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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. augusztus 28-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 negyedik alkalommal kerül sor, ezúttal a Képviselő-testület munkatervében ütemezett 
időpontban. A módosítás szükségességét az elmúlt időszakban elnyert pályázati támogatás tervezése 
indokolja elsősorban, ami központi hazai forrásból került megítélésre és Kistarcsán a kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztés céljából teremt a városnak újabb beruházási lehetőséget. A létrehozandó 
kerékpárút mielőbbi kivitelezése, a szükséges közbeszerzési eljárás mielőbbi lefolytatása érdekében 
indokolt a 2019.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.  
A Képviselő-testületnek előterjesztett módosítások egy része a legutóbbi rendeletmódosítást követő 
időszakban végrehajtott saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, míg az említett indokokra 
tekintettel további- tárgyév végéig várható kiadásnövekedések érdekében indokoltak. A javasolt 
módosítások hatására a 2019.évi költségvetés főösszege 169 745 eFt összegben növekszik, mely 
összegből 8 355 eFt az előterjesztés készítéséig szükségessé vált (polgármesteri) saját hatáskörű 
módosítás, melyről az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban „2019.évi költségvetési rendelet”) 13. §-ban  rögzített jogkörömben tájékoztatom 
a képviselő-testületet. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34.§ (4) bekezdése szerint a 
Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, 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 módosított 
(hatályos) főösszeg 2 941 949 eFt, mely a javasolt rendeletmódosítás jóváhagyásával 3 111 694 eFt 
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összegre növekszik. Az előterjesztés 1.számú melléklete részletesen ismerteti a tárgyév június-július 
hónapjaiban polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben szükségessé vált előirányzat 
módosításokat, átcsoportosítást, melyek a költségvetés főösszegét 8 355 eFt összegben módosították. 
Utóbbi a főösszeget érintő növekedés jellemzően az alábbi teljesült többletbevételeknek 
köszönhetően állt elő: 
 Az Önkormányzat költségvetési főösszegét növelte az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium által megítélt 3 000 eFt összegű támogatás, a támogatói okirat 2019. június 
végén kerül kibocsátásra egyidejűleg a támogatási összeg átutalásával. A bevétellel egyidejűleg 
az összeg egyéb szolgáltatás és Áfa kiadásként került tervezésre saját hatáskörben, illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolása érdekében. 

 A közhatalmi bevételek között bírság és pótlék jellegű bevételek túlteljesítése 300 eFt 
összegben indokolt előirányzat növekedést. 

 A DPMV Zrt-től víziközmű fejlesztéssel összefüggésben befogadott számlák nagyságrendjére 
egyidejűleg az ezekkel összefüggésben az év végéig várható használati díj nagyságrendjére 
tekintettel 2 736 eFt összegben saját hatáskörben került előirányzat rendezésre. 

 Biztosítótól érkezett kártérítésként befolyó nem tervezett többletbevétel összegében került sor 
előirányzat emelésre, mely a főösszeget érintette 1 616 eFt összegben. A többletbevétel a 
káreseménnyel összefüggésben felmerült szükséges karbantartási, egyéb szolgáltatási kiadások 
fedezeteként került tervezésre.(Széchenyi utca 52/C szám alatti lakást érintő dugulás, 
szennyvízkiöntés 1 383 eFt, gépjárműkár 130 eFt, Ifjúság téri ivókút kár 102 eFt). 

