhoz biztosított 2018. évi támogatás összegéből következtethetően 
mindinkább érvényesül a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. CLXXXIX. 
törvénynek (Mötv.) az önkormányzati feladatok finanszírozására vonatkozó alábbi 
rendelkezése mely szerint: 

„117. § (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi 
önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását” 

 
Tehát, az állami támogatási rendszer egyre inkább abba az irányba mutat, hogy elvárja 



4 

 

az önkormányzatok saját bevételeinek beszedését, melyek közül a helyi adóbevételek 
azok, melyek közül az önkormányzatok – időben hasznosítható vagyon híján - 
rendelkezhetnek. 
 
Önkormányzatot megillető átruházott bevételek köre 2018-ban nem változik: 
• A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a 
belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a 
gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 
100%-a. A helyi adóbevételek várható nagyságrendjében érdemi változás nem várható. 
• A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által 
jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, a környezetvédelmi, természetvédelmi 
felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt 
környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a. 
• A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvény alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni 
bírságból származó, a települési  önkormányzat fizetési számlájára érkezett bevétel 100%-a, 
a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott jogsértésre tekintettel kiszabott  közigazgatási bírság behajtásából, illetve 
végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési 
önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és a 
települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő 
által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.  
 
A Jegyző, mint önkormányzati adóhatóság által 2018-ban beszedhető helyi adó bevételek 
tervezésekor az iparűzési adó tekintetében számolhatunk érdemi növekedéssel 
(nagyságrendileg legalább  35 millió Ft bevételi többlet is várható) tekintettel a korábbi 
1,5 millió Ft-os adóalapig biztosított kedvezmény kivezetésére (ennek a 
jogszabályváltozásnak a forintosítható hatása 2018-ban lesz érzékelhető), és a 2017. évben 
már látható terven felüli teljesítés adatokra, valamint a tervezett adóellenőrzésekre.  
 
Azonban a telekadó bevételek egyértelműen csökkenő összegben tervezhetőek a 2017. évi 
mértékhez viszonyítva, egyes jelentős méretű 2017-ben még adóztatott telek ingatlanok 
beépítése okán ( nagyságrendileg 8 millió Ft bevétel kieséssel számolhatunk ). 

 
A gépjárműadó bevételek tervezhető összege a 2017. évi teljesítés adatokhoz igazítható. 
 
 
I.1.Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését érintő változások: 
 
A közszférában dolgozók részére biztosítandó személyi juttatásokat érintően érdemi változást 
hozott a 2017. év, amikor is a központi költségvetési tv. lehetővé tette a Képviselő-
testületeknek, hogy az évtizedes illetményalapot az Önkormányzat lehetőségeihez mérten 
megemelve, magasabb béreket juttasson a köztisztviselőknek. A 2018. évi központi 
költségvetési tv. is rögzíti ezt a lehetőséget ( Költségvetési törvény 59.§ (6)) . 
 
„A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2018. évben – az önkormányzat saját 
forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 
vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 
foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja 
meg az illetményalapot….” 
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A Képviselő-testület által megállapított illetményalap alkalmazása még mindig sok esetben-
jellemzően a középfokú végzettséggel bírók esetében- nem eredményezi a kívánt bérszintet, 
ezért a 2018. évi költségvetési rendelet előterjesztésekor indokolt a fluktuációt 
megállítandó bérfejlesztésre vonatkozó keretösszeg megállapítása, akár a 
teljesítményértékeléshez kapcsolódó munkáltatói béremelés vagy az illetményalap 
további emelésének eszközével, természetesen a  végleges 2018.évi költségvetési keretek 
függvényében.  

 
 
A fenti elvi szándékon kívül a Polgármesteri Hivatalban már biztosan bérjellegű juttatások 
emelkedésével számolhatunk: 

� garantált bérminimum és a bértábla szerinti átsorolások kapcsán 6 000 eFt 
� jubileumi jutalmak esedékessé válása okán    2 324 eFt 
� fentiek járulék terhe (19,5%)      1 623 eFt

       
 
Csökkenő terheket jelent a munkáltatónak- így az Önkormányzat költségvetésének az 
egyes személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó összegének jóváhagyott 
csökkentése a 2017.évi 22%-ról 19,5%-ra. 
A jelenlegi Hivatali bértömegre vonatkozóan a szociális hozzájárulási adó változásából 
adódó kiadáscsökkenés:         - 3 076 eFt. 
 
A személyi jellegű juttatások és azok közterhei mellett a 2018. évbe a dologi kiadások 
várhatóan a 2017. évi mértékben tervezendőek, egyedül a működést biztosító egyes 
informatikai eszközök szükséges cseréje jelent kisebb összegű növekedést a 2017. évi 
hivatali beruházások összegében. 
 
 A közszolgálati tisztviselők éves béren kívüli juttatására változatlanul bruttó 200 000 
forint/fő/év összegben tervezhető, azok felhasználására vonatkozóan jogszabályban rögzített 
változásokra tekintettel.  
 
