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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. június 26-i ülésére 

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

önkormányzati rendelete módosítása 
 
 
Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság   

 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) költségvetésének módosítására 
tárgyévben harmadik alkalommal kerül sor, ezúttal a Képviselő-testület munkatervében ütemezett 
időben. A Képviselő-testületnek jelenleg javasolt módosítások hatására a 2019.évi költségvetés 
főösszege 11 963 eFt összegben növekszik, számbavételre kerülnek az év első 5 hónapjában 
realizálódott többletbevételek, egyidejűleg javasolva azok felhasználását. Az előterjesztés ismerteti a 
tárgyévi költségvetési előirányzatok között saját hatáskörben (intézményvezetői, polgármesteri) történt 
előirányzat módosításokat, rendezéseket. Utóbbi előirányzat módosításokra a lehetőséget, vonatkozó 
szabályokat Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) 
önkormányzati rendelete 13.§ (1),(4), (7) és (9) bekezdések alapján biztosította a képviselő-testület. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34.§ (4) bekezdése szerint a 
Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 
31-i hatállyal módosíthatja a tárgyévi költségvetési rendeletét.    
 
 

I. A 2019.évi költségvetés kiemelt előirányzatainak változása részletesen 
1.Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: 
Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzata eredeti 
főösszege 2 911 322 eFt, módosított (hatályos) főösszeg 2 929 986 eFt, mely a javasolt 
rendeletmódosítás jóváhagyásával 2 941 949 eFt összegre növekszik. Az előterjesztés 1.számú 
melléklete részletesen ismerteti az év 1-5. hónapjaiban polgármesteri és intézményvezetői saját 
hatáskörben szükségessé vált előirányzat módosításokat, átcsoportosítást, melyek a költségvetés 
főösszegét 7 046 eFt összegben módosították. Utóbbi növekedés az alábbi teljesült 
többletbevételeknek köszönhetően állt elő: 
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Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésébe központi költségvetésből kiutalt szociális ágazati 
pótlék (szociális ágazatban dolgozók bérének finanszírozása érdekében) és bérkompenzáció 
finanszírozására az arra jogosult munkavállalóknak. A támogatások - azok kötött felhasználása jellege 
szerint- átadásra kerültek 2 665 eFt összegben az Alapszolgáltatási Központ költségvetése javára, ill. 
152 eFt bérkompenzációra jogosult munkavállalókra tekintettel, melyből 
 43 eFt összeg a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda javára 
 55 eFt összeg a Kistarcsa Város Önkormányzata közalkalmazott (2fő) javára. 
 43 eFt összeg az Alapszolgáltatási Központnak járó finanszírozás költségvetési előirányzatait 

növelve került tervezésre. 
Szintén kötött felhasználású támogatással gyarapodott a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
költségvetése, mellyel egyező összegben megtörtént intézményvezetői hatáskörben az előirányzatok 
egyidejű módosítása. A többletbevétel tervezése 2 264 eFt összegben a 2019.05.26-án lezajlott Európai 
parlamenti választásokhoz kapcsolódóan került kiutalásra és a vonatkozó szabályok szerint került 
tervezésre annak kiadási előirányzata a választásban részt vevők (szavazatszámláló bizottsági tagok, 
jegyzőkönyvvezetők, helyi választási iroda tagok) juttatásainak, azok járulékainak fedezetére  ill. 
élelmezési költségek és egyéb dologi kiadások finanszírozására. 
Az Alapszolgáltatási Központ költségvetésében 505 eFt összegben történt intézményvezetői 
hatáskörben előirányzat módosítás, mely az elemi költségvetés növekedését eredményezte. Előbbi, 
nem tervezett bevétel az intézmény üzemeltetésében lévő, korábbi ételszállító gépjármű értékesítéséből 
származik, mely bevétellel kiegészülve megtörténhetett az eredeti költségvetésben már tervezett új 
gépjármű beszerzése. Az eszköz a szociális alapfeladatok ellátása során felmerülő nagyobb 
mennyiségű áruk (tartós élelmiszerek, ruha és egyéb természetbeni adományok) szállításában segíti az 
intézmény feladatellátását. 
További 737 eFt összegű (580 eFt+Áfa) többletbevétel Kistarcsa Város Önkormányzatánál tett 
szükségessé előirányzat növelést polgármesteri hatáskörben, mely a képviselő-testület által már 
jóváhagyott megállapodás szerint, a HÉSZ módosításának felmerült költségei tovább 
számlázásából származóan realizálódott, egyidejűleg azonos összegű kiadási előirányzat növekedéssel 
a tervezési költségekre.(0260/53 hrsz-ú ingatlannal összefüggő megállapodás - Szilasfood Kft.) 
 A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatása intézményenként, kiemelt 
előirányzatonként az alábbi összefoglaló táblázatban kerül ismertetésre (eFt-ban), továbbá 
részleteiben az előterjesztés 1. számú mellékletében kerül bemutatásra.  
A fentiekben ismertetett, főösszeget érintő változásokon túl saját hatáskörben végrehajtott egyéb 
előirányzat módosítások, jellemzően eredetileg tervezett keretek terhére, a tervezett költség 
ténylegesen felmerülésekor indokolt elszámolási rovathoz és/vagy feladathoz igazodóan váltak 
szükségessé.  
 
