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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
  2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-133 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS 
a Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelete módosítása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó 
előterjesztést az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága (továbbiakban 
Bizottság) 110/2019.(V.22.) számú határozata szerint az alábbi módosításokkal javasolta 
jóváhagyásara: 
 A rendelettervezetben rögzített, a Kistarcsa, Széchenyi utca 33. szám alatti ingatlan 
területén megvalósítani tervezett Zarándokvezető-turistavezető képző központ létrehozásának 
érdekében  elkülönített, tervezési kiadások finanszírozására szánt beruházási előirányzat, az 
ajánlatkésésre beérkezett, összesen 6 250 eFt + Áfa, azaz 7 938 eFt összegben kerüljön rögzítésre. 
Előbbiek szerint a Bizottság által tárgyalt rendelettervezethez képest az Önkormányzat fejlesztési 
tartalékai terhére további 953 eFt kerül a cél érdekében átcsoportosításra. 
 A Bizottság ugyanekkor határozatával javasolta a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére 
szánt összeg vonatkozásában a beszerzés célja megnevezésének pontosítását/javítását. A Bizottság 
által tárgyalt előterjesztésben megjelenő, a térfigyelő kamerarendszer vonatkozásában rögzített 
fejlesztési cél így helyesen a Móra- Burillák utcák kereszteződése mely, már korábban jóváhagyott 
térfigyelési pozíción történő kamera cserét tesz lehetővé. 

 
A Bizottság a tárgyévi költségvetési előirányzatok vonatkozásában előterjesztett egyéb 

módosítások tekintetében a rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.   
 

A Bizottsági módosításokkal kiegészített rendelettervezetben az összes tartalék módosított 
előirányzat összege 43 231 eFt összegben kerül rögzítésre, melyből a módosított fejlesztési 
tartalék összege 33 880 eFt, az általános tartalék módosított összege 9 351 eFt. 
 
 
Az előterjesztésnek az összevont kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása intézményenként, 
az alábbi:  

 



2 
 

 

 
Kiadási előirányzatok változása 

(eFt-ban) 

Alap-
szolg. 

Központ 

Kistarcsai 
Geszte-

nyés 
Óvoda 

Kistarcsai 
Polgár-
mesteri 
Hivatal 

 
Önkor-
mányzat 

 

ÖSSZESEN 
változás (eFt) 

Személyi juttatások (K1)  0 0 0 0 0 

Járulékok és szociális hozzájárulási 
adó kiadásai (K2) 

0 0 0 0 0 

Dologi kiadások (K3)  0 0 0 0 0 
Ellátottak pénzbeli juttatása 
kiadásai (K4 )  

0 0 0 0 0 

Egyéb működési célú kiadások –
(K5) 

0 0 0 -17 983 -17 983 

Beruházási, felújítási kiadások (K6-K7) 0 0 0 +17 983 +17 983 

Felhalmozási célú támogatási 
kiadások (K8) 

0 0 0 0 0 

Összes előirányzat változás 
irányító szervi finanszírozás 
kiszűrésével (eFt) 

0 0 +0 +0 +0  

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés kiegészítésben megjelenő indokolásra 
is figyelemmel, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által kiegészített tartalommal hagyja 
jóvá az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítását!  
 
 
Rendeletalkotás! 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kistarcsa Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 
módosításáról szóló ../2019.(..) önkormányzati rendeletét.  
  
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. május 24. 

 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzata 
…/2019. (..) önkormányzati rendelete 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Az Önkormányzat összevont, módosított 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban kerülnek meghatározásra: 
a)  működési költségvetés kiadásainak összege     1 638 291 eFt, melyből 

aa) személyi juttatások összege           574 927 eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és  
 szociális hozzájárulási adó összege     121 764 eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások összege      622 210 eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                 12 500 eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások összege     306 890 eFt, 
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege           9 351 eFt 
ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege         33 880 eFt. 

  
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege   1 243 506 eFt, melyből 

ba) beruházások, felújítások összege      1 237 160 eFt, 
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás         6 346 eFt, 

  
c) a finanszírozási kiadások összege         48 189 eFt, 

 ca) finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre  28 621 eFt. 
  
 (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata      2 847 761 eFt, 
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata          82 225 eFt, 
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege       43 231 eFt.” 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésének módosított egyenlege, a tárgyévi 
bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok egyenlege: 
a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában   322 379  eFt hiány,  
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában    856 502 eFt hiány,  
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c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában   1 178 881 többlet, mely többlet, 
belső finanszírozásként 677 070 eFt összegű 2018. évi maradvány igénybevételéből, és külső 
finanszírozásként 200 000 eFt összegben hitel felvételéből, továbbá 350 000 eFt ÖMÁK 
Értékpapír tervezett értékesítéséből keletkezik, és az a) és b) pontokban rögzített hiányt is 
finanszírozza.” 
 

3. § 
 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az 
Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételeit mérleg szerűen, előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza. 
 
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe - az Önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok 
szerinti bontásban bemutató-, e rendelet 2. számú melléklete lép.  
 
(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
 
(4) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
 
(5) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 
 
(6) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 
(7) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

4. § 
 
A Rendelet 14. §-a  az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„ (4) A tárgyévi költségvetésben a VMSK Nonprofit Kft. javára a 14. számú mellékletben rögzített 
működési célú támogatás összegéből 138 millió Ft az év során havonta egyenlő részletekben, az 
Önkormányzat és a VMSK Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás szerint ütemezetten kerül 
folyósításra, míg további 1 millió Ft összegű támogatás az év során felmerülő, az üzleti tervben 
nem kalkulált, többlet feladatok kiadására igényelhető. Az évközi többletfeladatok kiadásainak 
pótlására szolgáló 1 millió Ft azzal a feltétellel kerülhet ténylegesen a Kft-nek folyósításra, 
amennyiben a 3. negyedévet követően a Kft. vezetője a gazdasági társaság pénzügyi, 
jövedelmezőségi adataival alátámasztva azt külön kérelmezi. A kérelemben foglalt indokok 
alapján a polgármester jogosult az éves támogatás 1 millió Ft összegű emelésére, a vonatkozó 
támogatási szerződés módosítás aláírására, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.” 
 
 

5. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.  
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        Solymosi Sándor  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
  polgármester            jegyző 
 