I.2.Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetését érintő változások: 

A közalkalmazotti bérek vonatkozásában a pedagógusokat érintően (életpálya-modell 
részeként 4 éve megkezdett) újabb béremelés történt  2017. szeptemberétől. Forrását a 2018. 
évi állami támogatási rendszer nagyrészt biztosítja. Azonban a támogatási rendszer logikája 
szerint a gyermeklétszám határozza meg a pedagógusok béréhez nyújtott támogatást 
(finanszírozott pedagógus létszámot), ami 2018-ban azt eredményezi, hogy a óvodai 
gyermeklétszám kis mértékű csökkenése okán a kisebb létszámú csoportok bár nagyobb 
csoportszámot és több pedagógust igényelnek, nem eredményeznek a kapcsolódó költségek 
növekedésével arányos támogatás növekedést. Tehát a csoportszoba bővítések ideális 
körülményeket teremtettek a gyermekek elhelyezéséhez és csoporton belüli létszámához, 
azonban az Önkormányzat költségvetését többlet terhekkel sújtja. 
 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében a fenti tényezők okán várható 
többletköltségek (összesen 22 249 eFt): 
� pedagógus életpályamodell és bértábla szerinti soros előrelépések ,minősítések hatása: 
2 300 eFt 
� 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum változás okán bértöbblet:  6 000 eFt. 
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� Nyugdíjazással kapcsolatos 2018. évi bérkiadások      6 879 eFt. 
� jubileumi jutalommal összefüggő többletkiadások        2 658 eFt. 
� +csoportszoba kapcsán 2 fő pedagógus álláshely+ 1 fő dajka álláshely  éves személyi 
juttatás többletköltsége 2017-hez képest (+9 hónap)                 6 669 eFt. 
� Fentiek munkáltatói közteher többlete (19,5%):     5 038 eFt. 
Teljes személyi juttatásokat érintő, jogszabályi döntés szerinti szociális hozzájárulási adó 
csökkenés (-2,5%):          -4 995eFt. 
 
Az előterjesztés mellékletében olvasható intézményvezetői igényként takarítói és pedagógus 
asszisztensi többlet létszámigény, mely kizárólag a 2018. évi végleges költségvetési 
keretszámok ismeretében támogatható. 
 
 
I.3. Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetését érintő változások: 
 
 
Az Alapszolgáltatási Központ által foglalkoztatott munkavállalók feladatonkénti 
létszámösszetételét a csatolt  intézményvezetői koncepció tartalmazza, 2018-ban a jelenleg 
üres álláshelyek betöltésével indokolt tervezni. A 2018 évi minimálbér és garantált 
bérminimum növekvése az intézményi dolgozók jelentős részét érinti, a bérjellegű 
juttatásoknak várhatóan + 3 231 eFt növekedését idézi elő. (A bérnövekményhez kapcsolódó 
közterhek növekedése és a 2017. évihez viszonyított %-os csökkenés egyidejűleg -795 eFt 
összegű közteher csökkenést idéz elő a 2018.évben). Megmarad a szociális ágazatban dolgozó 
közalkalmazottak részére biztosított ágazati összevont pótlék is. Hatása 2018. évben 
várhatóan nem jelentős, ugyanis – az elmúlt évek gyakorlata nyomán- a vonatkozó 
kiadásnövekedéssel párhuzamosan valamely úton (Egészségbiztosítási Alapból vagy központi 
kiegészítő támogatásból) az állam biztosítja a szükséges többletkiadások forrását. Önként 
vállalt intézményi feladat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, melynek kiadásai és 
bevételei is a 2018. évi összegben tervezendőek. Az ellátottak számának csökkenéséből 
adódóan a szociális étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadások tervezendő kiadása minden 
bizonnyal csökken. 
 
Az Önkormányzat fenntartásában lévő Kistarcsai Gesztenyés Óvoda, valamint az 
Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a jelenleg is alkalmazott  testületi szándék szerint, 
béren kívüli juttatásként -2017.évtől kedvezményes adózású, pénzösszeg formájában- havi 
5000 Ft/fő összeg tervezése változatlanul (Szja. tv. 71.§) indokolt. A határozati javaslatban 
erre vonatkozó szándék kerül rögzítésre.  
 
 
II. A kötelező feladatok 2018. évi forrását érintő legfontosabb ismérvek, a 2018.évi 
Költségvetési tv-ben és egyéb ágazati jogszabályban megjelenő változások: 
 
Önkormányzatok számára jogszabályban rögzített új kötelező feladat 2017.évben nem 
merül fel. 
 
A Mötv. 13. § (1) bekezdése határozza meg az alapvetően ellátandó önkormányzati 
feladatokat, ezzel egyidejűleg egyes ágazati törvények is feladat ellátási kötelezettséget írnak 
elő.  
 
Az előterjesztés a jövő évi költségvetési rendeletalkotás fő irányelveként általában az 
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önkormányzati szintű működési költségek szinten tartását rögzíti, kiemelt célja az egyes 
önkormányzati intézményi foglalkoztatottaknak az előterjesztés készítésekor várhatóan 
kötelezően adandó és adható bérfejlesztése lehetőségének megteremtése.  
 