 
Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésébe központi költségvetésből kiutalt szociális ágazati 
pótlék (szociális ágazatban dolgozók bérének finanszírozása érdekében 600 eFt összegben 2019.június 
hóra vonatkozóan) és 102 eFt összegben bérkompenzáció finanszírozására az arra jogosult 
munkavállalóknak. A támogatások - azok kötött felhasználása jellege szerint- átadásra kerültek 621 eFt 
összegben az Alapszolgáltatási Központ költségvetése javára, ill. 32 eFt bérkompenzációra jogosult 
munkavállalókra tekintettel a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda javára, illetve 49 eFt összegben saját 
hatáskörben az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak (2fő) bérébe épülő kompenzáció 
érdekében. 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetése saját hatáskörben érdemi módosítást nem igényelt, az 
elemi költségvetés főösszegét érintő előirányzat rendezés nem merült fel. A mellékletben bemutatásra 
kerülő néhány előirányzat átcsoportosítást elszámolási szabályok indokoltak.  
Az Alapszolgáltatási Központ költségvetése az Önkormányzat által átadott kötött felhasználású 
támogatással egyező összegben emelkedett 621 eFt  összegben, ezen kívül az előterjesztés mellékletében 
részletezve  történt intézményvezetői hatáskörben előirányzat módosítás, jellemzően az év során 
realizálódó betegszabadságokkal összefüggésben, továbbá kis összegű egyes szolgáltatások, 
anyagvásárlások érdekében.  
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése saját hatáskörben a kötött felhasználású állami 
támogatás átadásával egyező 32 eFt összeggel gyarapodott, intézményvezetői hatáskörben az összeg bér 
és járulék/szociális hozzájárulási adó előirányzatként került tervezésre. 
 A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatása intézményenként, kiemelt 
előirányzatonként az alábbi összefoglaló táblázatban kerül ismertetésre (Ft-ban), továbbá 
részleteiben az előterjesztés 1. számú mellékletében kerül bemutatásra.  
A főösszeget érintő változásokon túl saját hatáskörben végrehajtott egyéb előirányzat átcsoportosítások, 
az eredetileg tervezett keretek terhére, a tervezett költség ténylegesen felmerülésekor indokolt 
elszámolási rovathoz és/vagy feladathoz igazodóan váltak szükségessé.  
 



3 
 

 
Kiadási előirányzatok változása (eFt-ban) Alapszol

g. 
Központ 

Kistarcsa
i 

Geszteny
és Óvoda 

Kistarcs
ai 

Polgár-
mesteri 
Hivatal 

Önkor-
mányz

at 

ÖSSZE
S 

változá
s (eFt) 

Személyi juttatások (K1)  +520 +5 -31 +178 +677 
Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai 
(K2) 

+101 +5 +31 -131 +6 

Dologi kiadások (K3)  0 +13 -90 +13 
417 

+13 
340 

Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4 )  0 0 0 0  0 

Egyéb működési célú kiadások –(K5) 0 0 0 0 0 

Beruházási, felújítási kiadások (K6-K7) 0 0 +90 -5763 -5 673 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K8       0 0 

Finanszírozási kiadás (K9)       +653 +653 

K9.sorból intézményfinanszírozás       +653 +653 
Intézmények  összes kiadás változás (eFt) +621 +33 0 +8354 +9 008 

Intézményfinanszírozás kiszűrésével kiadás 
változás eFt-ban 

+621 +33 0 +7 701 +8 355 

Állami támogatás működésre (B1) 0 0 0 +702 +702 

Felhalmozási célú támogatások (B2) 0 0 0 +3 000 +3000 

Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 +300 +300 
Működési saját bevételek B4 0 0 0 +4 352 +4 352 
Vagyon értékesítés (B5) 0 0 0 0 0 
Működési célú átvett pénz (B6) 0 0 0  0 0 
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7) 0 0 0 0 0 
Finanszírozási bevételek –intézmény 
finanszírozásból (B8) 

+621 +33 0 0 +654 

Bevétel  változás összesen (eFt) +621 +33 0 +8 354 +9 008 
Intézményfinanszírozás kiszűrésével (-11.sor) 
változás bevétel eFt-ban 

0 0 0 +8 355 +8 355 

 
 
 
 
 
  

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

B1- Központi költségvetésből kiutalt támogatások működésre: 
 
B1-központi költségvetésből származó többletbevételként teljesült kötött felhasználású bevétel a 
1354/2019.(VI.14.) számú Kormány határozat szerint 15 219 eFt összegben, melyet a 2019.év elejétől 
bevezetett garantált bérminimum és minimálbér emelés kiadásainak finanszírozására hagyott jóvá a 
központi költségvetés. Az állami támogatás  

 3 925 eFt összegben általános igazgatási feladatok bérnövekedése 
 5 460 eFt összegben óvodai neveléssel, ellátással összefüggő feladatok bérnövekménye 
 1 643 eFt összegben szociális ágazati feladatok bérnövekménye 
 3 658 eFt összeg gyermekétkeztetési feladatokkal összefüggő bér és járulék növekedés 

finanszírozására 
 533 eFt összegben kulturális , közművelődési,könyvtári feladatokkal összefüggő 2019. 

