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 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 
 

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-133 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2019. február 13-i  ülésére 

 
 
Tárgy:   Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 
 
Érintett bizottság:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
  Humánpolitikai  Bizottság 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) 
bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt, 2019.évre vonatkozó költ-
ségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a tisztelt Bizottság/Képviselő-testülete elé. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a fenti jogszabály előkészítése 
során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet közvetlenül meghatározza a 2019. évi önkor-
mányzati költségvetést, közvetetten hatással van a városra a költségvetésben biztosított társa-
dalom-, szociálpolitikai ellátásokon keresztül, a rendelet az önkormányzat által ellátott felada-
tok minőségét, közszolgáltatások színvonalát befolyásolja.  
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A jogalkotás  ’hatásaként’ keletkező adminisztratív feladatok ellátása a pénzügyi iroda szer-
vezeti egysége által biztosított. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A képviselő-testületnek a törvényesség biztosítása érdekében határidőhöz kötötten meg kell 
alkotnia költségvetési rendeletét.  
 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A törvényességi észrevétel és az állami támogatás felfüggesztése. 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
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Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek.  
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt tartalommal, a jegyző irá-
nyításával került összeállításra. A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figye-
lembevételre került: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.( továbbiakban : 
Mötv.) az ellátandó kötelező feladatok tekintetében; 

- Áht. 23.§ (2) bekezdése, mely meghatározza a költségvetési rendelet részletes tartalmi 
előírásait; 

- az Áht. 4/A, 5-6. §-a, amelyben a  kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerül-
nek meghatározásra,  

- az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  a (továbbiakban  
Ávr.) 24.-28. §-a és az Áht. 23-24. §-a, amelyek a költségvetési rendelet tartalmára 
vonatkozó további előírásokat határozzák meg. 

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(2019.évi Ktvt.)  

  
A Mötv. 120. § (1) a) pontja rögzíti, hogy a  pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és 
intézményeinél - egyebek mellett- véleményezi az éves költségvetési javaslatot. A Képviselő-
testület elé a rendelet-tervezet határidőben eljuttatásra került, míg ezt követően a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságnak a  költségvetési rendelet-tervezetről alkotott véleményét is 
tartalmazó  döntésre is határidőben sor kerül.  A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési 
szervek vezetőivel a jegyző, a jogszabályban rögzített egyeztetéseket a rendelet-tervezet rész-
letes tartalmáról 2019. január 21-én lefolytatta, az egyes intézmények által ismertetett költ-
ségvetési igényeket a működési előirányzatok tekintetében csak jelentéktelen mértékben, a ja-
vasolt fejlesztési előirányzatokat a források függvényében kis eltéréssel volt szükséges módo-
sítani. 
 

Az Áht. 25.§ (3) -(4) bekezdései szerint amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési 
rendeletet a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rende-
letet nem alkotott, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek besze-
désére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 2019. ja-
nuár 01-jétől tehát a hivatkozott jogszabályi felhatalmazás alapján teljesültek a költségvetést 
érintő kiadások és bevételek. A tárgyévben már felmerült kiadások és beszedett bevételek 
beépültek az előterjesztett rendelettervezetbe.  

 
I.  A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési koncepciójának és a 2019. évi közpon-

ti költségvetési törvény előírásainak érvényesülése a tárgyévi önkormányzati 
költségvetési rendelet tervezetben: 

 
Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018.évi L. tv-ben (továbbiakban 

2019.évi Kvtv.) a tárgyévre vonatkozóan önkormányzati támogatásként rögzített egyes támo-
gatási elemei változása a koncepció 2018. decemberében előterjesztett anyagában részletesen 
bemutatásra kerültek. 

 
A Képviselő-testület a  2015-2019 –ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági programjában 
megjelenő fejlesztési célok, és a 235/2018.(XII.12.) sz. határozatával jóváhagyott 2019. évi 
költségvetési koncepció képezi a rendelet tervezet alapját, melyek meghatározzák a 2019. évi 
forráselosztás, önkormányzati feladatfinanszírozás irányelveit, a leglényegesebbnek ítélt fej-
lesztési szándékokat. A koncepció megalkotását követően kerültek (az Magyar Államkincstár 
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által) közlésre a 2019. évi támogatások pontos összegei, melyek csak kis mértékben befolyá-
solták, módosították a koncepcióban már megjelenített tervezési irányelveket.  
 
Az ágazati jogszabályokban megjelenő részletes feladatokon kívül az önkormányzatok köte-
lező feladatait továbbra is a  Mötv. 13.§ (1) bekezdése rögzíti. A hatályos rendelkezések ér-
telmében az Országgyűlés, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon 
a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasz-
nálási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szint-
nek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a 
helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást 
biztosít. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: 
a) takarékos gazdálkodás, 
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, 
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. 
A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszí-
rozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntar-
tását.  
 
A Költségvetési tv. alapján finanszírozott feladatok a Mötv-ben rögzítettek. 
A Mötv 13. § (1) alapján helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok köré-
ben ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 
 1. településfejlesztés, településrendezés; 
 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondos-
kodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása 
és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek par-
kolásának biztosítása); 
 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- 
és rágcsálóirtás); 
 6. óvodai ellátás; 
 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közműve-
lődési tevékenység támogatása; 
 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a haj-
léktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesíté-
si lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
 15. sport, ifjúsági ügyek; 
 16. nemzetiségi ügyek; 
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
 19. hulladékgazdálkodás; 
 20. távhőszolgáltatás; 
 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelke-
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zései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 
A Mötv.  118. §  (1)  bek. alapján a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szin-
ten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önként vállalt, az 
állam által prioritásként kezelt feladatok finanszírozására az állam támogatást biztosíthat az 
önkormányzatoknak. Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkor-
mányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. 
 

Az állami támogatás 2019.évre vonatkozó nagyságrendjének valamint, a 2018. évi 
gazdálkodásból adódó maradványnak- mely évről-évre a kedvező iparűzési adó többlet-
bevételnek  és a folyamatban lévő beruházásokhoz, felújításokhoz előlegként folyósított 
támogatásoknak köszönhető(Tipegő Bölcsőde, Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár)- a 
2019. évi tervezés során a költségvetés egyensúlyát sikerült biztosítani. 

 
A működési költségvetés egyensúlya 360 353 eFt hiány, melyből jelentős összeg a 

2019.évben realizálódó fejlesztésekhez kapcsolódik, de mint fordított Áfa a működési jel-
legűnek minősített előirányzatok között kerül elszámolásként tervezésre (ennek nagy-
ságrendje 241 millió) , ugyanezen egyensúlyt „rontja” 76 414 eFt tartalék –működési ki-
adásként tervezve. 

A felhalmozási költségvetés (beruházás, felújítás, egyéb felhalmozás) egyensúlya 
is biztosított a maradvány további összegében, a központi költségvetési támogatások je-
lentős összegében (356 703 eFt) és 200 000 eFt összegben hitel felvételével valamint 350 
millió Ft összegben ÖMÁK értékpapír értékesítésével.  

Az eredeti költségvetés kiemelkedően magas összegű fejlesztési kiadással számol 
(1 204 076 eFt). Részletesen a tervezett felújítások, beruházások célonként a rendelet 
tervezet 13. számú mellékletében kerülnek bemutatásra. A tervezett kiadások az intézmé-
nyek legszükségesebb tárgyi eszköz igényeinek és felújításainak megvalósítását szolgálják, 
nagy mértékben a megelőző években elnyert támogatások felhasználásával megvalósuló fej-
lesztéseknek köszönhetőek, melyek az idei évben realizálódnak. 

A 2018.év során meghozott Képviselő-testületi döntések és a 2019.évben az előter-
jesztés készítéséig meghozott döntések szükséges fedezete is számbavételre került. 
 
II.  A rendelettervezet részletes indokolása 

 
1. Általános rendelkezések 
 
A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire ter-
jed ki. A költségvetésben az Önkormányzat –mint tervezési egység- önállóan és  intézmé-
nyekkel összevontan is bemutatásra kerül. 
 
2. Az Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése egyenlege 
 
  
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezett főösszege 2 911 322 eFt, mely  a 
2018. évi eredeti tervhez viszonyítva (2 891 715 eFt)  19 607 eFt-tal, kevesebb mint 1%-kal  
növekedett. A költségvetési főösszeg nagyságrendileg azonos összege egyértelműen a fel-
halmozási jellegű források mértékéből adódik. Egyes támogatott beruházások (Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde és Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár) már a múlt évi tervezésnél is azonos 
nagyságrendben jelentek meg, azonban a közbeszerzési eljárások eredménytelenségéből adó-
dóan a 2019. évben is hasonló nagyságrendben kerülnek tervezésre. 
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Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 

mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban) 

Bevétel megne-
vezése : 

2018. évi 
eredeti elő-

irányzat 

2019. évi 
eredeti 

elői. 