II/1. Kötelező feladatok ellátásával összefüggő 2017.évi költségvetési változások: 
 
A 2017. január 1-jétől jogszabályi rendelkezések szerint az iskola működtetés feladatai az 
illetékes Tankerületi Központokhoz kerültek. A 2017.évi költségvetésben a hatályos 
közüzemi szolgáltatásra vonatkozó szerződések kifutásáig az Önkormányzat megelőlegezte a 
gáz és villamos energia közüzemi szolgáltatások díját, melyeket közvetített szolgáltatásként 
térített a Tankerületi Központ. A 2018 évben ezek a kiadások és –egyidejűleg a térített 
bevételek is csökkentik az Önkormányzat költségvetési főösszegét..  

 
2016-tól jogszabályban előírt feladatként ellátandó - a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló tv (Gyvt ) szerint - a hátrányos helyzetű gyermekek szünidei 
(nyári, őszi, tavaszi, téli) gyermekétkeztetése bölcsődéstől középiskolás korosztályig 
(előzetes felmérés szerint 2018-ban 42 főre tehető az ellátottak napi átlagos létszáma). Ehhez 
szükséges forrásokat a központi költségvetés biztosítja. (Egy étkeztetésre 542-Ft összeget, 
éves támogatás becsült összege 1 229 eFt.) 
 

Bölcsődei feladatellátás érdekében a VEKOP-6.1.1-15 számú, ”Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde építése elnevezésű” projekt  keretében 2018. októberére elkészülhet az évek óta 
szükséges intézmény épülete, mely a használatbavételi engedélyét követően szerezheti meg 
működési engedélyét. Jelenlegi várakozásaink szerint 2018. évben jelentősebb a 
feladatellátáshoz szükséges kiadásokkal nem kell számolni. 
Az Önkormányzat a kötelező bölcsődei ellátás intézményi kereteinek megteremtéséig 
továbbra is fenntartja a pályázat alapján családi napközikkel történő szerződéses 
feladatellátás rendszerét, mely jelentősen csökkenti az ilyen szervezeteknél elhelyezett, 
bölcsődés korú gyermeket nevelő családok fizetendő ellátási díját. Az Önkormányzat a 
2017.évben a megelőző évi feladatellátásra tervezett 8,3 millió Ft összegű kiadásoknak 
mintegy 6 millió Ft összeggel történő emelését tervezte, ez az összeg 2018.évben is 
elégségesnek tűnik a feladatellátás ezen módjának megbízható finanszírozására. 
 

A 2017.évben szociális ellátásokra tervezett  keretösszegek felhasználása a 
jóváhagyott helyi szabályozás szerint várakozáson alul maradt. Az ellátásokra fordítandó 
keretösszeg növelése ebből adódóan nem indokolt. 
 

A közüzemi és karbantartási díjak kiadásai 2018. meghatározásánál - köszönhetően az 
energiahatékonyságot célzó fejlesztéseknek - évről évre csökkenő/stagnáló  mértékben 
tervezhetünk: 

− villamos energia díjak és a közvilágítás karbantartása kiadásai a tapasztalati számok 
alapján nagyobb mértékű költségcsökkenést eredményeztek: napelemek üzembe helyezése 
hatása, a közvilágítás energiahatékony felújítása;  

− további megtakarításokat hoz a Polgármesteri Hivatal 2018.tavaszán megvalósuló 
energetikai felújítása, melynek  hatása az év utolsó időszakában lesz kimutatható; 

− a felhasználási adatok igazolták a Gesztenyés Óvoda külső hőszigetelése és nyílászáró 
cseréjének költségcsökkentő hatását. 
 

A gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladatát a Sapezok Kft-vel 2018. január 
végéig, határozott időre szóló szolgáltatási szerződés biztosítja. A napjainkban folyó 
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beszerzési eljárás eredményessége függvényében tervezhetőek a 2018. évi szolgáltatási 
kiadások esetleges többletterhei, előreláthatóan a növekvő rezsi költségigényt az állami 
támogatás kompenzálja, ill. az esetleges nyersanyagköltségek kis mértékű növekedése az 
igénybevevő ellátottak térítési díjának emelése mellett nem terheli az Önkormányzat saját 
forrásait. 
 
Az utak, hidak, gyalogjárdák fenntartására szánt kiadásai keretösszegek vonatkozásában a 
szándék, hogy azok elérjék a 2017. évi eredeti előirányzatok mértékét. 
A Képviselő-testület a helyi közösségi közlekedés fenntartására fordított keretösszeget 
legfeljebb a 2017. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat keretösszeg mértékéig 
biztosítja a 2018. évi költségvetés tervezése során.(7, 2 millió Ft)  
Az Önkormányzat a 2017. évben is – törvényben meghatározott módon és mértékben – 
biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő 
bevonását és az ehhez szükséges önerőt. A 2017. évi tényleges teljesítés adatok mértékéig 
szükséges fedezetet biztosítani. 
 
Fegyelmezett gazdálkodás mellett - a feltételezhetően rendelkezésre álló 2017.évi 
maradvány felhasználásával - pótolható a 2018. évi várható működési hiány. 
 
