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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. november 27-i ülésére 

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

önkormányzati rendelete módosítása 
 
 
Érintett Bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság   

 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről 
szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban 2019.évi költségvetés) módosítására 
vonatkozóan a tárgyévben ötödik alkalommal kerül előterjesztés a Képviselő-testület elé, ezúttal a 
testületi  munkatervben ütemezett időpontban. A módosítás szükségességét az augusztus havi rendes 
ülést követő időszakban felmerült előirányzat módosítási igények támasztják alá. 

Összefoglalva, a 3.negyedév utolsó hónapjában és a 4. negyedévben elnyert pályázati 
támogatások 2019.évi költségvetésben történő tervezése indokolja elsősorban az előterjesztést, melyek 
hazai forrásból kerültek megítélésre és melyek eredményeként Kistarcsán újabb csapadékelvezetéssel és 
útfelújítással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztések valósulhatnak meg. A létrehozandó fejlesztések 
mielőbbi kivitelezése, a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása érdekében is indokolt a 2019.évi 
költségvetés módosítása. A Képviselő-testületnek előterjesztett módosítások egy része a legutóbbi 
rendeletmódosítást követő időszakban végrehajtott saját, polgármesteri ill. intézményvezetői 
hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások/módosítások, és további, a tárgyév végéig 
várható többletkiadások érdekében indokoltak.  

A javasolt módosítások hatására a 2019.évi költségvetés főösszege  23 786 eFt összegben 
csökken, mely összegből 7 132 eFt az előterjesztés készítéséig szükségessé vált  az Önkormányzat 
2019.évi költségvetési főösszegét növelő saját hatáskörű módosítás(főösszeget növelő előirányzat 
módosítás), melyről az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) önkormányzati 
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 
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Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzata módosított 
(hatályos) főösszeg 3 111 694  eFt, mely a javasolt rendeletmódosítás jóváhagyásával  3 087 908 
eFt összegre csökken.  
 

1. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: 
 
Az előterjesztés 1.számú melléklete részletesen ismerteti a tárgyév augusztus-szeptember-október 
hónapjaiban polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben szükségessé vált előirányzat 
módosításokat, átcsoportosítást, melyek a 2019.évi költségvetés főösszegét 7 132 eFt összegben 
növelték. 
Az Önkormányzat tárgyévi elemi költségvetésébe központi költségvetésből kiutalt +1 372 eFt összegű 
támogatás nagyobb részben a 2018.évi elszámolásból adódóan került tervezésre, egyidejűleg az ezzel 
összefüggő kiadási igényekkel. A saját működési bevételek összege 3 048 eFt került emelésre a 
tényleges befolyó többletbevételek számbavételeként. A végrehajtott átcsoportosítások a ténylegesen 
felmerült kiadásoknak a megfelelő államháztartási rovaton és kormányzati funkción történő 
elszámolásából adódnak-részletesen ismertetésre kerülnek az 1. számú mellékletben. 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetése főösszegének növekedése, intézményvezetői saját 
hatáskörben a 2019.10.3-i helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek és nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásával összefüggő feladatok érdekében kiutalt többlettámogatás 
felhasználásának tervezésével összefüggésben állt elő (összesen +2 711 eFt összegű többletbevétel) 
A kötött felhasználású támogatás biztosította a választás napi teendőkbe bevont, választott 
szavazatszámláló és helyi választási bizottsági tagoknak, a helyi választási iroda tagjainak juttatását, 
tiszteletdíját, továbbá a választás előkészítésével összefüggő dologi kiadásokat, választás napi ellátás 
költségeit. A Támogatás elszámolása a jogszabályban rögzített határidőben 2019.11.07-ig benyújtásra 
került, az elszámolás jóváhagyása folyamatban, az előzetes Területei Választási Irodai jóváhagyás 
megtörtént. A normatív támogatás tervezésén kívül a Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében 
érdemi átcsoportosítási igény nem jelentkezett. 
Az Alapszolgáltatási Központ saját (elemi) költségvetése az utolsó rendeletmódosítást követő 
időszakban nem igényelt főösszeget növelő előirányzat módosítást. Intézményvezetői (saját) 
hatáskörben kis összegű átcsoportosítások történtek a kiemelt előirányzatokon belül, melyeket az 
előterjesztés 1.számú melléklete ismertet. 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda saját (elemi) költségvetése az utolsó rendeletmódosítást követő 
időszakban nem igényelt főösszeget növelő előirányzat módosítást. Intézményvezetői (saját) 
hatáskörben kis összegű átcsoportosítások történtek a kiemelt előirányzatokon belül, melyeket az 
előterjesztés 1.számú melléklete ismertet. 
 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 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.  
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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)  0 0 +1 997 + 3376 +5 373 
Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai 
(K2) 