év végéig felhasználandó finanszírozási többlet. 
 
B2- Felhalmozási célú támogatás (+129 862 eFt) 
 
A PM_KEREKPARUT_2018 kódszámú, „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati felhívás alapján, az Önkormányzat 
Képviselő-testülete 168/2018. (IX. 20.) sz. határozatának megfelelően, benyújtott támogatási igény, 
pozitív elbírálásban részesült, így tervezésre kerülhet bruttó 129 862 e Ft összegű támogatás. A 
támogatott projekt eredetileg  tervezett összes költsége: bruttó 136 697 e Ft, a szükséges önerő már 
elkülönítésre került az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében. Jelen előterjesztéssel egyidejűleg 
a megvalósítás érdekében szükséges közbeszerzési eljárás megindításról is dönt a tisztelt testület, mely 
előterjesztésben részletezett indokok szerint az előzetesen tervezett építési kivitelezési költségek a 
várakozások szerint magasabb összegben merülhetnek fel. Előbbiekre tekintettel a költségvetésben 
a támogatási összeg és a már rögzített önerőn felül további 16 322 eFt bruttó beruházási kiadás is 
tervezésre kerül- mégpedig a tartalékból történő átcsoportosítással.  
 
 
B3-Gépjárműadó és talajterhelési díjak többletbevételéből származó előirányzat növekedés: 
 
2019.félévig a gépjárműadóból befolyó bevételek teljesítése 62 %, míg a talajterhelési díjból származó 
bevétel befolyása meghaladja a 100%-ot (150%) az év első felében. Lehetővé válik 3000 eFt 
többletbevétel tervezése gépjármű adónemben, mely az év végéig folyamatosan felmerülő, elsősorban 
utak, járdák, vízelvezetők karbantartását kisjavítására szánt keret növelését teszi lehetővé, továbbá 
talajterhelési díj többletbevételeként 1 597 eFt összeg. Utóbbi bevétel-növekedés lehetővé teszi a 
jogszabály alapján előírt vagyonértékelés elkészítését. Az Önkormányzat számára rendelkezésre álló 
vagyonértékelés - a DPMV Zrt-vel, mint vízi közmű szolgáltatóval kötött bérleti/üzemeltetési szerződés 
elkészültekor- még nem a később (és jelenleg) hatályos jogszabályi előírások szerint készült, így annak 
megléte egyre sürgetőbb, tekintettel a jogszabályi előírásokra és a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási  Hivatal által egyre szigorúbban előírt adatszolgáltatásokra, ellenőrzésre. 
 
B5-A Képviselő-testület határozataival jóváhagyott felhalmozási célú többletbevételek 
számbavétele indokolt: 
 
 149/2019. (VI.26.) képviselő-testületi döntés szerint 1 143 eFt többletbevétel tervezhető 

ingatlanértékesítésből (B52) a Kistarcsa, Baross Gábor utca 36/A szám alatti, beépítetlen terület 
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(143 m2) jóváhagyott vételára összegében, mely az Önkormányzat fejlesztési célú tartalék 
előirányzatait növeli. 

 Az Önkormányzat 50%-os tulajdonosként döntött a korábban víziközmű szolgáltatóként működő 
önkormányzati tulajdonú Szilasvíz Kft. végelszámolásáról. A vagyonfelosztási javaslat szerint 
várható vagyon-visszatérülés összege a Képviselő-testület (141/2019.(VI.26: KT határozat) és 
a gazdálkodó Taggyűlése által jóváhagyott dokumentumok alapján 4 690 eFt. A tervezett 
bevételi befolyás a jogszabály által előírt, víziközművekre vonatkozóan elkészítendő 
vagyonértékelés fedezetéül szolgálhat. Előzetes ajánlat alapján a vagyonfelosztás szerinti bevétel 
kiegészítendő a jogszabály szerint elvárt tartalmú vagyonértékelés elkészítése érdekében a 
talajterhelés többletbevételei terhére. 
 