 
III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére nyújtott 
működési támogatások összegének 2018.évi várható mértéke: 
 

Az önkormányzati tulajdonú, a városüzemeltetési feladatokat ellátó KÖFE  Kft . 2018. 
évre vonatkozó üzleti tervkoncepciója a jelen előterjesztéssel egyidejűleg kerül a Képviselő-
testület elé. A koncepcióban vázolt indokokra tekintettel nagyságrendileg 22 millió Ft 
összegű támogatási többletigény került megjelenítésre, melynek összetétele elsősorban a 
minimálbér és garantált bérminimum növekedése mértékének megfelelő mértékű 
bérfejlesztési igényből adódik, különös tekintettel a foglalkoztatási piacon érzékelhető 
szakember hiányra, a meglévő munkaerő megtartásának nélkülözhetetlenségére. A megjelölt 
támogatási igényben számol továbbá feladatellátáshoz szükséges gépek és berendezések 
állagmegóvása, esetenként cseréje érdekében szükséges forrásigénnyel is.  Előbbiek okán a 
városüzemeltetési kötelező feladatok ellátására létrehozott KÖFE Kft. támogatása az 
előzetes üzleti terv koncepció szerint legalább a 2017. évi támogatási összeg 12%-os 
mértékű növekedésével elvárt, ill. a végleges költségvetési rendelettervezet szerint 
rendelkezésre álló források esetén a koncepcióban megjelenített támogatási összegben. 
 

A szintén 100%-os önkormányzati tulajdonú, közművelődési,- könyvtári-, és 
sportfeladatokat ellátó Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.  2018. évi üzleti terv koncepciója -
külön előterjesztésben- részletesen bemutatja a 2018.évi működést befolyásoló 
körülményeket, prognosztizálva a feladatellátáshoz nélkülözhetetlennek tűnő támogatási 
igényt. Az előzetes támogatási igény a VMSK Kft. esetében is jelentős önkormányzati 
többlettámogatást feltételez a 2018. évre vonatkozóan, nagyságrendileg 20 millió Ft-os 
növekedést a 2017. évi feladatellátás finanszírozásához viszonyítva. A növekvő támogatási 
igény ez esetben is jelentős részben a jogszabályon alapuló kötelező béremelések és a 
munkaerő megtartását célzó indokolt bérfejlesztések (átlagosan 12 %) hatása.  
A Kft. 2018. évi koncepciója a kívánt beruházások közül kiemelten hangsúlyozza a 
városi uszoda medence szerkezetének, medencetérnek rövid távon nélkülözhetetlennek 
tűnő  korszerűsítését, továbbá az uszoda hátsó teraszának szükséges szigetelését. A 2018. 
évi önkormányzati költségvetési rendelettervezet összeállításakor ezen beruházási igények 
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prioritásként kezelése  indokolt. 
 
 
IV.  Önként vállalt feladatok ellátásának koncepciója:  
 
Új önként vállalt feladatellátási cél nem jelenik meg a 2017. évi koncepcióra vonatkozó 
határozati javaslatban. 
 
Az önként vállalt feladatként teljesített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. évi XXVII. 
törvény alapján állami feladat. Az Önkormányzat az állami feladatot támogatási szerződés  
alapján végzi,melynek mértéke a 2017. évivel azonos. A feladatellátáshoz éves saját forrás 
kiegészítés a 2018. évben várhatóan  2,5 millió Ft összegben szükséges (2017.évi mérték). A 
testület vonatkozó határozata alapján a feladatellátás 2018-ben is folyamatos. 
 
Az „NO2WAR” rövidített elnevezésű  közvetlenül az Európai Unióból támogatott (EACEA 
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül) projekt 2018. évi 
eseménysorozatainak lebonyolítása. A nemzetközi pályázati támogatás kapcsán 2017-ben már 
kiutalásra került 40 000 EUR-nak megfelelő Ft összeg, melyet 2019-ben záruló projekt 
érdekében használhatunk fel, elsősorban működési célokra, továbbá - várakozásaink szerint- a 
megvalósítandó Könyvtár és Emlékhely létrehozásához kapcsolódó egyes szükséges kiadások 
finanszírozása érdekében. 
 
 

Fentieken kívül, a Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési 
szervek által ellátott egyéb kötelező önkormányzati feladatok működési jellegű kiadásainak 
forrásaként, amennyiben a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján biztosított 
önkormányzati feladatok finanszírozásának mértéke nem emelkedik, illetve azt jogszabály 
kifejezetten elő nem írja, legfeljebb a 2017.évi eredeti költségvetésben jóváhagyott 
előirányzatok mértékéig biztosít fedezetet. A 2017. évben egyetlen intézményi költségvetés 
sem igényelt az év során forráskiegészítést, ami az előbb tervezési irányelvet megerősíti. 
A fent ismertetett tényezők és forráslehetőségek folyamatosan szükségessé teszik az 
Önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél, önállóan működő költségvetési 
szervénél, gazdasági társaságánál a további tartalékok feltárását, a kiadási 
előirányzatok átgondolt és takarékos tervezése érdekében valamennyi szerződés 
felülvizsgálatát, a felhalmozási feladatok átgondolt ütemezésben történő indítását. 
 
 
 
 

V. Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások 2018. évi főbb irányelvei 
 

A 2017. évről áthúzódó alábbi fejlesztési kötelezettségek fedezete a maradvány terhére 
biztosítható .  
 