Változás 
(eFt) 

Kiadás megneve-
zése: 

2018. évi 
eredeti elő-

irányzat 

2019. évi 
eredeti 

Változás 
(eFt) 

Működési célú 
támogatások (B1) 

651 618  620 704 -30 914 Személyi juttatá-
sok (K1) 

533 645 564 083 30 438 

Közhatalmi bevé-
telek (B3) 

471 700  518 500 46 800 Járulékok és szo-
ci.hozzájárulási 
adó (K2) 

111 595 119 650 8 055 

Működési saját 
bevételek (B4) 

129 498  139 700 10 202 Dologi kiadások 
(K3) 

550 347 624 551 74 204 

Működési célú át-
vett pénzeszközök 
(B6) 

1 200  19 800 18 600 Ellátottak juttatá-
sai (K4) 

14 000 12 500 -1 500 

      Egyéb működési 
célú kiadások 
(K5) 

267 895 338 273 70 378 

Működési bevé-
telek 

1 254 016  1 298704 44 688 Működési kiadá-
sok 

1 477 482     1 659 057 181 575 

Felhalmozási célú 
támogatások (B2) 

435 987  356 703 -79 284 Beruházások (K6) 774 575 1 014 302 239 727 

Felhalmozási saját 
bevételek (B5)  

44 330  22 861 -21 469 Felújítások (K7) 604 141 189 774 -414 367 

Felhalmozási célú 
átvett pénzeszkö-
zök(B7) 

2 500  7 440 4 940 Egyéb felhalmo-
zási célú kiadások 
(K8) 

6 517 0 -6 517 

Felhalmozási be-
vételek 

482 817  387 004 -95 813 Felhalmozási ki-
adások 

1 385 233 1 204 076 -181 157 

Előző évi belső 
maradványból 

786 562  675 614 -110 948 Finanszírozási ki-
adásból állami 
tám. visszafizetése 
(K9) 

20 700 19 568 -1 132 

Lekötött betét 
megszüntetéséből 

0  0 0 Finanszírozási ki-
adásból hitel  ügy-
let terhei (K9) 

8 300 28 621 20 321 

Értékpapírból 
származó bevétel 

0 350 000 350 000     

Külső finanszíro-
zás igénybevétele 
(hitel) 

368 320  200 000 -168 320       

Finanszírozási 
bevételek össze-
sen 

1 154 882  1 225614 70 732 Finanszírozási 
kiadások össze-
sen 

29 000 48 189 19 189 

BEVÉTEL ÖSZ-
SZESEN 

2 891 715  2 911 
322 

19 607 KIADÁS ÖSZ-
SZESEN 

2 891 715 2 911 322     19 
607 



6 

A 2019. évi eredeti költségvetésben a megelőző évi eredeti összes működési kiadásokhoz vi-
szonyítva 12% mértékben látszik emelkedés, ennek a jelentős része is a működési jellegű ki-
adásként elszámolásra kerülő –ámde beruházáshoz kapcsolódó- fordított áfa összegek terve-
zéséből adódik. Utóbbi a tárgyévi költségvetésben a Könyvtár és Emlékhely létrehozásának 
2019. évben várhatóan realizálódó 97 029 eFt összegű fordított Áfa kiadása, valamint a Kis-
tarcsai Tipegő Bölcsőde 2019. évben realizálódó beruházás 123 458 eFt összegű fordított Áfa 
kiadása. 
 
 
 
A költségvetés biztonságos egyensúlyát garantálják az állami támogatás, az önkormány-
zati saját adóbevételek növekedő összege, jelentős mértékben a múlt évről rendelkezésre 
álló maradvány. Az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok kiadásait 
és azok forrását a rendelettervezet 9-10. számú mellékletei részletesen tartalmazzák.  
 
 
3. BEVÉTELEK  
 
A költségvetési bevételek csoportjai a következőek (jogszabály szerint) 

� Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 
� Közhatalmi bevételek (adók) (B3),  
� Működési saját bevételek (B4) 
� Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 
� Felhalmozási célú támogatások (B2) 
� Felhalmozási saját bevételek (B5) 
� Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 
� Finanszírozási bevételek (B8) 

 
 
Szinten tartás jellemzi az önkormányzatok általános működési támogatásának települé-
sünkre vonatkozó 2019. évi egyes elemeit, ez a jogcím a településüzemeltetés (közutak, köz-
világítás, zöldterület-gazdálkodás) feladatainak támogatását és a Hivatal működése támogatá-
sát biztosítja. 
 
 
Állami támogatás összehasonlító adatai 2019.évi  és 2018. eredeti előirányzatok vonatkozásá-
ban (adatok eFt-ban): 
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi Központi 
Költségvetési támogatásai kötelező feladatok ellátásához 

2019. évi 
eredeti 

előirány-
irány-

zat(eFt) 

 2018.évi 
eredeti 

előirány-
irány-

zat(eFt)  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK M ŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁ-
NOS TÁMOGATÁSA 

161 002 171 457  

 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

296 660 294 672  

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYER-
MEKJÓLÉTI  ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 

119 750  137 487  
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 Könyvtári közművelődési feladatok támogatása 15 718 15 504  
Összes éves támogatás eFt 593 130 619 120  

 
Az  állami támogatás csökkenése elsősorban a gyermekétkeztetési feladatok támogatá-
sához kapcsolódik(csökkenő igénybe vevői létszámmal párhuzamosan), mely várhatóan fe-
dezi a 2018. február 1-jétől hatályos szolgáltatói szerződés szerinti vásárolt élelmezési 
költségek fedezetét (kiegészülve a szülők által megfizetett növekvő térítési díjakkal) A téríté-
si díjak jogszabályban foglaltak szerint csak az élelmezés nyersanyagköltségére tekintettel ke-
rülnek meghatározásra.  2016.évtől hatályos jogszabályi rendelkezés teszi kötelezővé a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítását (2019-ben előzetes becslés sze-
rint 22 fő). Kapcsolódó szükséges kiadás összege 660 eFt, továbbá az Önkormányzat által sa-
ját rendeletben megállapított ingyenes étkezésre jogosultak a törvényi feltételeken felüli to-
vábbi rászoruló gyermekek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők) az így 
vállalt, nem pénzbeli szociális ellátás 2019. évi tervezett összege 15 eFt. 
 
 
  
Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes intézmények teljes bevételeit, külön az általuk ellátott 
feladatokhoz kapcsolódó állami támogatásokat, melyet az Önkormányzat az intézményfinan-
szírozás összegében bocsát rendelkezésre a feladatellátó intézménynek (adatok eFt-ban): 
 
  

 
 
 

Költségvetési 
szerv megneve-

zése 

Finanszírozási bevéte-
lek (eFt) 

Költségvetési 
saját bevétel 

(eFt) 

Költségvetési szervenként  
bevétel összesen (eFt) 

Állami támoga-
tás aránya az  
intézményi  

költségvetésben 
Önk. tá-
mogatás 

Maradvány Összesen 
(eFt) 

Összes 
önk.támogatásban 
állami támogatás 

Kistarcsai Gesz-
tenyés Óvoda 

343 070 3 000 250 346 320 296 660 88% 

Alapszolgáltatási 
Központ 

62 728 6 000 29 627 98 355  28 371  36% 

Kistarcsai Pol-
gármesteri Hiva-
tal  

249 895 1 500 580 251 975 138 270 57% 

Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde 

6 546 0 0 6 546 0  

Költségvetési 
szervek össze-
sen: 

662 239 10 500 30 457 703 196 
 

463 301 70% 

 
 
 
Az Önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek 
2019-bentervezésre: 
 

 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok 

2019. évi  
eredeti előirányzat (eFt) 

összege(eFt) forrás mértéke (%) 
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az összes bevételhez 
viszonyítva 

Önkormányzat/Intézmény központi költségvetési támogatása 620 704 21 

Felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátvétel 
                                                                                         ebből Európai Uniótól  

356 703 
2312 

12 

Közhatalmi bevétel (adók) 518 500 18 

Intézmények és Önkormányzat saját működési bevétele 139 700 5 

Önkormányzatok felhalmozási bevétele  22 861 1 

Működési célú támogatások és pénzeszközátvétel 
                                                                                    ebből Európai Uniótól 

19 800 
2 312 

1 

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7440 0 

Maradvány igénybevétel (belső finanszírozás)B8 675 614 
 

23 

Értékpapírból származó bevétel(ÖMÁK kötvény értékesítés) 350 000 12 

Hitel felvétele( külső  finanszírozás) 200 000 
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Összes bevétel (eFt): 2 911 322 100 % 

 
Az állami támogatásokon túl fentiek alapján a „saját” bevételek között a legnagyobb arányt a 
következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentik: 
 
A közhatalmi bevételek/helyi adóbevételek (B3) tervezett összege megnövekedett, mert a terve-
zés figyelembe veszi a 2018. évi feltöltéssel korrigált iparűzési adóbevételek teljesült összegét, a 
költségvetési koncepcióban megfogalmazott tervezési irányelveket, esetenként a 2018.évi eredeti 
előirányzatot meghaladó bevételi tervekkel számolunk (IPA). Telekadó esetében a beépülő tel-
kek száma növekszik-bevételcsökkenés, gépjárműadóban a tervezhető bevétel a 2018. évi mér-
tékben várható. 
Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre: 

� telekadó 44 000 e Ft 
� iparűzési adó 425 000 e Ft 
� átengedett központi adó (beszedett gépjárműadó 40 %), 44 200 eFt. 
� talajterhelési díj 3 000 e Ft 
� egyéb bírságok, késedelmi pótlékok  2 300 eFt .  