B7-Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozástól és EU-s szervezettől 
 Az M&J Home Kft. (2144 Kerepes, 2529/8.hrsz.) felajánlásának köszönhetően 929 eFt összegű 

közérdekű felajánlásból származó többletbevételként tervezésre kerülhet azonos összegű 
bevétel, a Kistarcsa, Holló utcában és Harang utcában kiépítendő közvilágítás megvalósítása 
érdekében, mely összeg befolyt 2019.08.08-án. 

 Az Önkormányzat pályázata eredményeként közösségi, ingyenes Wifi- hozzáférés biztosítása,  
kiépítése a város közterületein érdekében 15000 EUR került jóváhagyásra,  a magyarul: 
Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) nevű szervezeten keresztül, 
közvetlenül az Európai Unió költségvetéséből. A befolyó többletbevétellel azonos összegben, 
kiadásként tervezésre kerül a vonatkozó informatikai eszközök beszerzésénekének és telepítés 
kiadása. A tényleges támogatás az Önkormányzat költségvetését pénzforgalmilag nem érinti, 
közvetlenül az Önkormányzat által kiválasztott beszállító részére teljesül a 15 000 EUR összeg, 
a kiépített wifi hálózat az Önkormányzat tulajdonába kerül. A 2019. évi költségvetésbe 4 950 
eFt többletbevétel kerül tervezésre a cél megvalósítása érdekében. 

 
2.2.Kiadások: 
 
K1- Személyi jellegű kiadási előirányzatok növekedése  (+9 583 eFt) 
 
A B1 pontban ismertetett támogatás felhasználásaként személyi juttatás előirányzat növekedések: 
Önkormányzat költségvetésében   2 094 eFt 
Alapszolgáltatási Központnál   1 375 eFt 
Kistarcsai Gesztenyés Óvodánál        4 569 eFt 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál  1 205 eFt összegben. 
 
A személyi jellegű kiadások növekedését eredményezi a Kerékpárút létrehozása érdekében tervezett 
nyilvánosság biztosításához kapcsolódó juttatás tervezése 340 eFt összegben. 
 
K2-járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások növekedése (+1 845 eFt) 
 
A B1 pont szerinti Kormány határozattal jóváhagyott többletbevétel felhasználása érdekében került 
tervezésre az 2.1.  pontban ismertetett személyi juttatások járulék és szociális hozzájárulási adó fedezete 
intézményenként az alábbiak szerint: 
 Önkormányzat költségvetésében   391 eFt 
 Alapszolgáltatási Központnál   268 eFt 
 Kistarcsai Gesztenyés Óvodánál        891 eFt 
 Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál  235 eFt összegben. 
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A szociális hozzájárulási adó előirányzat növekedését eredményezi a Kerékpárút létrehozása érdekében 
tervezett nyilvánosság biztosításához kapcsolódó közterhek  tervezése 60 eFt összegben. 
 
K3-dologi kiadási előirányzatok változása (+37 337 eFt) 
A B1 bevételi pont szerinti Kormány határozattal jóváhagyott többletbevétel felhasználása érdekében 
került tervezésre az 2.1.  pontban ismertetett indokkal 
1354/2019. Korm. határozat a minimálbér és garantált bérminimum növekedés ellentételezése 
érdekében   
 gyermekétkeztetési feladatok kiadásnövekménye, vásárolt élelmezési kiadási előirányzatok 

bruttó előirányzat igénye:               3 658 eFt 
 Gépjárműadó többlettbevételből utak karbantartási kiadásai előirányzat növekedése  3 000 eFt 
 Kerékpárút létesítés érdekében tervezendő fordított áfa kiadások        30 530 eFt 
 Kerékpárút létesítés érdekében egyéb dologi kiadások engedélyezési díjak           150 eFt 

 
 
 
 
K5-Egyéb működési kiadások előirányzat változása (-14 646 eFt) 
 