 
� Simándy József Általános  Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai 
korszerűsítése folyamatban lévő beruházás 2018.évi lezárását követően felmerülnek a 
kapcsolódó  fejlesztési célú  hitel felvételének (68 320 eFt)  2018. évi adósságterhei, 8 100 
eFt összegben. 
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� Könyvtár és Emlékhely létrehozásának érdekében a 185/2017. (IX.27.) sz. testületi 
határozat alapján elindult az építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az 
önkormányzat szándéka szerint a projekt költségeit 100%-ban állami forrásból kell 
biztosítani, az önkormányzat önrészt nem tud ehhez nyújtani. A projekt megvalósítására a 
BMÖGF/502-3/2017. számú támogatói okirat alapján az Önkormányzat rendelkezésére 
áll 128 110 000 Ft, illetve a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvényben foglaltak szerint további 369 121  000 Ft került meghatározásra, melyre 
vonatkozó támogatási szerződés aláírására várhatóan 2018 februárjában kerül sor.   
 
� 1818/2016. Kormány határozat szerint kiutalt 200 millió Ft összegű támogatás 
felhasználásával folyamatban lévő útépítések (Balczó, Megyeri M. Tulipán köz, Boróka 
útépítések és Hunyadi utcarész és parkoló felújítása) pénzügyi teljesítése részben 2018-ban 
várható. A jelentős fejlesztés saját önkormányzati többlet forrást nem igényel 2018-ban sem. 

 
� VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 

építése”beruházás megvalósítása. 
A 238/2017.(XI.29.) sz. testületi határozatban foglaltak szerint a támogatási szerződés szerinti 
összegen felül (400 000 millió Ft) a Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében biztosítja  
további 23 328 eFt összeg elkülönítését a beruházás szükséges műszaki tartalom és 
eszközigény megvalósítása  érdekében. 
 
� PM OVODAFEJLESZTES 2017 kódszámú pályázat keretében Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda felújítása az óvodai ellátás infrastruktúrális színvonalának javítása 
céljából (131 580 eFt beruházási cél érdekében ) szükséges önerő   6 579 eFt. 
 
� Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése- PM 
CSPVIZGAZD 2017. pályázati önerő       4 188 eFt. 
A 170/2017. (VIII.30.) számú testületi határozat szerint a pályázat benyújtásra került az 
összesen 83 753 eFt összegű összköltségvetésű projekt megvalósítása érdekében) 
� Kistarcsa, Ifjúság tér-közösségi tér  fejlesztése (szükséges hitelfelvétel Kormány általi 
jóváhagyására vonatkozó eljárás folyamatban).     300 000 eFt 
összértékű beruházás megvalósítása 2018. évben még nem jár kiadást eredményező 
adósságszolgálattal. 
� Folyamatban lévő 2018-ra áthúzódó kötelezettségvállalásként tervezendő „Útépítési 
tervek elkészítése és engedélyeztetése kiadásai (Bellus József u.,Fasor u.,Rigómező u.,Holló 
u.,Sárkány u.,Zsálya u. Kamilla u., Nyíltárok)  összesen      5 000 eFt. 
� 2017-ről áthúzódó kötelezettségvállalás alapján 2018.évben tervezendő kiadás a 
Kistarcsai Tipegő Bölcsöde építés előkészítéseként  közműkiváltások kiadások egy része. 
� Kerepes Város Önkormányzatával történő eredményes megállapodást követően 
Homokdűlő útépítés tervezése         1 905 eFt. 
� Járdafejlesztések keretösszege       20 000 eFt. 
� Kistarcsai köztemető utcafronti kerítésének kivitelezése (beruházás 1. részlete 
közérdekű felajánlásból)        2 500 eFt. 
 
� Közvilágítás bővítése (legalább 2017. évi szinten)     4 000 eFt; 
� Ifjúság tér fejlesztésének 2017.évről áthúzódó tervezési kiadásai; 
� Játszóterek fejlesztése, felújítása (folyamatos igény szerint keretösszeg erejéig) ;  
� HÉV és 3-as főút szintbeli gyalogos átjáró megterveztetése, Eperjesi útnál   
  
� Közlekedéssel kapcsolatos fejlesztési kiadások biztosítsa 
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� Közterületi padok, szemétgyűjtők, virágládák beszerzése; 
� Karácsonyi díszkivilágítás felújítása; 
� Szennyvízcsatorna építés-környezetvédelmi alap terhére 
� További szükséges útépítési tervek elkészítése és engedélyeztetése kiadásai; 
� Csapadékvíz elvezetés egyes problémának orvosolására szolgáló éves keretösszeg; 
� Víziközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz)  felújítása a szolgáltató DPMV Zrt. által 
fizetendő használati díj terhére; 
� Uszoda medence szükséges korszerűsítése, az uszoda légtechnikai csövek cseréje és 
elektromos főelosztó csere; 
� Közművelődési érdekeltség növelő pályázat keretében 2018. évben beszerzendő tárgyi 
eszközök (berendezési tárgyak) önrésze; 
� Kistarcsai Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat vonatkozásában a folyamatosan 
felmerülő IT és kommunikációs eszköz igények kielégítésére indokolt éves keretösszeg 
elkülönítése az igény szerinti fejlesztések, beszerzések finanszírozására.  
 