 
1. Kiadási előirányzatok változása 

(eFt-ban) 
Alapszolgál-

tatási 
Központ 

Kistarcsai 
Gesztenyés 

Óvoda 

Kistarcsa
i Polgár-
mesteri 
Hivatal 

Önkor-
mányzat 

ÖSSZ
ES 

változ
ás 

(eFt) 
2. Személyi juttatások (K1)  1669 36 1830 92 3627 
3. Járulékok és szociális 

hozzájárulási adó kiadásai (K2) 
289 7 314 11 621 

4. Dologi kiadások (K3)  690 -1318 -727 2706 1351 
5. Ellátottak pénzbeli juttatása 

kiadásai (K4 )  
0 0 0   0 
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6. Egyéb működési célú kiadások 
–(K5) 

0 0 0 773 773 

7. Beruházási, felújítási kiadások 
(K6-K7) 

565 1318 847 -2 148 582 

8. Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás K8 

      2 2 

9. Finanszírozási kiadás K9       2 842 2842 

10. 9.sorból intézményfinanszírozás       2 752 2752 
11. Intézmények  összes kiadás 

változás (eFt) 
3213 43 2264 4278 9798 

  Intézményfinanszírozás 
kiszűrésével (-11.sor)kiadás 
változás eFt-ban 

3213 43 2264 1526 7046 

12. Állami támogatás működésre 
(B1) 

0 0 2 264 3 541 5 805 

13. Felhalmozási célú támogatások 
B2 

0 0 0 0 0 

14. Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 
15. Működési saját bevételek B4 111 0 0 737 848 
16. Vagyon értékesítés B5 394 0 0 0 394 
17. Működési célú átvett pénz B6 0 0 0   0 
18. Felhalmozási célú átvett 

pénzeszk. B7 
0 0 0   0 

19. Finanszírozási bevételek –
intézmény finanszírozásból B8 

2708 43 0 0 2751 

20. Bevétel  változás összesen (eFt) 3213 43 2264 4278 9798 
  Intézményfinanszírozás 

kiszűrésével (-11.sor) változás 
bevétel eFt-ban 

505 0 2264 4278 7046 

 
  

2. Tárgyévben felmerült  évközi igények alapján javasolt további előirányzat módosítások: 
2.1.Bevételek: 

Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek elemi költségvetéseit érintőn nem javasolt az 1. 
pontban már ismertetetteken túl előirányzat módosítás. Az Önkormányzat személyi juttatás és 
kapcsolódó járulék és szociális hozzájárulási adó kiadásokat érintően sem jelentkezett igény az 
előirányzatok módosítására. 
A Képviselő-testület határozataival jóváhagyott felhalmozási célú többletbevételek számbavétele 
indokolt: 
 130/2019. (V.29.) képviselő-testületi döntés szerint 3 200 eFt bevétel tervezhető 

ingatlanértékesítésből (B5) az Oázis üzletházban található üzlethelyiség jóváhagyott vételára 
összegében.  

 A képviselő-testület 106/2019. (IV.24.) számú határozata alapján létrejött településrendezési 
szerződés alapján befolyt 453 900-Ft összegű többletbevétel, településfejlesztési hozzájárulás 
jogcímen, közútjaink fejlesztése érdekében, magánszemélyektől (B7 előirányzatok között 
tervezve). 
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 Képviselő testület 127/2019.(V.29.) számú határozata szerint létrejött településrendezési 
szerződésben rögzített 1 263 400-Ft összegű többletbevétel szintén településfejlesztési 
hozzájárulásként, magánszemélyektől került átadásra, kerül tervezésre (B7). 

 
Utóbbi két jogcímen tervezendő bevételi előirányzatokkal egyidejűleg az összegeknek a fejlesztési 
tartalékba történő tervezése javasolt. A fejlesztési tartalék összeg ezáltal 1 717 eFt összeggel 
növekszik. 
 