A B1 bevételi pont szerinti Kormány határozattal jóváhagyott többletbevétel felhasználása érdekében 
került tervezésre az 2.1.  pontban ismertetett kiadási igények  fedezeteként minimálbér és garantált 
bérminimum növekedés ellentételezése érdekében 
 közművelődési és könyvtári feladatok kapcsán felmerülő többletkiadások kapcsán a VMSK Kft. 

részére átadott pénzeszközként kerül tervezésre előirányzat többlet 533 eFt összegben. 
 Kerékpárút támogatással megvalósuló kivitelezés többlet költség igénye (B2 bevételi előirányzat 

többlettel összefüggésben) tervezésre kerül - 16 322 eFt összegben tartalék (kiadási előirányzat) 
csökkenés  

 149/2019. (VI.26.) képviselő-testületi döntés szerint 1 143 eFt többletbevétel ingatlan 
értékesítésből, tartalékba helyezése. 

  
K6-beruházási kiadási előirányzatok változása (127 272 eFt) 
 
 
 Kerékpárút kivitelezés nettó beruházási, műszaki ellenőri kiadási előirányzata tervezése 

           +114 674 eFt 
 Kerékpárút kivitelezés áfa  kiadási előirányzata műszaki ellenőrzésre                           +  432 eFt 
 Az EU-s támogatásból megvalósuló ingyenes wifi- hozzáférés biztosítása,  kiépítése a város 

közterületein érdekében +4 950 eFt bruttó beruházási kiadási előirányzat növekedés kerül 
előterjesztésre. 

 Talajterhelési díj többletbevétele és Szilasvíz Kft. végelszámolásából (141/2019. (VI.26.) Kt 
határozat) származó vagyon visszatérülés terhére az ivóvíz és szennyvíz közművekre 
vonatkozóan elkészítendő vagyonértékelés bruttó tervezett kiadásai + 6 287 eFt kiadási 
előirányzat összeget igényelnek. Az Önkormányzat 50%-os tulajdonosként döntött a korábban 
víziközmű szolgáltatóként működő önkormányzati tulajdonú cég végelszámolásáról. Előzetes 
ajánlat alapján kerül tervezésre az előterjesztett összeg. 

 a B7 bevételi előirányzatok között ismertetett közérdekű felajánlás terhére megvalósítandó, 
Kistarcsa, Holló utcai  közvilágítás bővítés érdekében +929 eFt bruttó összeg került tervezésre. 
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3.Tartalékok változása 
 
Az előterjesztésben ismertetett kiadási többletigények hatására az összes tartalék módosított előirányzat 
összege 43 817 eFt összegről, 28 638 eFt összegre csökken, melyből az általános tartalék  8 220 eFt-
ban, a fejlesztési tartalék 20 418 eFt-ban kerül rögzítésre. 
Az előterjesztésnek az összevont kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása saját hatáskörben már 
végrehajtott és jelen előterjesztéssel jóváhagyásra javasolva, intézményenként az alábbi:  

 
Kiadási előirányzatok 

változása (eFt-ban) 

Alap-
szolg. 

Központ 

Kistarcsai 
Geszte-

nyés 
Óvoda 

Kistarcsai 
Polgár-
mesteri 
Hivatal 

Önkor-
mányzat 

ÖSSZESEN 
változás (eFt) 

Személyi juttatások (K1)  +1 895 +4 583 +1 174 +2 612 +10 264 

Járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiadásai 
(K2) 

+369 +896 +266 +320 +1 851 

Dologi kiadások (K3)  +0 +13 -90 +50 755 +50 678 

Ellátottak pénzbeli juttatása 
kiadásai (K4 )  

0 0 0 0 0 

Egyéb működési célú kiadások 
–(K5) 

0 0 0 -14 646 -14 646 

Beruházási, felújítási kiadások 
(K6-K7) 

+0 0 +90 +121 508 +121 598 

Felhalmozási célú támogatási 
kiadások (K8) 

0 0 0 0 +0 

Finanszírozási kiadások (K9) 0 0 0 +9196 + 

Összes előirányzat változás 
irányító szervi finanszírozás 
kiszűrésével (eFt) 

+2 264 +5 492 +1 440 +160 549 +169 745 

 
 
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.  
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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!  
 