 
Az Önkormányzat saját működési bevételei (B4 =133 243 eFt) a 2018. évi teljesítési adatokat 
bázisul véve kerültek meghatározásra:  
Szolgáltatások ellenértéke   (helyiség és egyéb vagyon bérbeadása, sírhely értékesítés, behaj-
tási díjak)                23 242 eFt 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (helyiség használat közüzemi díjainak áthárítása, és 
szociális étkezés Alapszolgáltatásra  továbbszámlázása)     nettó   13 103 eFt 
Tulajdonosi bevételek, mint szolgáltatás ellenértéke  (DPMV Zrt.bérleti díj előzetesen terve-
zett összege)        25 714 eFt 
Ellátási díjak bevétele k (gyermekétkeztetés) nettó     39 304 eFt 
Kiszámlázott általános forgalmi adó (jogszabály szerinti 27%)          26 552 eFt 
Kamatbevétel -(ÖMÁK értékpapírból)        2 375 eFt 
Egyéb működési bevételek   (elsősorban ELMŰ visszatérítés Ifjúság tér megfizetett 
közműcsatlakozási díjából)          2 953 eFt. 
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Költségvetési szerveknél tervezett saját működési bevétel (B4) elsősorban az Alapszolgálta-
tási Központ által beszedhető térítési díjakból tervezett (5 627 eFt), továbbá kis összegben he-
lyiségek eseti bérbeadásából, Hivatali anyakönyvi események díjából.  
 
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök bevétele (B1, B6) kiemelt előirányza-
tain belül a következők kerültek tervezésre:  
 

� Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező működési célú támogatás a védő-
női feladatok és iskola egészségügyi feladatok finanszírozásához (24 790 eFt), a köz-
foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolás szerinti állami támogatás ( 1 300 eFt), jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás ellátásáért szerződés alapján Önkormányzatot megil-
lető összegek (1 484 eFt),  továbbá a 2018.év során befejeződött rendezvénysorozat 
felmerült költségeinek utólagos megtérítéséhez kapcsolódik, -Cellafalra rajzolt törté-
nelem- (2017. -2018.évi megvalósulás)- a „NO2WAR” elnevezésű pályázat elszámo-
lása jóváhagyását követően várható bevétel (19 800 eFt). 

 
Felhalmozási jellegű hazai támogatásként ( B2) került tervezésre 356 703 eFt-:  
 

� 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján Könyvtár és Emlékhely létrehozására 
2017-2018.évekre megítélt összesen 497,23 millió Ft összegű támogatásból a tárgyévi 
kiadások fedezetére a 2017.és 2018.évi évi támogatásból származó maradványokat 
kiegészítő 184 500 eFt,  tv-ben rögzített támogatási bevétel került rögzítésre. A támo-
gatás felhasználása az eredményes közbeszerzési eljárás függvénye. 

� A Rozmaring utcai felszíni csapadékvíz elvezetés PM_CSAPVÍZGAZD_2017/14 el-
nevezésű beruházás kapcsán a támogatótól 19 891 eFt összeg tervezett (19.januárban 
kiutalva) a támogatási szerződés szerint. 

� A Móra Ferenc utca, Raktár körút útfejlesztés megvalósításához 150.000 eFt hazai 
pályázati támogatást tervezett. 

� A VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00061 Kistarcsai Tipegő Bölcsőde fejlesztésére -EU-s 
forrásból- további 2.312 eFt támogatás várható a fejlesztés megvalósulása ütemére te-
kintettel.   

 
 

Az eredeti költségvetésben tervezett ingatlan értékesítésből (B5) származó bevételeink 
(22 861 eFt): 
 
Az eredeti költségvetés ingatlan értékesítésből származó bevétellel a 2018. évi és napja-
inkig meghatározott Képviselő-testületi döntések szerinti összegben tervez (22 861 eFt 
összegben), ezért minden további a 2019. év során realizálódó ingatlan értékesítés az 
Önkormányzat tartalékait növelheti, ill. fedezetet biztosít későbbi fejlesztési célok meg-
valósításához. 
 

� 20/2019. (I.30.) sz. határozat szerint a Kistarcsa, Szabadság út 38. szám 8. ajtó alatti 
önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesítéséből  1.177 eFt összeg befolyása tervez-
ve.  

� 200/2018. (X. 24.) sz. határozat szerinti Kistarcsa Rigómező utca 2234/2 hrsz-ú ingat-
lan értékesítéséből az engedélyezett részletfizetésnek megfelelően 2.184 eFt várhatóan 
megfizetésre kerül tárgyévben. 

� Kistarcsa Széchenyi utca 52/C ingatlan önkormányzatai lakás értékesítéséből 18 000 
eFt összegben lett meghatározva az ingatlan értékesítés bevétele.  
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� 1 500 eFt összegben  kerül tervezésre (21/2019. (I. 30.) sz. határozat alapján értékesí-
tésre kerül a 6846 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület). 

 
 
Előző évi maradvány (B8) igénybevétele  675 614 eFt, melyből 10 500 eFt összeg az ön-
kormányzat által fenntartott 3 költségvetési szerv múlt évi „megtakarítása”, további összeg-
ben az Önkormányzat saját maradványa, mely jelentős összegében kötelezettségvállalás-
sal terhelt, ill. kötött célra adott támogatás fel nem használt része. 
Az önkormányzati maradvány fedezi a 2018. évben már szerződéssel vállalt kötelezettségek 
áthúzódó pénzügyi forrásigényét, részben a működési hiányt és a 2019. évi további fejleszté-
sek szükséges forrását. 
   
Finanszírozási bevételek (B8) 

� Értékpapír értékesítés:  
350 millió Ft összegben kedvező kamatozású ÖMÁK értékpapírt vásárolt az Önkormányzat. 
Előbbi összegből 250 millió Ft a Könytár és Emlékhely érdekében kapott támogatás, tehát 
ennek értékesítése/bevétel befolyása az év során a kifizetések üteméhez igazodva merülhet 
fel. 
100 millió Ft összeg az Önkormányzat saját ingatlanértékesítéséből  (2018.évi FORFA el-
adásból) származó bevételének köszönhető, így a kapcsolódó fejlesztések megvalósítása igé-
nye szerint kerül sor év közben az értékpapír eladására (Magyar Államkincstár visszaveszi). 
 

� Finanszírozási bevétel: 200 millió Ft fejlesztési célú hitel összeg, mellyel összefüg-
gő információk részletesen az alábbiak: 

 
Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaz-
nia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. 
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükséges-
sé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. 
 
Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében a VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-00061 kódszá-
mú, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése elnevezésű projekt megvalósításához, a  várható 
építési kivitelezési többletköltségek fedezetére, a megítélt támogatás kiegészítéseként  kerül 
tervezésre. A Képviselő-testület legutóbb 3/2019. (I.09.) számú testületi határozata szerint 
döntött az eredeti kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés felmondásáról. Tekintettel az 
építőiparban az elmúlt 2 évben megfigyelhető drasztikus árnövekedésre, az eredetileg becsült 
építési kivitelezési értéket nagyságrendileg meghaladó beszerzésre kell számítani, ezért a be-
ruházás biztonságos megvalósítása érdekében előzetesen 200 millió Ft összegű hitelfelvé-
teli szándékot rögzít a rendelet. Tekintettel a pillanatnyi forráshiányra, a beruházás kettő 
ütemben fog megvalósulni. Természetesen amennyiben nem szükséges az Önkormányzat nem 
hívja le a hitel teljes összegét, ill. amennyiben a  közbeszerzési eljárás azt indokolja, alacso-
nyabb összegű hitelszerződést köt. 
A hitel felvétele szándékát a költségvetési rendeletben kötelező megjeleníteni, és az Ön-
kormányzat bevételeit és adósságszolgálatát bemutató ún. „kitekintő határozatban” is kell sze-
repeltetni. Ez utóbbi dokumentumok is szükségesek a  2011. évi CXCIV. tv. ( Stabilitási tv.) 
alapján meghatározott Kormány engedélyezési eljárás lefolytatásához, továbbá az előzetes 
hitelfelvételi szándékról március 16-ig adatot kell szolgáltatni a Magyar Államkincstár 
felé. 
 A hitel felvételére vonatkozó valamennyi szükséges részadatot is tartalmazó konkrét testületi 
döntés meghozatala is szükséges 2019. március végéig, tekintettel arra, hogy március 20-át 



11 

követően megnyílik a lehetőség a hitelfelvételre vonatkozó kérelmek Kormány részére történő 
benyújtására. A jóváhagyó Kormányhatározat kihirdetését követően kerülhet sor a hitelszer-
ződés megkötésére/hatályba lépésére, és ebben az esetben -az eredményes  közbeszerzési eljá-
rást feltételezve- a kivitelezésnek a hitelből finanszírozni kívánt II. ütemére is sor kerülhet.  
 
 A 2019.évi költségvetésben a fenti hitelügylethez kapcsolódóan tervezett  kamatkiadás 
(15 éves futamidő esetén, 1 éves halasztott tőketörlesztéssel) nagyságrendileg 1,4  millió Ft.  
 
Az önkormányzatok hitel felvételi lehetőségeinek főszabályait meghatározó Stabilitási tv-
ben rögzítetteknek az hitelfelvételi szándékunk megfelel, az az Önkormányzatnak tör-
vényben meghatározott feladata ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredmé-
nyezi, és az ilyen ügylet(ek)ből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 
keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkor-
mányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 
 
 A 2019.évi költségvetést terhelő adósságszolgálat vonatkozásában kijelenthető az Ön-
kormányzat megfelelő teherviselő képessége, míg az azt követő évekre vonatkozóan a fu-
tamidő végéig (15 év) a testületnek mindenkor figyelembe kell vennie jelen döntése fo-
lyományaként, az évenként betervezendő fejlesztési célú adósságszolgálati terheket, mint 
egyéb fejlesztési célok megvalósulását megelőzendő tervezni és finanszírozni szükséges 
költségvetési kiadást.  
 
 
4. A KIADÁSOK  
 
A költségvetési kiadások az Áht. 6. § (5) bekezdésében meghatározott rendben kerülnek ter-
vezésre, előirányzat csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatonként. 
 

 
Kiemelt kiadási előirányzat csoportok 

2019. évi 
eredeti előirányzatcsoport 

összege 
( eFt) 

Kiadási forrás mértéke (%) 
az összes kiadáshoz viszo-

nyítva 
Működési költségvetés                                       1 659 057 57% 
Beruházások, felújítások, felhalmozási célú támogatá-
sok  

1 204 076 41% 

Finanszírozási kiadások –hiteltörlesztés és állami 
tám.előleg visszafizetés 

48 189 2% 

Összes kiadás 2 911 322 100 % 
 
 
 
A 2019.évi költségvetés kiadási tervszámai azt mutatják, hogy kiugróan magas a 
tárgyévben tervezett fejlesztésre fordítható források összege, a tárgyévi fejlesztési célok 
később részletesen ismertetésre kerülnek, valamint a rendelet-tervezet 13. számú melléklete 
rögzíti azokat. 
Az önkormányzati szinten összevont működési költségvetési kiadások a kiemelt elő-
irányzatok szerint a következőképpen alakultak 2018-2019.év összehasonlításával: 
 
 



 
 
A kiadások feladatok szerinti tervezett összegeit  a
mellékletei mutatják be ill. az alábbi összefoglaló táblázatok ismertetik:
 

Kiemelt kiadási előirányzatok feladatonként az Önkormányzat elemi költségvetésében 2019.

önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
épületfenntartás,hasznosítás ktsg.

önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
visszafizetése 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

közúti közlekedés igazgatása-

helyi városi közúti személyszállítás

út, autópálya építés-tárgyévi fejlesztések, 

közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása
síkosságmentesítés anyagigénye, 

szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

szennyvízcsatorna építése, fenntartása, 

víziközmű építése, fenntartása

közvilágítással kapcsolatos fejlesztési, működtetési kiadások

zöldterület kezelése (virágláda,

város-, és község gazdálkodási egyéb szolgáltatások

ifjúság - egészségügyi gondozás

könyvtári állomány gyarapítása

közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása
adások és VMSK Kft.működési támogatása

televízió-műsor szolgáltatás támogatása

óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
megvalósítása 
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Egyéb működési célú kiadások (K5)
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A kiadások feladatok szerinti tervezett összegeit  a rendelet tervezet 9. számú és 10. számú 
mutatják be ill. az alábbi összefoglaló táblázatok ismertetik: 

Kiemelt kiadási előirányzatok feladatonként az Önkormányzat elemi költségvetésében 2019.
adatok eFt-ban 

igazgatási tevékenysége feladatai 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok-
,hasznosítás ktsg. 

önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel-tavalyi támogatási előleg 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-1 fő+társulási támogatás 

- táblák besz. ,forgalomtechnikai terv 

helyi városi közúti személyszállítás-Szekértransz 99 Bt. 

tárgyévi fejlesztések, tervezések 

közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása-(utak eseti javítása , 
síkosságmentesítés anyagigénye, keretszerz.szerinti kátyuzás) 

, tisztítása, elhelyezése 

szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése-DPMV Zrt.bérleti díj terhére

közmű építése, fenntartása kiadásai-környezetvédelmi alap terhére 

sal kapcsolatos fejlesztési, működtetési kiadások 

virágláda,fakivágások,”Szilvafa pályázat”,növényesítés stb

kodási egyéb szolgáltatások -KÖFE Kft. és egyéb szolg

egészségügyi gondozás-gyermekorvosoknak 

könyvtári állomány gyarapítása-VMSK Kft-nek átadott összegben 

közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása-„Könyvtár Emlékhely k
adások és VMSK Kft.működési támogatása 

műsor szolgáltatás támogatása-Szilas Tv,Régió Tv 

óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai-2018.évben megítélt Óvodafejlesztés 

2019. évi eredeti előirányzat (eFt) 2018. évi eredeti előirányzat (eFt)

533 645

119 650 111 595

624 551
550 347

12 500 14 000

338 273

Működési kiadások eFt-ban 2018-2019.

Személyi juttatások (K1) Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3) Ellátottak juttatásai (K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

 

9. számú és 10. számú 

Kiemelt kiadási előirányzatok feladatonként az Önkormányzat elemi költségvetésében 2019. 

101 064 

33 486 

tavalyi támogatási előleg 
19 568 

2 340 

1662 

7 200 

260 522 

36 920 

2 203 

DPMV Zrt.bérleti díj terhére 32 656 

6000 

14 361 

nyesítés stb) 20 610 

KÖFE Kft. és egyéb szolg. 92 794 

780 

1 572 

„Könyvtár Emlékhely ki-
593 821 

5 080 

Óvodafejlesztés 
38 072 

2018. évi eredeti előirányzat (eFt)

14 000

267 895

Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
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köznevelési intézmény működtetési feladatai-  2018.évi ovi fejl.projekt lezáró kifize-
tések 1310 

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben- iskola, óvoda gyermekétkeztetés 138 024 

gyermekek napközbeni ellátása- családi napközik 16 000 

gyermekek bölcsődei ellátása- fejlesztési és egyéb projekt kiadások,tervezési kts. 614 258 

intézményen kívüli gyermekétkeztetés- szünidei étkeztetés 600 

szociális étkeztetés 6604 

lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások- téli tüzelő tám. 640 

önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 12 500 

civil szervezetek működési támogatása- 13.sz.mell.szerint 17 510 

nemzetközi kulturális együttműködés- testvérvárosok 11 736 

kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 2 668 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 730 

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás- vérvételi szolg.helyben 1 800 

Tartalékok- fejlesztési és általános tartalék 76 414 

Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás 662 239 

Támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés tőkeösszegre 28 621 

Feladatok kiadásai  Összesen (eFt) 
2 870 365 

 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadásai  feladatonkénti  cso-
portosításban (eFt) 

Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége 251 019 

Helyi önkormányzati és EP választások kiadása 2019. 956 

Óvodai nevelés szakmai feladatai 315 532 

Óvodai nevelés működési feladatai 30 048 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása feladatai 1 140 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások 42 655 

házi segítségnyújtás 11 195 

idősek nappali ellátása 3 370 

 szociális étkezés 10 883 

védőnői szolgálat 28 502 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 750 

Költségvetési szervek feladatai Kiadás összesen (eFt) 697 050 

 
 
 
 
4.1.A személyi jellegű kiadások jellemzői (K1) 
 
A személyi juttatások az alábbi engedélyezett létszámokra tekintettel kerültek tervezésre: 
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Költségvetési szerv megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma       
2019.eredeti tervek (fő) 

Alapszolgáltatási Központ 18,0 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 73,5 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal  38,0 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 1,0 

Kistarcsa Város Önkormányzata 3,5 

M I N D Ö S S Z E S E N  (álláshelyek): 134,0 

 
A 2019.évi költségvetés egyértelmű szándéka, hogy a szinte minden intéz-
ményt/gazdasági társaságot utolért munkaerő hiányt megszüntesse, a lehetséges adható 
juttatások összegének növelésével. 
 