2.2.Kiadások: 
 
Az Oázis üzletházban található ingatlan vételára (3 200 eFt) terhére az alábbi kiadási előirányzatok 
módosítása javasolt: 
 Az Értéktár Bizottság ajánlásával turisztikai tábla kihelyezésére kerülhet sor, legfeljebb 1 770 

eFt összeg erejéig. (K6 beruházási kiadásként került tervezésre) 
 Az orvosi rendelők klímatizálása érdekében 1 100 eFt összeg került elkülönítésre a tárgyévi 

költségvetés beruházási kiadásai között (K6). 
 Az eredeti költségvetésben a Gesztenyés Óvoda műfüves pálya palánkcseréjére tervezett 

kiadások összege, az előzetes ajánlatkérések szerint kiegészítésre szorul, 230 eFt összegben. 
(K7 felújítási célú kiadások előirányzata között) 

 A hatályos költségvetésben 800 eFt összegben a Simándy József Általános Iskola sószobája 
felújítása érdekében tervezett összegnek 100 eFt-tal történő kiegészítése válik szükségessé az 
indikatív ajánlatkérések szerint. 

Ugyanakkor a jelenleg a Dunakeszi Tankerületi Központ (az ingatlan vagyonkezelője) részére 
támogatásként előirányzott összegből, a felújítás az Önkormányzat saját beszerzése útján valósulhat 
meg (a vagyonkezelő Tankerülettel történt egyeztetéseknek megfelelően). Előbbiek szerint a K7, 
felújítási kiadások előirányzat ebben az összegben átcsoportosítás útján növekszik. 
 
3.Évközi többletkiadási igények biztosítására az általános tartalék terhére szükséges 
átcsoportosítás az alábbiak szerint: 
 
 A Képviselő-testület 214/2018.(XI.28.) számú határozatára is tekintettel, a Trianoni 

Emlékbizottság működése 2019. évi kiadásai érdekében 200 eFt összeg kerül elkülönítésre 
az Önkormányzat dologi kiadásai között (K3). 

 A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál az outlook rendszer adatok biztonságos tárolása 
érdekében, külső szerver bérlése/informatikai szolgáltatás igénybevétele válik szükségessé, 
melynek feltételezett 2019.évi költségei (55 postafiók vonatkozásában) 931 eFt bruttó 
összegűek (K3 dologi kiadások között kerültek tervezésre). 
 

4.Tartalékok változása 
 
Az előbbiek hatására az összes tartalék módosított előirányzat összege 43 231 eFt összegről, 43 817 
eFt összegre növekszik, melyből az általános tartalék  8 220 eFt-ban, a fejlesztési tartalék 35 597 
eFt-ban kerül rögzítésre. 
 
 
5. Az előterjesztésnek az összevont kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása saját hatáskörben 
már végrehajtott és jelen előterjesztéssel jóváhagyásra javasolva, intézményenként az alábbi:  
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Kiadási előirányzatok változása 

(eFt-ban) 

Alap-
szolg. 

Központ 

Kistarcsai 
Geszte-

nyés Óvoda 

Kistarcsai 
Polgár-
mesteri 
Hivatal 

Önkor-
mányzat 

ÖSSZESEN 
változás 

(eFt) 

Személyi juttatások (K1)  +1669 +36 +1830 +92 +3 627 

Járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiadásai (K2) 

+289 +7 +314 +11 +620 

Dologi kiadások (K3)  +690 -1318 -727 +3837 +2 483 

Ellátottak pénzbeli juttatása 
kiadásai (K4 )  

0 0 0 0 0 

Egyéb működési célú kiadások –
(K5) 

0 0 0 +559 +559 

Beruházási, felújítási kiadások 
(K6-K7) 

+565 +1318 +847 +1852 +4 582 

Felhalmozási célú támogatási 
kiadások (K8) 

0 0 0 +2 +2 

Finanszírozási kiadások (K9) 0 0 0 +90 +90 

Összes előirányzat változás 
irányító szervi finanszírozás 
kiszűrésével (eFt) 

+3213 +43 +2264 +6444 +11 963 

 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az Önkormányzat  2019. évi 
költségvetése módosításáról szóló rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás 
várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a tárgyévi költségvetést érintő bevételek és 
kiadások számbavétele jelenik meg az előterjesztésben.  

b) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a gazdasági szervezettel rendelkező Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia a mindenkori költségvetési rendelet módosításával 
kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány 
rendelkezésre áll. 

c) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: a tárgyévi költségvetést érintő módosítások átvezetése kötelező a jogszerű 
kötelezettségvállalások érdekében, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a 
törvényességi észrevétel lehet. 

d) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes 
indokolásra figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló rendelete módosítását!  
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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. június 13. 

 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