 
 
 
 
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. augusztus 16. 

 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
1.számú melléklet a 2019.évi költségvetésről szóló rendelet módosításához-saját hatáskörű előirányzat 
módosítások 
 

Megjegyzés 
 Tételérték 
(Ft) Rovatrend COFOG 

EI átcsop.térfigyelő kamera tárhelybővítés ktg miatt 

-         506 996     K337 011130 
-         136 889     K351 011130 
          506 996     K64 031030 
          136 889     K67 031030 

EI mód. Móra F.u.útépítés fordított áfa miatt 
                491     K352 045120 
-               491     K67 045120 

EI mód.Emlékhely tanácsadás ktg miatt 
          300 000     K336 082092 
-         300 000     K62 082092 

EI mód. fizetendő áfa költségek kiegyenlítése DPMV Zrt-től  várható 
bevételből  

       2 736 000     B402 063080 

       2 736 000     K352 045120 

EI.mód Bellus u.útépítés fordított áfa miatt 
       3 552 077     K352 045120 
-      3 552 077     K67 045120 

EI mód.devizaszámla megszüntetés árfolyam vesztesége miatt 
-            9 404     K337 011130 
             9 404     K354 011130 

EI mód. előző évi útügyi igazgatási díj miatt-Balczó, Boróka, 
Rozmaring utcák 

-         316 106     K351 045120 
-         443 894     K355 011130 
          760 000     K355 045120 

EI mód.Invitech-egészségház késői számlabeérkezés miatt-
késedelmi kamat 

-            4 000     K351 013350 
             4 000     K355 013350 

EI mód kamatkiadás miatt 
             1 097     K353 013350 
-            1 097     K353 011130 

EI mód. nyári napközi személyi juttatások rendezése feladatok 
között 

-         567 000     K1101 011130 
          703 660     K122 104030 
-         136 660     K2 011130 

EI átcsop. nyári napközi személyi juttatások rendezése feladatok 
között Cofog mód. nyári napközi miatt 

-         123 492     K2 011130 
          123 492     K2 104030 

EI átcsop.hulladéklerakó támogatás miatt 

       3 000 000     B25 013350 
       2 190 000     K337 013350 
          810 000     K351 013350 

EI átcsop. útügyi igazgatási díj miatt- kerékpárút 
          148 900     K355 045120 
-         148 900     K337 045120 

EI átcsop.óvoda játszótéri eszközök vásárlása miatt beruházás 
rovaton belül 

-          84 055     K62 091140 
           65 398     K64 091140 
           18 657     K67 091140 

EI átcsop DPMV vagyonbiztosítás szolgáltatási kiadásra- 4 számla 
          212 782     K337 052080 
-         212 782     K71 052080 

EI átcsop. Emlékhely projekt új tervezési ktg áfa miatt 
-          32 919     K62 082092 
           32 919     K67 082092 

EI mód.június bérkompenzáció 

           33 818     B111 018010 
           13 600     K1101 011130 
             2 652     K2 011130 
           17 566     K915 011130 

EI mód április-május bérkompenzáció  
           67 637     B111 018010 
           27 200     K1101 011130 
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             5 304     K2 011130 
           35 133     K915 011130 

EI mód ágazati pótlék június 
          600 474     B113 011130 
          600 474     K915 011130 

EI átcsoportosítás felújítás kiemelt rovaton belül világháborús 
emlékmű építménnyé sorolása-tervezés 

          787 000     K71 013350 
-         787 000     K73 013350 

EI átcsop világháborús emlékmű áfa költségei miatt 
-         213 000     K71 013350 
          213 000     K74 013350 

EI mód.biztosítótól bevétel kártérítés dugulás miatt        1 383 300     B410 011130 
EI mód.biztosítótól bevétel kártérítés gépkocsikár-casco           130 691     B410 011130 
EI mód.biztosítótól bevétel kártérítés Ifj.tér.ivókút kár           102 142     B410 013350 
EI mód.duguláselhárítás és casco önrész ktgei           668 490     K337 011130 
EI mód. ivókút kár           102 362     K337 013350 
EI mód.kártérítés bevételből szolgáltatásra           225 281     K337 011130 
EI mód.Zajcsökkentés projekt fel nem használt ktgei visszafizetése 
okán 