0 0 +543 +527 +1 070 

Dologi kiadások (K3)  0 0 +171 +4323 +4 494 
Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4 )  0 0 0 +392 +392 
Egyéb működési célú kiadások –(K5) 0 0 0 -3 -3 
Beruházási, felújítási kiadások (K6-K7) 0 0 0 -4194 - 4194 
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K8  0 0  0  0 0 
Finanszírozási kiadás (K9)   0    0 0 

K9.sorból intézményfinanszírozás     0  4 421 0 
Intézményfinanszírozás kiszűrésével kiadás 
változás eFt-ban 

0 0 + 2711 +4 421 +7 132 

Állami támogatás működésre (B1) 0 0 + 2711 +1 372 +4 083 

Felhalmozási célú támogatások (B2) 0 0 0 0 0 
Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 0 
Működési saját bevételek B4 0 0 0 +3 048 +3 048 
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 1 1 
Finanszírozási bevételek –intézmény 
finanszírozásból (B8) 

0 0 0 0 0 

Intézményfinanszírozás kiszűrésével változás 
bevétel eFt-ban 

0 0 + 2711 +4 421 +7 132 

 
 
  

2. Tárgyévre vonatkozóan felmerült további évközi igények, képviselő-testületi döntések  
alapján javasolt előirányzat módosítások-nem saját hatáskörben (-30 918 eFt): 
 
 

2.1. Bevételi előirányzatok: 
 
B2- Felhalmozási célú támogatás csökkenés ( összes változás -34 036 548  Ft) 
 
2.1.1. 
PM_CSAPVÍZGAZD_2018/55 projektazonosító számon benyújtott és támogatásban részesült 
fejlesztéshez kapcsolódóan tervezésre kerül többletbevétel (B2)  120 513 452 Ft összegben. 
A projekt címe: Kistarcsa, Balczó István utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése. 
A szükséges önrész 6 342 813 Ft, már rögzítésre került a hatályos 2019.évi költségvetésben. 
Fejlesztés teljes összköltsége: 126 856 265 Ft. 
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2.1.2.  
2019. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című támogatásként a Kistarcsa, Deák 
Ferenc utca Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közötti szakaszának, és az Árpád utca teljes hosszának 
felújítását lehetővé tevő támogatás 2019. október hónapban került megítélésre, 30 000 000-Ft 
összegben. 
A szükséges önrész, 10 000 000-Ft ,már tervezésre került a hatályos 2019.évi költségvetésben. 
Fejlesztés összköltsége: 40 000 000-Ft. 
 
2.1.3. 
A 2019.évi költségvetésben rögzített fejlesztési cél a „Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása”, 
mely cél érdekében a központi költségvetésből a 2017.és 2018.évben kiutalásra került 312 660 eFt 
összegű támogatás. A vonatkozó Korm.határozat és támogatói okirat szerint a 2019.évi eredeti 
költségvetés további 184 550 eFt összegű támogatási bevétellel került tervezésre, az összesen 497 210 
eFt összegű fejlesztés érdekében. 
A Képviselő-testület 2019.november 11-i rendkívüli ülésén (221/2019.(XI.11.) számú KT. határozat) 
határozott a határidőben meg nem valósítható projekttel összefüggésben kiutalt támogatás fel nem 
használt összegének visszafizetéséről, mely döntésből adódóan a központi költségvetésből még ki nem 
utalt, de előirányzatként tervezett bevételek csökkentése is szükséges, -184 550 eFt összegben. 
 