 
VI.A biztosan tervezhető ingatlan értékesítésből származó bevételeink: 
 
� Kistarcsa, Harang utcai beépítetlen ingatlanok (7 db telek) értékesítésről STONE 
PLUSZ Kft. részére a Képviselő-testület napjainkban döntött, mely döntés alapján a 2018. 
évben tervezhető bevétel  bruttó 38 000 000 Ft vételár, melyből az Önkormányzat a nettó 
összeg,   29 921 260 Ft bevételt fordíthatja fejlesztési céljai megvalósítására ( 8 078 740 Ft 
áfa fizetési kötelezettség).Az ingatlanértékesítésből származó bevételen kívül  a pályázónak 
előírt  2219/8 hrsz. út megépítése feladata, mely szintén az Önkormányzat 
vagyongyarapodását eredményezi. 
 
� 217/2017.(X.25.) számú testületi döntés szerint várható vételár befolyás a 0261/18 
hrsz. telephely ingatlan magánszemély részére történő értékesítéséből. 8500 eFt összeg 
előreláthatóan 2017. december hónapban átutalásra kerül az Önkormányzat részére, tehát a 
fejlesztésre fordítható nettó érték 6 693 eFt biztos bevételként tervezhető a 2018. évi 
költségvetési rendeletben.a vételár nettó értéke . 
 
� 235/2017.(XI.29.) sz. határozat szerint döntött a testület újabb zártkerti ingatlan  
értékesítéséről, melyből várható vételár 1 000 eFt, a 2018. évi fejlesztési célok 
megvalósulását szolgálja. 
 
� 175/2017. (IX.27.) számú határozat szerint értékesített - az Eperjesi út 19. szám alatti 
ingatlan egy része (1004 m2)- vételárának 2018. évi befolyása 10 130 eFt összegben várható. 
 
 
 
További vagyonértékesítésből származó lehetséges bevételt jelenthetnek, melyekkel 
azonban még biztos bevételként nem tervezhetünk: 
 
� További zártkerti ingatlanok eredményes pályáztatása esetén ~ 7 368 eFt 
� Kistarcsa, belterület 1703/2/A/8 hrsz.-ú és 1703/2/A/9 hrsz-.ú, természetben Kistarcsa, 

Szabadság út 38. szám alatt lévő társasházi lakás és garázs elidegenítése  ~ 7000 eFt 
� Kistarcsa Eperjesi út 19.számú ingatlan Forfa elidegenítése;  
� Kistarcsa, Temető melletti, újonnan kialakításra kerülő kb. 10 000 m2 nagyságú ingatlan 

értékesítése;  
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Minden további fejlesztéshez (útfelújítás, járdaépítések, közvilágítás korszerűsítés stb.) 
jelenleg, egyéb önkormányzati forrás híján, új önkormányzati adónem bevezetése nélkül 
a jövő évtől csak valamely említett további önkormányzati ingatlan értékesítése, mint 
saját bevétel nyújthat lehetőséget, továbbá céltámogatás, pályázati forrás. A 
koncepcióra vonatkozó határozati javaslat beruházási, fejlesztési céljainak 
összeállításakor elsődlegesen a jóváhagyott gazdasági programban is megjelenő 
fejlesztések élveznek prioritást, kiemelten a már jóváhagyott/kötelezettségvállaláshoz 
kapcsolódó, ill. pályázati szándékkal megerősített fejlesztéseket, ezeken túl az út-, járda, 
és csapadékvíz elvezetését szolgáló fejlesztéseket. 

  
A kihirdetett 2018.évi költségvetési tv. 3. mellékletében megjelenő hazai támogatási 
keretösszegek a 2017. évi szinten állnak központilag rendelkezésre.(2017.évben is pályázott 
de támogatást nem nyert  célok ismételten benyújthatóak támogatási igényként) 
 
 
A fentiekben összefoglalt indokokra tekintettel, a 2018. évi költségvetési rendelet 
összeállításának irányelveként a 2018. évi költségvetési koncepció elfogadását -az 
előterjesztésben ismertetett meghatározó körülményekre tekintettel - az alábbi határozati 
javaslat szerint kérem a tisztelt Bizottságtól/ Képviselő-testülettől! 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:  
A jogszabályok által kötelezőként megjelölt feladatok ellátásának színvonalas biztosítása 
elsődleges a 2018. évi költségvetés összeállításánál. Önként vállalt feladat ellátása nem 
veszélyeztetheti a jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátását.  
 
1. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésének támogatása: 
 
a) Városüzemeltetési feladatoknak a KÖFE Kft. által ellátott támogatásának 
meghatározásakor legalább a 2017.évi támogatási mértéket 12%-kal meghaladó összegű  
támogatással szükséges tervezni, a 2018. évi költségvetési rendelettervezet 
összeállításakor pontosan ismert forráslehetőségek függvényében; 
b) A Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. közm űvelődési-, könyvtári-, és sportfeladatai 
ellátásának működési támogatását, a 2018. évi üzleti terv koncepcióban megjelenített 
12%-os mértékű átlagos bérfejlesztések érdekében legalább 12%-kal meghaladó összegű 
támogatással szükséges tervezni, a 2018. évi költségvetési rendelettervezet 
összeállításakor pontosan ismert forráslehetőségek függvényében  
2.  Működési kiadások tervezése irányelvei   
 
Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok működési jellegű kiadása eredeti 
előirányzata a 2018. évben nem haladhatja meg a 2017. évi eredeti előirányzat mértékét, 
kizárólag abban az esetben amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja, illetve 
amennyiben a többlet kiadás teljesítéséhez szükséges külső forrás rendelkezésre áll. A 
jelen pont szerinti főszabályra is tekintettel az alábbi működési jellegű kiadások 
fedezetének 2018. évi biztosítása kerül koncepcionálisan kiemelésre: 
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2.1 Személyi juttatások tervezése: 
 
a) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal rendszeres személyi juttatásai előirányzott 
keretösszege - a közszolgálati tisztviselők bérfejlesztése érdekében-, a 2017. évi eredeti 
előirányzatot legfeljebb 10%-os mértékben meghaladó összegben tervezhető.  Az 
előirányzat növekedés jelen pont szerinti mértéke biztosítsa a központilag 
meghatározott garantált bérminimum és minimálbér emelés szükséges fedezetét, az 
illetményalap 45 000-Ft összegére tekintettel, és a munkáltató által teljesítményértékelés 
alapján megállapítható a bér eltérítések fedezetét is. 
b) Az önkormányzati fenntartású intézmények jutalom-előirányzatot eredeti 
előirányzatként nem tervezhetnek, kivéve a védőnői szolgálatban dolgozó 
munkavállalók részére rendszeresített ún. ’Semmelweis napi jutalom’ keretösszeget, 
melyet a 2017. évi eredeti előirányzatnak megfelelő mértékben szükséges biztosítani.  
c) Az önkormányzati intézmények közalkalmazotti jogviszonyainak nyugdíjazás 
okán felmentéssel történő megszüntetése esetén, a munkavégzés alóli felmentési idő 
mértéke nem haladhatja meg a jogszabályban előírt kötelező mértéket.  
d) Béren kívüli juttatásként a Képviselő-testület a 2018. évben is biztosítani kívánja 
az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek valamennyi közalkalmazottként 
foglalkoztatott munkavállalója számára, 5000 Ft/fő/hó  pénzösszeg juttatását. 
e) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kötelezően nyújtandó 
juttatásokon kívül tervezhető személyi jellegű kiadás a közszolgálati szabályzatban 
szereplő anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, kegyeleti ellátás és Kistarcsa Város 
Önkormányzatának a házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 
1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet alapján járó díjazás, legfeljebb a 2017. évi 
teljesítés adatoknak megfelelő mértékig, továbbá a munkáltató által megállapított egyes 
munkakörökre vonatkozó veszélyességi ill. képzettségi pótlék. 
f) Az Intézmények vonatkozásában a munkáltató által kiadott szabályzat szerinti 
munkaruházati költségtérítés biztosítható, a 2017. évi teljesítés adatoknak megfelelő 
összegben. 
 
2.2. Dologi kiadások főbb tervezési irányelvei 
 
a) Az egyes feladatok dologi kiadási igénye meghatározásakor a 2017. évi eredeti 
előirányzat tervezése indokolt a 2018. évi költségvetési rendelettervezet összeállításakor. 
b) Utak fenntartása, folyamatos ütemezett javítása a 2017.évi feladatellátáshoz 
kapcsolódó eredeti előirányzatok összegében kerülhet tervezésre. 
c) Közterületen levő fák kivágása, azok pótlása, veszélyes fák metszése-keretösszeg 
növelése. 
d) Közlekedési táblák, utca névtáblák és közlekedési táblák szükség szerinti 
kihelyezése, pótlása- a 2017.évi keretösszeg.  
e) A családi napközikkel fennálló ellátási szerződés szerint fizetendő szolgáltatási 
díjak fedezete legalább a 2017.évi eredeti előirányzat mértékben kerüljön  biztosításra. 
f) Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata érdekében szükséges források lehetőség 
szerinti biztosítása. 
g) Pályázati alapján komposztáló ládák juttatása lakosságnak, a 2017. évi 
keretösszeget meghaladó mértékben. 
 
2.3. Működési célú egyéb kiadások - támogatások  
Az alapítványok, egyéb nonprofit, civil szervezetek pályázat útján történő támogatására, 
és a Képviselő-testület által közvetlenül megítélt támogatások kiadásaira, továbbá a 
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polgármesteri hatáskörben nyújtható támogatási keretre a 2017. évi eredeti 
előirányzatnak megfelelő összegben szükséges 2018. évi előirányzatok tervezése. 
 
2.4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai  
 
A 2018. évi költségvetési rendelet összeállításakor koncepcionális irányelv, hogy a 
pénzbeli szociálpolitikai ellátások legfeljebb a 2017. évi eredeti előirányzat mértékéig 
tervezhetőek. 
Szünidei gyermekétkeztetés keretében- a kötelezően ellátandó hátrányos és halmozottan 
hátrányos körülményekkel élő gyermekeken kívül- a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők részére történő ellátás biztosítása. 
 
2.5. Tartalékok 
 
A 2018. évi költségvetési rendelettervezetben az előre nem tervezhető kiadások fedezete 
érdekében kerüljön általános tartalék keret meghatározásra, legalább a 2017. évi eredeti 
költségvetésben rögzített összegben. 
  