A  költségvetés a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vonatkozásában, a már 2 éve fennálló és fo-
lyamatos pedagógus hiány felszámolása, a munkaerő megtartása érdekében, a jogszabályi kö-
telező bérelemeken túl kereset kiegészítés útján teremt a munkáltatónak lehetőséget a munka-
erő javadalmazására. A tárgyévi intézményi keretösszeg 9 924 eFt (járulékkal), személyi jut-
tatásként a keretösszeg 8 325 eFt. A keret nagyságrendileg 25 eFt /fő/hó bérkiegészítést tesz 
lehetővé pedagógusoknak. Szintén a fluktuáció ellentételezésére, további béren kívüli juttatás 
nyújtása is tervezésre kerül a pedagógus munkakörű közalkalmazottaknak. Az eddig alkalma-
zott 60 000-Ft/év összeg –mely2019-től SzÉP kártyán kerül biztosításra- minden közalkalma-
zott, a pedagógus munkakörűek ezt nagyságrendileg nettó 150 eFt összegben vehetik igénybe 
(a köztisztviselők juttatásához igazodva). 
 
Az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a fentihez hasonló mértékű munkaerőhiány 
megakadályozása érdekében szintén kereset kiegészítés megállapítását biztosítja a rendelet-
tervezet a munkáltatónak. A szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók részére nagyság-
rendileg 15 eFt/hó bérkiegészítés kerülhet kiosztásra. A juttatási feltételeket mindkét intéz-
mény esetében a munkáltató jogosult kidolgozni. 
 
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai eredeti összege csak a 2018.dec 31-i hatályos 
bérek fedezetét, azoknak kötelező bértábla szerinti növekedését, a garantált béremelések 
hatását rögzíti, ill. 1 fő ügykezelői státuszbővítéssel tervez, a növekvő adminisztrációs és 
szervezési feladatok ellátása érdekében. 
A 2019.évi költségvetés személyi juttatási között tervezett kiadási előirányzat a 2019.évi helyi 
önkormányzati és Európai Parlamenti választásokban résztvevők juttatásainak kiegészítésére 
összesen 800 eFt+ 156 eFt járulékai összegében áll rendelkezésre. 
A korábbi évek gyakorlata szerint a Hivatalnál a munkáltató a teljesítményértékelés jogszabá-
lyi eszközén keresztül élhet a bérek eltérítésével, az elemi  költségvetésében rendelkezésére 
álló összegre tekintettel. 
A hivatali fluktuációt is megelőzendő, az évek óta központilag állandó bértábla és illetmény-
alap mértéke eltérítése érdekében, a testület döntése alapján (5/2019.(I.23.)sz.határozat) 
2019.jan.25-én sor került önkormányzati pályázat benyújtására. A támogatási igény jóváha-
gyása biztosíthatja a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők jelenlegi bér-
szintjéhez képest, átlagosan 10% mértékű béremelés fedezetét. A tervezett költségvetés ab-
ban a várakozási igényben került összeállításra, hogy a hangsúlyosan létező bérfejleszté-
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si igényt a pályázat kielégíti, ellenkező esetben a tárgyévi költségvetés módosítása válhat 
szükségessé.   
 

 
 
A költségvetési szervi kiadások 2018.évi eredeti tervezett mértékéhez képest a 2019.évi válto-
zásokat az alábbi táblázatok szemléltetik: 
 
KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ki-

adások és bevételek jogcímenként 
2018.évi 
eredeti 

tervadatok 

2019.évi  
eredeti 

tervadatok 

2018 
tény(eFt) 

KIADÁSOK (eFt-ban) 
Személyi juttatások összesen     (K1) 167 404 173 504 172 838 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó     
(K2) 

35 300 37 856 37 914 

Készletbeszerzés       (K31) 3 200 4 100 4 236 
Kommunikációs szolgáltatások      (K32) 2 300 3 116 1 735 
Szolgáltatási kiadások        (K33) 16 410 17 460 14 430 
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások   
(K34) 

3 900 3 500 3 481 

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
(K35) 

5 834 6 863 3863 

Dologi kiadások   (K3) 31 644 35 039 27 745 
Ellátottak pénzbeli juttatásai       (K4) 0 0 0 
Egyéb működési célú kiadások       (K5) 50 50 53 
Beruházások       (K6) kis értékű eszköz beszerzé-
sek 

3 480 4 570 7161 

Felújítások    (K7) 1 700 0 1678 
Egyéb felhalmozási célú kiadások   (K8) 0 0 0 
Költségvetési kiadások    (K1-K8) 239 578 251 019 247350 

BEVÉTELEK (eFt-ban) 

Működési célú támogatások államháztartáson (B1) 0 0 2 386 
Felhalmozási c. támogatások (B2) 0 0 0 
Közhatalmi bevételek      (B3) 0 0 0 
Működési bevételek        (B4) 580 580 1 540 
Felhalmozási bevételek       (B5) 0 0 0 
Működési célú átvett pénzeszközök        (B6) 0 0 0 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      (B7) 0 0 0 
Költségvetési bevételek     (B1-B7) 580 580 3 926 
Belföldi finanszírozás bevételei      (B81) 238 998 250 439 244 453 
ÖSSZES BEVÉTEL HIVATAL 239 578 251 019 248 379 
 
 
 
 

Alapszolgáltatási Központ 
2019. kiadások és bevételek változása 

2018.évi eredeti 
tervadatok(eFt) 

2019.évi  erede-
ti tervada-
tok(eFt) 

2018 
tény(eFt) 
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KIADÁSOK eFt-ban 
Személyi juttatások összesen      (K1) 66 424 65 669 59 247 

Munkaadókat terhelő járulékok és szoci-
ális hozzájárulási adó       (K2) 

13 272 12 688 12 081 

Készletbeszerzés      (K31) 975 1050 636 

Kommunikációs szolgáltatások       (K32) 416 551 573 

Szolgáltatási kiadások       (K33) 9 422 10 247 7 659 

Kiküldetések, reklám- és propagandaki-
adások     (K34) 

523 480 442 

Különféle befizetések és egyéb dologi ki-
adások        (K35) 

3 092 3 370 2 140 

Dologi kiadások        (K3) 14 428 15 698 11450 
Ellátottak pénzbeli juttatásai    (K4) 0 0 0 

Egyéb működési célú kiadások   (K5) 0 0 0 
Beruházások       (K6) 2 500 3 800 1310 

Felújítások    (K7) 0 500 0 
Egyéb felhalmozási célú kiadások     (K8) 0 0 0 

Költségvetési kiadások  ALAPSZOL-
GÁLTATÁSI KÖZPONT (K1-K8) 

96 624 98 355 84 088 

BEVÉTELEK (eFt-ban)  

Működési célú támogatások államháztar-
táson belülről       (B1) 

30 000 24 000 26 499 

Működési bevételek     (B4) 5 538 5 627 5 385 

Költségvetési bevételek    (B1-B7) 35 538 29 627 31 884 

Belföldi finanszírozás bevételei      (B81) 61 086 68 728 58 909 

ÖSSZES BEVÉTEL ALAPSZOLGÁL-
TATÁSI KÖZPONT 

96 624 98 355 90 793 

 
 
 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda  
költségvetési előirányzatai jogcímenként 

2018.évi 
eredeti 

tervadatok 
(eFt) 

2019.évi  
eredeti 

tervadatok 

2018 
tény(eFt) 

KIADÁSOK (eFt) 