A fenti 3 fejlesztési célhoz kapcsolódó támogatások a központi költségvetésből elvárt támogatási 
bevételek (B2) -34 036 eFt összegű csökkentését eredményezik. (+120 514 eFt +30 000 eFt-184550 
eFt) 
 
2.1.4. 
B4-„ÖMÁK” értékpapírból származó kamatbevételekből adódó előirányzat növekedés +3 118 
eFt: 
 
A „Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár” fejlesztési cél érdekében kiutalt támogatási bevételből az 
Önkormányzat Képviselő-testülete ún. „ÖMÁK„  értékpapír vásárlásáról döntött, az átmenetileg szabad 
pénzeszköz minél hatékonyabb hasznosítása érdekében. Az eredeti 2019.évi költségvetés –a fejlesztés 
akkor ütemezett előrehaladását tekintve- 1 467 eFt összegű kamatbevétellel már tervezett. Mivel a 
fejlesztés érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás(ok) a rendelkezésre álló fedezet elégtelenségére 
tekintettel nem tették lehetővé a kivitelezés megkezdését, így 250 millió Ft névértékű  „ÖMÁK” 
értékpapír értékesítése csak 2019.szeptember hónapban realizálódott, ezáltal a  befolyó kamatbevételek  
tervezett előirányzat összege további 3 117 886 Ft összegben kerülhet növelésre. (Összesen 4 585 eFt 
összegű kamatbevétel realizálódott, mely kamatbevétel a visszafizetendő támogatással összefüggésben 
várhatóan felmerülő ügyleti kamatfizetési kötelezettség részbeni fedezetéül szolgál.) 

 
 
2.2.Kiadások: 
 
2.2.1. 
K1- Személyi jellegű kiadási előirányzatok növekedése  (+2 490 eFt) 
 
A 2.1.1. pontban ismertetett PM_CSAPVÍZGAZD_2018/55 projektazonosító számú ,Kistarcsa, Balczó 
István utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése érdekében igényelt és megítélt 
támogatás terhére tervezésre kerül az Önkormányzat elemi költségvetésében  
K122 személyi juttatásként a projektmenedzsmenti feladatok ellátása érdekében 2 490 425 Ft összeg. 
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2.2.2.  
K2-járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások növekedése (+437 eFt) 
 
A 2.1.1. pontban ismertetett PM_CSAPVÍZGAZD_2018/55 projektazonosító számú ,Kistarcsa, Balczó 
István utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése érdekében igényelt és megítélt 
támogatás terhére elszámolható költségként tervezésre kerül az Önkormányzat elemi költségvetésében  
K2 szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatként 436 900-Ft összeg. 
 
2.2.3.    K3-dologi kiadási előirányzatok változása (-59 626 eFt) 
 
a) 
A 2.1.1. pontban ismertetett PM_CSAPVÍZGAZD_2018/55 projektazonosító számú ,Kistarcsa, Balczó 
István utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése érdekében igényelt és megítélt 
támogatás terhére tervezésre kerül az Önkormányzat elemi költségvetésében K3 dologi kiadásként 
 fordított áfa kiadás (K352)   +24 777 523 Ft  
 közbeszerzési hirdetményi díjként (K355) +100 000 Ft  
 Közbeszerzési tanácsadó díjként (K336) +740 157 Ft 
 Előbbi közbesz.tan.díj Áfa vonzata(K351) +199 843 Ft összegben kerül rögzítésre. 

 
b) 
2.1.3.pontban ismertetett „Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása” fejlesztési célhoz 
kapcsolódóan előáll a visszautalásra kerülő támogatással összefüggésben ügyleti kamatfizetési 
kötelezettség , melynek becsült és kiadásként előirányzott összege +7 615 eFt. 
Szintén a „Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása” fejlesztési célhoz kötődően kivezetésre 
kerül az eredeti költségvetésben rögzített fordított áfa kiadás(K352) – 93 058 399 Ft összegben. 
 
 
 
2.2.4. 
K5-Egyéb működési kiadások előirányzat változása (+243 828 eFt) 
 
a) 2.1.3.pontban ismertetett -221/2019. (XI.11.) képviselő-testületi döntéssel megerősített -

„Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása” fejlesztési célhoz kapcsolódóan előáll 249 858 312 
Ft összegű fel nem használt támogatási összeg egyéb működési kiadásként történő tervezése, az 
államháztartási elszámolási szabályokra tekintettel a K5021 rovaton kerül tervezésre a korábban 
beruházásként előirányzott összeg az Önkormányzat elemi 2019.évi költségvetésében. 
A már teljesült kamatbevételekre figyelemmel (4 585 ÖMÁK értékpapírból származó kamtbefolyás) 
az ügyleti kamat megfizetéséhez további -3 030 eFt összegű előirányzat átcsoportosítási igény kerül 
előterjesztésre az Önkormányzat általános tartaléka terhére. A várakozások szerint (részletesen 
ismertetve a 2019.11.11.i rendkívüli ülés napirendjeként) a támogatás a jövő évben újra kiutalásra 
kerülhet a központi költségvetésben is rögzített cél megvalósítása érdekében. 