3. Létszám-gazdálkodással kapcsolatos koncepció 
 
 A Képviselő-testület a 2018.évi költségvetési rendelet tervezése során megvizsgálja a  
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vonatkozásában jelzett pedagógus asszisztensi státusz 
igényt. További létszám növekedés csak abban az esetben lehetséges, amennyiben annak 
fedezetét a központi költségvetési törvény, vagy egyéb tartós forrás biztosítja, illetve 
amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja.  
 
4.  Beruházások, felújítások tervezése irányelvei 
 
Elsődleges tervezési elv, hogy prioritást élveznek a pályázati forrásból megvalósítható, 
kötelező feladatellátást szolgáló fejlesztések – különös tekintettel a bölcsődei, óvodai 
ellátáshoz kapcsolódóan - ill. a költségcsökkentést eredményező, energiahatékonyságot 
növelő beruházások, felújítások. A 2018. évi költségvetési rendelettervezet 
összeállításakor kiemelten finanszírozni kívánt fejlesztési célok az alábbiak: 
 
a) KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 azonosító számú  „Simándy József Általános Iskola, 
valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” érdekében 
szükségessé vált fejlesztési hitel 2018. évi adósságterheinek biztosítása. 
b) VEKOP-6.1.1-1515-PT1-2016-0061 azonosító számú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építése” folyamatban lévő beruházás megvalósítása állami támogatásból és saját forrás 
kiegészítéssel. 
c) A kistarcsai egykori internáló tábor területén, Könyvtár és Emlékhely kialakítása 
állami támogatásból. 
d) Ifjúság tér – közösségi tér fejlesztése hitel finanszírozással a szükséges Kormány 
engedély függvényében. 
e) Utak építése és felújítása elnevezésű folyamatban lévő beruházás (Megyeri 
Margit utca, Balczó I. utca , Tulipán köz, Boróka u., Hunyadi utca és parkoló) 
befejezése. 
f) „PM OVODAFEJLESZTES 2017” kódszámú pályázat keretében Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának javítása 
céljából beruházás érdekében  szükséges önerő tervezése; 
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g) Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése- „PM 
CSPVIZGAZD 2017.” pályázati önerő biztosítása 2018. évi költségvetésben.   
h) Folyamatban lévő 2018-ra áthúzódó kötelezettségvállalásként tervezendő 
„Útépítési tervek elkészítése és engedélyeztetése kiadásai” (Bellus József u., Fasor u., 
Rigómező u.,Holló u.,Sárkány u.,Zsálya u. Kamilla u., Nyíltárok)  szerződés szerinti 
összege. 
i) 2017-ről áthúzódó kötelezettségvállalás alapján 2018.évben tervezendő kiadás a 
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés előkészítéseként még meg nem valósult  
közműkiváltási kiadások egy része;  
j)  További lehetséges útfelújítások, és útépítésre vonatkozó tervezési költségek 
biztosítása ;  
k) Járdafelújítások, építések a 2017. évi teljesítésadatok mértékében;  
l) Parkolók építése,  
m) Közvilágítás bővítése legalább a 2017. évi módosított előirányzat mértékéig; 
n) Közterületi padok és szemétgyűjt ők további kihelyezése; 
o) Temető kerítése 1. szakasz felújítása megkezdése; 
p) Uszoda teraszburkolatának felújítása, szigetelése; 
q) Medence szükséges korszerűsítése; 
r)  Közművelődési érdekeltség növelő pályázat keretében 2018. évben beszerzendő 
tárgyi eszközök (berendezési tárgyak) önrésze biztosítása; 
s) Informatikai-és kommunikációs eszközök beszerzésére, cseréjére, felújítására 
éves keretösszeg elkülönítése. 
t) Közlekedéssel kapcsolatos  szükséges fejlesztési kiadások biztosítsa; 
u) Csapadékvíz elvezetés, árkok létesítése felmerült igények szerint, éves keretösszeg 
meghatározásával.  
v) HÉV és 3-as főút szintbeli gyalogos átjáró megterveztetése, Eperjesi útnál; 
w) Karácsonyi díszkivilágítás felújítása; 
x) Szennyvízcsatorna építés a rendelkezésre álló környezetvédelmi alap terhére; 
 
5.  Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekre vonatkozó 
2018. évi koncepció, hogy a 2018. évi rendelettervezet összeállításakor lehetőség szerint, 
a 2019. évi várható adósságterhek egy részének biztosítása érdekében elkülönített 
tartalékkeret kerüljön megállapításra. 
 
6. Bevételek tervezésére vonatkozó koncepció 
A 2017.évi költségvetésben a helyi adóbevételek legalább a 2017. évi tényleges teljesítés 
adatok 95%-ban kerüljenek meghatározásra. 
A legszükségesebb fejlesztések érdekében kiemelt cél az előterjesztésben ismertetett 
vagyontárgyak elidegenítéséből származó bevételek beszedése, ill. az elidegenítésből 
származó további bevételek feltételeinek megteremtése, valamint a 2018. évben megnyíló 
pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 
 
Határid ő: azonnal, illetve a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. november 30. 

Solymosi Sándor 
polgármester 