Személyi juttatások összesen    (K1) 249 609 259 605 236 441 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozj.adó   
(K2) 

53 093 57067 53741 

Készletbeszerzés       (K31) 5 018 4380 3626 
Kommunikációs szolgáltatások      (K32) 143 380 351 
Szolgáltatási kiadások   K33) 18 650 18 141 16  576 
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 
(K34) 

190 100 53 

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  6 650 5967 4780 
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(K35) 
Dologi kiadások   (K3) 30 651 28968 25386 
Ellátottak pénzbeli juttatásai       (K4) 0 0 0 
Egyéb működési célú kiadások  K5) 0 0 0 
Beruházások   (K6) 0 1 080 1 261 
Felújítások (K7) 0 0 0 
Egyéb felhalmozási célú kiadások  K8) 0 0 0 
Költségvetési kiadások  GESZTENYÉS ÓVODA 
(K1-K8) 

333 353 346 720 316 829 

 
 

BEVÉTELEK KISTARCSI GESZTENYÉS ÓVODA (eFt) 
 

Működési célú támogatások (B1) 0 0 0 
Működési bevételek     (B4) 200 250 0 
Költségvetési bevételek    (B1-B7) 200 250 0 
Belföldi finanszírozás bevételei      (B81) 333 153 346470 318485 
ÖSSZES BEVÉTEL Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
(eFt) 

333 353 346 720 318 485 

 
 
 
4.2.A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői (K2) 
 
A rendelet tervezet a személyi juttatások vonatkozásában a 2018.évivel azonos 195,5%-os 
terhekkel számol, ill. a jogszabályokban előírt mértékkel egyes kifizetéseknél. 
 
 
4.3.Dologi jellegű kiadások jellemzői (K3) 
 
A dologi kiadások a Képviselő-testület 2019. évi koncepciójában foglalt irányelveinek figye-
lembe vételével, a 2018. teljesítés adatokra is tekintettel valamint a hatályos szerződéses köte-
lezettségvállalások alapján kerültek tervezésre.  
  
A 2019.évi költségvetés dologi kiadásai tervezése szigorú keretek között tartja az intéz-
ményeket a költségvetés végrehajtása során. Valamennyi költségvetési szervnél látszik, 
hogy a 2018. évi terv és teljesítés adatokhoz viszonyítva szinten tartás jellemzi a dologi kiadá-
sok tervezését, mely az év során is fegyelmezett gazdálkodást kíván. A dologi kiadások az in-
tézményeknél jellemzően hasonló típusú kiadások, mint: 

� közüzemi díjak, épület karbantartással összefüggő szolgáltatási és anyagkiadá-
sok, hulladékszállítási kiadások, munka-, és tűzvédelemmel összefüggő kiadások, 
bankköltségek. 

 
Az Alapszolgáltatási Központnál legjelentősebb összegű dologi kiadás a szociális étkezteté-
si feladat ellátása érdekében vásárolt élelmezési kiadások (Sapezok Kft. szolgáltatásnyújtó), 
továbbá 2019.évben nagyobb összeg szolgálja az idősek nappali ellátása keretében szervezhe-
tő szolgáltatásvásárlás kiadások fedezetét. 
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A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda esetében –tekintettel annak méretére és csoportszámaira- a 
közüzemi díjak a legjelentősebb tételűek, a karbantartási jellegű kiadások összege magasabb 
más költségvetési szervekhez képest, ill.a gyermekek neveléséhez kapcsolódóan jelentősek az 
üzemeltetési anyag kiadások, mint tisztítószerek, mosószerek, gyermekfoglalkoztatással kap-
csolatos papíráru, rajzeszköz stb. beszerzése. 
A Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások között legnagyobb összegűek a fénymásolás-
sal és nyomtatással kapcsolatos szolgáltatási és anyagköltségek, a többi intézményhez mérten 
a kiküldetéssel összefüggő kiadások, valamint a postai szolgáltatás költségei, továbbá karban-
tartási kiadások között a 2018.évről áthúzódó megrendelések idei megvalósításaként a hivatali 
mosdók burkolatcseréje. 
 
A dologi kiadásokon belül az Önkormányzat elemi költségvetése szolgáltatási kiadások 
összetétele: 
Szolgáltatási kiadások  (K33)   2019. évi tervezett összege 217 404  eFt , lenti részletezett-
ségben:    

� Közüzemi díjak a tavalyi tényadatokra tekintettel 6 500 eFt nettó összegben ke-
rültek tervezésre. 

� Vásárolt élelmezési kiadásként (K332) nettó 109 000 eFt  összeg kerül tervezésre, 
a 2018. évi teljesítést kis mértékben meghaladó összegben. (Teljes bruttó kiadás 
várhatóan     138 430 eFt, mely az Óvodában napi átlagban 377 fő ellátottat feltételez, 
az általános iskolában 562 fő/nap.)      

 
� Karbantartási kisjavítási szolgáltatási kiadások (K334) éves terve nettó 29 049 

eFt. 
Előbbi összeg a teljesség igénye nélkül fedezi a következő legjellemzőbb tételeket: 
szerződés szerinti éves út kátyúzásokat (keretszerződés), eseti gréderezéseket, úthiba 
javításokat, csapadékvíz elvezetéssel összefüggő szükséges eseti javításokat, továbbá a 
közvilágítás karbantartása szerződés szerinti költségeit, felvonó karbantartás díját, tér-
figyelő kamerarendszer karbantartását, gázkészülék karbantartást, egészségház tele-
fonrendszerrel összefüggő kiadásokat,  tűzjelző rendszer karbantartást, játszótéri esz-
közök javítását, kéményellenőrzés, riasztórendszer hibaelhárítás/memóriafejlesztés, 
üvegtörés eseti javítása, klíma karbantartás  és előre nem tervezett szükséges hibaelhá-
rításokat.  

 
� Közvetített szolgáltatások (K335)  13 092 eFt nettó összegben kerülnek 

tervezésre.  
Jellemzően itt kerülnek elszámolásra a helyiségek használatával összefüggő közüzemi 
díjak továbbhárított összegei, a szociális étkeztetés továbbszámlázása a feladatellátó 
Alapszolgáltatási Központ felé, valamint a köztemetés áthárított összegei. 

� Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) nettó éves összege 
 27 068 eFt. 
Előbbiek között legjelentősebb tétel a családi napközikkel kötött szerződésekhez kap-
csolódik (16 millió Ft), továbbá jellemzően közbeszerzési, jogi, főépítészi, belső el-
lenőri feladatok költségei. Ekként kerülnek tervezésre az iskola egészségügyi finanszí-
rozás átadáshoz gyermekorvosoknak, közjegyzői munkadíjak, szabad piaci földgáz 
energia és földgáz tender lebonyolítása díjai, vízkár elhárítási tervkészítés költsége, vi-
lágháborús emlékmű tervezési díja, eseti szakértői díjak kiadásai. 

 
� Egyéb szolgáltatások (K337) éves összege várhatóan nettó   32 695 eFt,  
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Előbbiek- a teljesség igénye nélkül a mindennapi működés különböző szolgáltatás vá-
sárlásai kerülnek tervezésre, mint:  
köztemetési költségek, legionella kockázatbecslés, fakivágások önkormányzati ingat-
lanon és közterületen, szállás és szállítási költségek (testvérvárosi kapcsolatokhoz). 
Közfoglalkoztatás támogatása a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgaz. 
Társulat felé, tűzvédelem, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, bankköltségek, parlag-
fű mentesítés, kártevő-, rágcsálóirtás, vagyonbiztosítás, vérvételi lehetőség szolgálta-
tási díja, hulladékszállítási díjak települési szinten, értékbecslés, végrehajtói költségek, 
tetemszállítás, szőnyegtisztítás, épületfeltüntetési vázrajzok, határrendezés, helyszíni 
bejárás költségei, fuvardíj téli tüzelőre, téli tüzelő, karácsonyi díszkivilágítás fel és le-
szerelése, jogdíj év közi rendezvényekre, pedagógusnapi műsor rendezvénye, postabé-
lyeg, e-építési napló rendszerhasználata, bölcsődei beruházás állapotfelmérése, zápor-
tározó üzem eltetése, térfigyelő kamerarendszer fenntartása, általános adatvédelmi 
szabályzat (GDPR), közbeszerzési eljárás hirdetményi díjai. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői (K4) 
 
Az Ávr. 24.§ (1) b) pontja alapján a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támoga-
tásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az önkormányzat kiadásai között tervezni 
kell. A 2018.évi tényadatokhoz viszonyítva került a 2019.évi  a juttatott támogatások tervezett 

ÖNKORMÁNYZAT „SAJÁT” ELEMI  
KIADÁSAI  jogcímenként (eFt) 

2018.évi 
tervadatok 

2019.évi  
tervadatok 

Változás(eFt) 
2018-2019. 