b) Az Alapszolgáltatási Központ előtti téren kiépített extrém sportpálya (Görpálya) felújítása 
haladéktalanul szükségessé vált, melynek érdekében az általános tartalék előirányzott összege további 
3 000 eFt összeggel csökken. A sportpálya biztonságos használata érdekében átcsoportosításra kerülő 
összeg előzetes indikatív ajánlat alapján kerül tervezésre. 

 
Az előterjesztésben ismertetett kiadási többletigények hatására az összes tartalék 2019. évi módosított 
előirányzat összege 28 638 eFt összegről , 22 608 eFt összegre csökken, melyből az általános tartalék  2 
190 eFt-ban, a fejlesztési tartalék 20 418 eFt-ban kerül rögzítésre. 
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2.2.5. 
K6-beruházási kiadási előirányzatok változása  (-250 048eFt) 
 

a) A 2.1.1. pontban ismertetett PM_CSAPVÍZGAZD_2018/55 projektazonosító számú ,Kistarcsa, 
Balczó István utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése érdekében igényelt 
és megítélt támogatás terhére tervezésre kerül az Önkormányzat elemi költségvetésében K62 
beruházási kiadásként    91 768 604 Ft. 

 
b) A 2.1.3.pontban ismertetett -221/2019. (XI.11.) képviselő-testületi döntéssel megerősített -

„Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása” fejlesztési célhoz kapcsolódóan határidőben 
meg nem valósuló beruházással összefüggő tárgyévi beruházási kiadási előirányzatok 
csökkentése szükséges     -342 816 081 Ft összegben. 

 
 

2.2.6. K7-felújítási kiadási előirányzatok (összes változás 33 200 eFt) 
 
 

a) A 2.1.2. pontban ismertetett, 30 millió Ft összegű támogatásból tervezésre kerülnek a projektben 
elszámolható felújítási kiadások előirányzatai, a Kistarcsa, Deák Ferenc utca Hunyadi utca és a 
Toldi Miklós utca közötti szakaszának és az Árpád utca teljes hosszának felújítása érdekében 
K71 nettó építési/felújítási kivitelezési kiadások            23 622 047 Ft 
K74 Felújítás áfa kiadásai        6 377 953Ft 
összegben. 

 
b) Az Alapszolgáltatási Központ előtti kiépített extrém sportpálya („Görpálya”) felújítása 

haladéktalanul tárgyévben szükségessé vált, melynek érdekében a felújítási kiadások 
előirányzott összege összesen 3000 eFt összegben növekszik. 
K71   nettó kivitelezés kiadása          2 362 200 Ft 
K74    felújítás áfa kiadások   637 800 Ft. 

 
 

3. A 2019.évi költségvetésben rögzítésre kerülő jutalom keretösszegek meghatározása 
 
Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelete 11.§ 
(15) bekezdése alapján „ jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, 
a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési 
szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások ( egységes rovatrend K1 rovat) fel nem 
használt maradványa erejéig .” A vonatkozó rendelkezés szerint az Intézményvezetők -a pénzügyi 
irodavezetővel egyeztetve- javaslatot tettek a 2019. évi bérmegtakarítások terhére kifizetésre javasolt 
jutalom keretekre.  
Az előterjesztett jutalom fizetések szabad előirányzatát egyrészt a 2019. július 01-jétől hatályosan 
csökkentett szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatok teszik lehetővé  (19,5 %-ról 17,5 %-ra) , az 
eredeti költségvetés 19,5 %-os közterhekkel számolt.  
A megtakarítások „képződését” az Alapszolgáltatási Központ esetében az egész évben fennálló 
munkaerőhiány okozta (18 engedélyezett létszámhoz mérten 12 fő betöltött létszám). A Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda esetében az első félévben még jelentkezett pedagógus hiány idézte elő a 
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bérmegtakarítást, azonban az év 3.negyedévében az álláshelyek  feltöltése megtörtént, melyben jelentős 
szerepet játszik a 2019.évben bevezetett a pedagógusoknak adható többletjuttatások rendszere.  
A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében az említett szociális hozzájárulási adó csökkenésből 
adódóan előálltak előirányzat megtakarítások, továbbá az év utolsó negyedévében előállt üres 
álláshelyek (2 fő) teszik lehetővé a jutalmazásra vonatkozó javaslatot. A korábbi évekkel ellentétben a 
jutalom kifizetésének formája pénzbeli jutalmazás, tekintettel a korábbi években még Erzsébet Ajándék 
utalvány formájában, kedvezőbb közterhekkel juttatható javadalmazási rendszer megszűnésére. A 
2019.évi költségvetésben rögzítésre kerülő javaslat az egyes költségvetési szervek tekintetében az 
alábbi: 
 