-            2 183     K2 066020 
             2 183     K337 066020 

EI átcsop.. zarándokház vázlatterv készítés költségei miatt 

          160 000     K336 047320 
           43 200     K351 047320 
-         160 000     K61 047320 
-          43 200     K67 047320 

EI átcsop. NO2WAR tanácsadás ktg miatt 
          202 780     K337 086030 
          417 220     K337 086030 

EI átcsoprtosítás Hajdú ügyv. iroda bölcsődei tanácsadás ktgei miatt 

          224 978     K351 104031 
          833 250     K336 104031 
-      1 058 228     K62 104031 

EI átcsop.óvoda játszótéri eszközök költségei miatt 
-          84 055     K351 091140 
           84 055     K62 091140 

EI átcsop közüzemi díjak kiegészítése miatt egyéb bevételből 
(2017-es beérkezett VMSK Kft számlák és díjnövekedések)  

          124 472     K331 013350 
          124 472     B36 900020 
          175 528     B36 900020 
-         203 700     K311 011130 
          379 228     K331 013350 

Feladatok közti átcsop. karbantartási anyagok miatt 
-          69 459     K312 013350 
           69 459     K312 011130 

Feladatok közti átcsop dísznövény ktg miatt 
-         216 850     K312 066010 
          216 850     K312 011130 

EI átcsop. rezsicsökkentés áfarendezés 
-          20 425     K312 106020 
           20 425     K351 106020 

Feladatok közti átcsop. VMSK Kft 2017-es uszodai számlája miatt 

-         379 228     K331 011130 
          379 228     K331 013350 
-          89 432     K351 011130 
           89 432     K351 013350 

EI rendezés tűzvédelmi oktatás részköltségeinek iskola felé történő 
továbbszámlázása miatt 

           16 000     K335 091220 
-          16 000     K337 016080 
             4 320     K351 091220 
-            4 320     K351 016080 

EI átcsop. Közbesz.Hatóság díja-Óvoda elektromos felújítás 
-         100 000     K337 091140 
          100 000     K337 013350 

Feladatok közti átcsop. mód. karbantartási anyagok miatt 
           18 754     K351 011130 
-          18 754     K351 013350 

Feladatok közti ei.átcsop. dísznövény ktg miatt 
-          58 550     K351 066010 
           58 550     K351 011130 
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Feladatok közti átcsop.energetika projekt hitelkamat miatt 
-      1 088 544     K353 011130 
       1 088 544     K353 900060 

Feladatok közti átcsop..Ifjúság tér projekt hitelkamat miatt 
-      4 307 276     K353 011130 
       4 307 276     K353 900060 

Feladatok közti átcsop..bölcsődei projekt hitelének  rendelkezésre 
tartási jutaléka miatt 

           50 000     K353 104031 
-          50 000     K353 011130 

Feladatok közti átcsop..késedelmes számla kamatok miatt 
           10 000     K353 013350 
-          10 000     K353 011130 

EI átcsop rovatok között óvodai öntözőrendszer költségeihez kieg. 
                177     K62 013350 
-               177     K67 013350 

EI rendezés feladatok között.óvoda elektromos felújítás 
közbeszerzés díj miatt 

          504 000     K335 013350 
-         504 000     K337 106020 

EI átcsop. Rozmaring u.csapadékvíz elvezetés kiépítés 
áfamentessége miatt 

-          14 000     K351 052020 
           14 000     K337 052020 

EI átcsop. zajcsökkentési projekt áfa ktgei miatt 
             5 300     K337 066020 
-            5 300     K351 066020 

EI átcsop.rovatok között DPMV Zrt. Vagyonbiztosítások ktgei miatt 
          157 722     K337 052080 
-         157 722     K71 052080 

EI átcsoportosítás beruházásról Hajdú ügyv.iroda emlékhely projekt 
tanácsadás ktg miatt 