Személyi juttatások összesen (K1) 50 208                              59 081 +8 873 

Munkaadókat terhelő jár. és szoc hj. adó  (K2) 9 930                                    10 810 +880 
Készletbeszerzés         (K31) 6 990                                    7 190 +200 
Kommunikációs szolgáltatások     (K32) 5 324                                    6 000 +1 324 
Szolgáltatási kiadások        (K33) 209 484                               217 404 +7 920 
Kiküldetések, reklám-és propagandakiad. (K34) 8 385                                    12 100 +3 715 
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (K35) 243 441                                   302 503 +59 062 
Dologi kiadások      (K3)               473 

624    
545 197 +71 573 

Ellátottak pénzbeli juttatásai         (K4) 14 000 12 500 -1 500 
Egyéb működési célú kiadások     (K5) 267 845                                338 223 +70 378 
Beruházások     (K6) 768 595                                1 020 294 +251 699 
Felújítások     (K7) 602 441 173 832 -428 609 
Egyéb felhalmozási célú kiadások      (K8) 6 517                                     0 -6 517 
Költségvetési kiadások     (K1-K8)        2 193 

160    
2 159 937            -33 223 

Finanszírozási kiadások         (K9) 622 237                               710 428 +88 191 
KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt) 2 855 397 2 870 365 +14 968 
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összege meghatározásra, összhangban a 2019.évi költségvetési koncepcióra vonatkozó hatá-
rozatban foglaltakkal. 
 
 
Helyi jogszabály – önkormányzati rendelet – alapján tervezett juttatások -települési támoga-
tás- összesen  12 500 e Ft, melyek jogcímenkénti összetétele a következő: 
 
Gyógyszerköltségekre 2.300 e Ft 
Lakhatásra 2.000 e Ft 
18 év alatti gyermek neveléséhez 1.100 e Ft 
Rendkívüli élethelyzet esetére 3.000 e Ft 
Krízis esetén 300 e Ft 
Temetési költségek viseléséhez 1.800 e Ft 
Életkezdéshez 2.000 e Ft 
 
 
4.5.Egyéb működési célú kiadások (K5) 
 
Egyéb működési célú kiadások között a civil szervezetek által –külön rendeletben meghatáro-
zott feltételek szerint- pályázható, bizottsági hatáskörben odaítélésre kerülő támogatások és a 
Képviselő-testület hatáskörében jóváhagyásra kerülő egyesületi, alapítványi támogatások ösz-
szege került tervezésre (részletesen a rendelet 14. számú melléklete szerint, 17 510 eFt. A tes-
tületi hatáskörben támogatandó szervezetek a 2018.évivel azonosak. A polgármesteri ke-
ret tárgyévi összege 800 eFt-ban került meghatározásra. A 200 eFt összegű polgármesteri 
támogatási keret csökkenés oka, a képviselői javaslatra támogatni kívánt cél, a Károli Gáspár 
Református Egyetem budapesti kollégiumának 2019. januári tragikus tűzesetében károsultak 
megsegítése, mely cél érdekében a Református Egyházközség támogatása kerül az eredeti 
költségvetésben emelésére. A Humán Bizottság hatáskörében 8 600 eFt pályázati keretösszeg 
sorsáról jogosult dönteni, mely 500 eFt-tal magasabb a korábbi éveknél. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi támogatásainak részletezése 

 
Megnevezés 

 2019. évi eredeti 
előirányzat (eFt-
ban)  

Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási 
keretösszeg  

                    8 600    

Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg                         800    

Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek                      6 860    

Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek részletesen:   
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai                        900    

Kutyamentsvár Alapítvány                         300    
Kistarcsai Polgárőrség                     1 200    
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)                       550    

Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület                       910    
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete                    1 900    
Római Katolikus Egyházközség                        400    
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Református Egyházközség                        600    

Rákóczi Szövetség támogatása                       100    
Kistarcsai VMSK Nonprofit  Kft.                 138 000    
Kistarcsai KÖFE Kft.                 89 586    

Szekér-Transz 99. Bt.                   7 200    
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodá-
si és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj 

                   1 250    

"No2 WAR" projekt keretében külföldi együttműködő partnerek által 
lebonyolított események kiadásainak támogatása-EU-s forrásból 
(EACEA) 

                   9 513    

Működési célú támogatások  összesen (eFt):               261 809    

 
 
A fenti táblázat szemlélteti, hogy működési célú egyéb kiadások között kerül elszámolás-
ra/tervezésre az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére nyújtott 
működési támogatások összege, melyről az alábbi releváns információk hangsúlyozandóak. 
Az éves működési támogatási összegek a Kistarcsai KÖFE Kft. és a kistarcsai VMSK 
Kft. jelen előterjesztéssel egyidejűleg előterjesztett üzleti tervével összhangban kerültek 
a költségvetésbe beépítésre. 
 
Az önkormányzati tulajdonú, a városüzemeltetési feladatokat ellátó KÖFE  Kft . 2019. évre 
vonatkozó üzleti terve alapján a 2018. évi működési támogatás nagyságrendjében került ter-
vezésre 89 586 eFt. A működési költségek fedezetére tervezett támogatás kisebb mértékű nö-
vekménye jellemzően a munkavállalók megtartása , üres álláshelyek betöltése érdekében fel-
lépő bérfejlesztési igényből adódik. A Kft. a 2018.évi eredményes gazdálkodásából származó 
bevétellel is számol. 
 
A szintén 100%-os önkormányzati tulajdonú, közművelődési,- könyvtári-, és sportfeladatokat 
ellátó Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.  2019. évi üzleti terve -külön előterjesztésben- rész-
letesen bemutatja a 2019.évi működést befolyásoló körülményeket, prognosztizálva a feladat-
ellátáshoz nélkülözhetetlennek tűnő támogatási igényt. Az előzetes támogatási igény a 
tárgyévben 138 millió Ft, nagyságrendileg 12 millió Ft-tal magasabb a 2018.évi eredeti tá-
mogatási tervtől. A növekvő finanszírozási igény ez esetben is jelentős részben a jogszabá-
lyon alapuló kötelező béremelések és a munkaerő megtartását célzó indokolt bérfejlesztések 
hatása, továbbá a rendezvényekhez kapcsolódó egyes szolgáltatások, előadói díjak emelkedé-
séé. Ugyanakkor a tervezett éves támogatás várhatóan biztosítja  az uszoda vonatkozásában 
újabb nélkülözhetetlen fejlesztések elvégzését. 1 fő létszámemeléssel tervezett a gazdasági 
társaság feladatai színvonalas ellátása érdekében. 
 
A helyi buszközlekedés fenntartásához a Szekér-Transz 99.Bt-nek nyújtott 7200 eFt összegű 
éves támogatás/veszteségkiegyenlítés a 2019. évben is tervezésre kerül, az összeg évek óta 
elégségesnek tűnik a feladat finanszírozásához.  
 
 
4.6. Fejlesztések 
Az Ávr. rögzíti, hogy az Önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza  
a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházáson-
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ként, felújításonként. Az Önkormányzat összevont felhalmozási kiadásait célonként a 
rendelettervezet  13. számú melléklete tartalmazza. 
Az alábbi kimutatás ismerteti az  összesen 1 463 682  eFt összegű, fejlesztésekhez kapcso-
lódó tervszámokat. Az 1 463 682 eFt fejlesztéshez kapcsolódó kiadásból beruházási és fel-
újítási jelleggel kerül tervezésre 1 204 076 eFt, a fennmaradó összeg jellemzően a fejlesz-
téshez kapcsolódó fordított áfa (dologi kiadások között tervezendő 245 981 eFt) és a támoga-
tott projektekhez kapcsolódó személyi juttatások, közterhekkel (13 625 eFt). 
 
 

Víziközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz)  felújítása és GFT készítés kiadásai a 
DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére 

                       
32 656    

Önkormányzati intézmények fejlesztése pályázati forrásból -Gesztenyés Óvoda kor-
szerűsítése (kazáncsere, vizesblokk) 

                       
30 420    

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése 2019. évi  kiadásai -VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-
00061 

         604 491    

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde továbbépítési tervek többletköltsége                 3 645    

Könyvtár és Emlékhely létrehozásának 2019 évi tervezett kiadásai          456 394    

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések -út, járda,csapadékvíz elvezetés 
felújítása (Petőfi -Móra - Nyírfa  utcák) pályázati forrás felhasználásával 

                       
40 000    

"PM ONKORMUT 2018" -belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, fel-
újítása, korszerűsítése (Raktár és Móra F. u.) pályázati forrás felhasználásával 

                     
154 321    

PM OVODAFEJLESZTES 2017/13 kódszámú támogatott pályázat a  Gesztenyés 
Óvoda fejlesztésére, 2019.évi áthúzódó kiadásai 

               7 410    

Zajcsökkentési stratégiai terv megalkotása-szolgáltatásvásárlás          2 615    

Kerékpárút  építése érdekében  2018.évben elkülönített pályázati  önerő maradvány 
felhasználása kerékpárút létrehozására 

                         
5 459    

Folyamatban lévő felújítás pályázati támogatásból mezőgazdasági terület fejleszté-
sére "Szilvafa pályázat"- a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági haszno-
sítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása 

                         
9 995    

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kerítés és műtárgy bontás kiadásai-áthúzódó köte-
lezettségvállalás 

          
4 048    

Kossuth L.utca 23 .sz.alatti ingatlan vételára                1 170    

Kistarcsai "Tipegő Bölcsőde” építés előkészítéseként  közműkiváltások -áthúzódó 
kiadás 

               5 214    

” PM_CSAPVÍZGAZD_2017/14 ” - Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadék-
víz-elvezetés létesítményének kiépítése kiadási előirányzatai 

              1 751    

Útépítési tervek elkészítése és engedélyeztetése áthúzódó kiadásai  (Bellus József 
u.,Fasor u.,Holló u.,Sárkány u.,Nyíltárok stb.) 

               1 334    

Közvilágítás bővítése érdekében tervezett kiadások                 4 000    

Járdafejlesztések-keretszerződés alapján (Széchenyi út II. ütem, Kőrösi Cs.S., Árpád 
vezér utca, Széchenyi -Aulich kereszteződés) 

             20 240    

Közterületi  padok,szemétgyűjtők, virágládák beszerzése               1 000    
PM CSAPVÍZGAZD 2018 pályázati önerő fejlesztéshez                6 343    

Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs esz-
közök beszerzése keretösszeg 

               4 000    
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Játszóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje                 3 000    

Ifjúság tér növényesítés/Hivatal előtti terület növényesítés               2 500    

Polgármesteri Hivatal udvarán kerti építmény elhelyezése kerékpártároló és kijelölt 
dohányzóhely céljából 

                   
750    

Terézia utca útépítési tervkészítés                 1 016    
Árpád út-Grassalkovits utca- Solyom utca-Új utca csapadékvíz elvezetés terv készí-
tés 

               2 000    

Raktár körúton kijelölt gyalogátkelőhely tervezése                1 000    

Karácsonyi díszkivilágítás felújítása, Eperjesi lakótelepen kiépítése ,szükséges biz-
tosítékcserék 

               2 500    

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda új udvarrészen locsolórendszer kiépítése                2 900    

Útépítés és csapadékvízelvezetés Bellus J. utca              34 000    
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda műfüves focipályán külső tartószerkezet felújítása                  560    

Világháborús emlékmű felújítása- pályázati forrás önereje                1 000    

Víziközmű rendszer fejlesztésével, működtetésével kapcsolatos kiadások-
környezetvédelmi alap terhére 

                         
6 000    

Önkormányzat  elemi költségvetésében tervezett fejlesztéshez kapcsolódó  ki-
adások: 

      1 453 732    

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházási, 
felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése, irodai kisértékű eszkö-
zök beszerzése ) 

                         
4 570    

Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, fel-
újítások (védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai 
kisértékű eszköz beszerzések,  gépjármű beszerzése és ablakcsere) 

                         
4 300    

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és in-
formatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések) 

                         
1 080    

Költségvetési szervek  felhalmozási célú kiadások (K6-7) eFt               9 950    

ÖSSZES felhalmozási jellegű és ahhoz közvetlenül kapcsolódó kiadás Önkor-
mányzat és Költségvetési szervek (eFt) 

         1 463 
682    

 
 

Hazai  forrásokból 2019.évben is várhatóak olyan pályázati támogatási összegek, melyekre 
előkészített pályázati anyaggal rendelkezik az Önkormányzat és eséllyel nyerhet támogatást a 
2019. évi központi költségvetési törvényben rendelkezésre álló keretösszegekből.  
 
 
5. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 
 
Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai 
tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támo-
gatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen 
projektekhez történő hozzájárulásait, utóbbiak a fenti fejlesztési célok között ismertetésre ke-
rültek. A 2019. év során sikeres pályázat esetén további EU-s források gyarapíthatják az ön-
kormányzati költségvetést (pl. kerékpárút) 
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6.A TARTALÉK 

 
Egyéb működési kiadások tartalmazzák a 76,414 millió Ft összegű tartalék tervezett ösz-
szegét is, melyből 58 millió Ft fejlesztési célú tartalékként kerül rögzítésre, 18 414 eFt 
pedig általános működési tartalékként. 
 
 
III. Végrehajtásra vonatkozó szabályok 
 
A korábbi évek gyakorlatban jól bevált végrehajtási szabályai jellemzően nem igényelnek vál-
toztatást. 
Az Áht. 23. § rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében 
kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, va-
lamint az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, mely a polgármester részére engedé-
lyez forrásfelhasználásról való döntést.  

Fentieknek megfelelően rögzítésre került az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való 
elhelyezéséről és visszavonásáról, a jelenleg  az Önkormányzat által birtokolt „ÖMÁK” ér-
tékpapír értékesítésére vonatkozó polgármesteri felhatalmazás, az előirányzatok módosításá-
val és átcsoportosításával kapcsolatos döntési jogosultságok meghatározása.  A 4/2013. (I.11.) 
Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szerinti un. egységes rovatrend számaira való 
hivatkozás segíti a jogalkalmazást az előirányzat átcsoportosításra/módosításra vonatkozóan. 
Egyebekben az előirányzatok és rovatok közti átcsoportosítás szabályai a vonatkozó Ávr. elő-
írásainak figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 

Végrehajtási szabályok egyértelművé teszik, hogy a folyamatban lévő, köztisztviselői bér-
rendezésre lehetőséget adó pályázati igény pozitív elbírálása esetén a polgármester önállóan is 
jogosult a bevételi és kiadásai előirányzatok szükségszerű rendezésére, hogy az un.”kiegészítő 
bérrendezési alapból” elnyerni kívánt összeg -annak kötött felhasználására tekintettel- mie-
lőbb a munkavállalók bérfejlesztését szolgálhassa. 

 
Az Áht. 29/A. § (3) bekezdése előírása alapján a helyi önkormányzat  évente, legkésőbb a 

költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) 
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti  sa-
ját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét (kitekintő határozat), melyet az előterjesztett tartalommal javasolok jóváhagyni! 
A helyi adókból, gépjárműadóból nyújtott kedvezmények mentességek tervezett alakulását a 
rendelet tervezet 16.számú melléklet rögzíti. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes 
indokolásra figyelemmel az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá Kistarcsa Város 
Önkormányzata   2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét!  
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja ../2019.(..) önkor-
mányzati rendeletét Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
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1 .Ha tá roza t i  j avas la t 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabi-
litásáról szóló2011. évi CXCIV. tv.45. § (1) bekezdés a) pontja és a 353/2011. (XII. 30.) 
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkezte-
tő ügyletekből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a 2019. költségvetési évet követő 
három évre várható alakulását. 

Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 

2. Ha tá roza t i  javas la t 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy fejlesztési célú 
hitelt vesz igénybe tárgyévben az alábbiak szerint:  
A hitel célja a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Böl-
csőde építése” beruházás megvalósítása érdekében támogatást kiegészítő önrész biztosí-
tása.     
A fejlesztési hitel  
- összege:      legfeljebb 200 000 000 HUF 
- típusa:      éven túli lejáratú fejlesztési hitel   
- igénybevételének tervezett ütemezése:  a szerződés hatályba lépése napjától a  

rendelkezésre tartási idő végéig; 
- tőketörlesztés:     negyedévente azonos részletekben 
- futamidő:      szerződés hatályba lépését követő 15 év 
      
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama 
alatt a hitel tőkeösszegét és járulékait - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelő-
zően - a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési 
előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteiből szár-
mazó 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.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban rögzített felté-
telekkel a hitelfelvételre  vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítására a számlavezető 
pénzintézettől való ajánlatkérés útján. 
 
Határid ő: hitelfelvételi szándékra vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében 2019. március 
16., a beszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében 2019.év március havi rendes képvise-
lő-testületi ülés 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
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Kistarcsa, 2019. február 7. 
 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