       1 000 000     K336 082092 
          270 000     K351 082092 
-      1 000 000     K62 082092 
-         270 000     K67 082092 

 
EI mód. Emlékhely építési engedély módosítás díjának egyenes áfa 
típusa miatt 

          263 001 K67 082092 
         -263 001 K352 082092 

 
 

 

 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 2019.08.05-
ig (adatok Ft-ban) 

 
 

  
Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 

EI.átcsop.szélvédőre erősíthető tablet, tok, billentyűzet költségei 
miatt 

         19 191     K67 031030 

         71 077     K63 031030 

-        71 077     K311 011130 

-        19 191     K351 011130 

EI átcsop.  helyettesítés költségei április-augusztus   
       750 000     K1104 011130 
-      750 000     K1101 011130 

EI átcsop.SZSZB tiszteletdíjak átsorolása miatt 
-      800 000     K122 016010 
       800 000     K123 016010 

EI mód választási költség járulékai miatt 
-        31 271     K123 016010 
         31 271     K2 016010 
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Kistarcsai Gesztenyés Óvoda- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 2019.08.05-ig 
(adatok Ft-ban) 

    
Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 

EI mód.bérkompenzáció bevétele és kiadásai június 

             1 735     K2 018030 
             8 900     K1101 018030 
           10 635     B816 018030 

EI mód. Bérkompenzáció bevétele és kiadásai április-május 

           17 800     K1101 091110 
             3 471     K2 091110 
           21 271     B816 018030 

EI mód. kiküldetés miatt 
-          12 765     K1101 091110 
           12 765     K341 091110 

EI mód. személyi juttatás és járulékai miatt 

-      1 119 000     K1101 091110 
       1 119 000     K122 091120 
-         179 467     K2 091110 
          179 467     K2 091120 

EI mód. béren kívüli juttatás 
          145 821     K1107 091110 
-         145 821     K1101 091110 

 

 

Alapszolgáltatási Központ - saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 2019.08.05-ig 
(adatok Ft-ban) 

  
 

 
Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 

EI. mód.védőnői nyilvántartó szoftver átalánydíj miatt 

         50 252     K321 074031 

-        50 252     K337 074031 

EI mód.bérkompenzáció bevétele és kiadásai június 

-         6 931     B816 018030 
          5 800     K1101 107051 
          1 131     K2 107051 

EI mód. ágazati pótlék bevétele és kiadásai június 

-      600 474     B816 018030 
       415 710     K1101 104042 
         60 057     K1101 107052 
         26 722     K1101 107051 
         11 711     K2 107052 
         81 064     K2 104042 
          5 210     K2 107051 

EI mód.bérkompenzáció bevétele és kiadásai április-május 

-        13 862     B816 018030 
         11 600     K1101 107051 
          2 262     K2 107051 

EI átcsop rovatok között.Office háromnegyedéves díj miatt 

         43 524     K321 104042 

-        43 524     K337 104042 

EI átcsop.védőnői rendszer negyedéves átalánydíj miatt -        82 060     K337 074031 
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         82 060     K321 074031 

EI átcsop. betegszabadság és kompenzáció miatt 

-        11 022     K1101 104042 

         11 022     K1113 104042 

EI átcsoprtosítás betegszabadság miatt 

-        10 440     K1101 102031 
-        19 706     K1101 104042 
-        51 561     K1101 107051 
         10 440     K1113 102031 
         51 561     K1113 107051 
         19 706     K1113 104042 

Feladatok rendezése átcsop. üzemeltetési anyagok miatt 

-         4 059     K312 074031 
          4 059     K312 074032 
-         1 096     K351 074031 
          1 096     K351 074032 

Feladat mód. közüzemi díjak miatt 
         10 000     K331 074031 
-        10 000     K331 104042 

Feladatok mód. nyomtató szervízdíj és fitoterápiás előadás költsége 

-      170 000     K337 104042 

       170 000     K337 074031 

Feladatok közti mód. mobil és vezetékes telefon díj 
továbbszámlázása 

       105 000     K322 104042 

-      105 000     K322 074031 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