Létszám adatok Intézmény 

megnevezése 
Teljes teher a 
költségvetésben 
(Ft) 

bruttó 
adható 
jutalom 
K1103 

Járulékok K2 

engedélyezett 
létszám 18fő, 
betöltött 12 fő 

Alapszolgáltatási 
Központ 

 1 800 000      1 531 915      268 085     

betöltött létszám 72 
fő 

Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda 

 7 200 000      6 127 660      1 072 340     

eng létszám 38, 
jelenleg 36 fő 
betöltött 

Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatal 

 6 930 000      5 897 870      1 032 130     

2 fő iskolai óvodai 
számlázók-
étkeztetés 

 Kistarcsa Város 
Önkormányzata  

 190 000      161 700      28 300     

 
ÖSSZES 

JUTALOM(Ft) 
16 120 000 13 719 145 2 400 855 

 
 
Az előterjesztésnek az összevont kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása saját hatáskörben már 
végrehajtott és jelen előterjesztéssel jóváhagyásra javasolva, intézményenként az alábbi (eFt-ban):  

 

Kiadási előirányzatok változása (eFt-
ban) 

Alap-
szolg. 

Központ 

Kistarcsai 
Gesztenyés 

Óvoda 

Kistarcsai 
Polgár-
mesteri 
Hivatal 

Önkor-
mányzat 

ÖSSZESEN 
változás (eFt) 

Személyi juttatások (K1)  0 0 +1997 +5 866 +7 863 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiadásai (K2) 

0 0 +543 +964 +1 507 

Dologi kiadások (K3)  -12 0 +171 -55 302 -55 143 

Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai 
(K4 )  

0 0 0 +392 +392 

Egyéb működési célú kiadások –(K5) 0 0 0 +243 825 +243 825 

Beruházási, felújítási kiadások (K6-K7) +12 0 0 -222 242 -222 230 

Felhalmozási célú támogatási kiadások 
(K8) 

0 0 0 0 +0 

Finanszírozási kiadások (K9) 0 0 0 0  

Összes előirányzat változás irányító 
szervi finanszírozás kiszűrésével (eFt) 

0 0 +2711 -26 497 +23 786 
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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!  
 
 
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. november 15. 

 
 

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

 
Kistarcsa Város Önkormányzata- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 2019.10.31-

ig (adatok Ft-ban) 
Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 

EI mód.gyermekvédelmi támogatás miatt 
             392 500     B16 104051 
             392 500     K42 104051 

EI átcs.PM2017/13 számú projekt keretében játékvásárlás 
költségei miatt 

               64 800     K67 091140 
-              64 800     K351 091140 
             179 905     K64 091140 

-            179 905     K337 091140 

-              48 575     K337 091140 
               48 575     K67 091140 
             241 000     K64 091140 
-            241 000     K337 091140 
-              26 000     K337 091140 
               26 000     K312 091140 

EI átcs. zarándokház projekt  2. vázlatterv elkészítésének 
költségei miatt 

             318 000     K336 047320 
               85 860     K351 047320 
-            318 000     K61 047320 
-              85 860     K67 047320 

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

EI átcs. szemétgyűjtők eszközre sorolása miatt -            787 000     K63 066010 
             787 000     K64 066010 

EI mód. HÉSZ módosítás költségei 0246/37 hrsz  telekalakítással 
kapcsolatban (Borbély-Frolyó) 

             430 000     K61 011130 
             430 000     B403 011130 
             116 100     K67 011130 
             116 100     B406 011130 

EI átcs.PM2017/13 projekt reprezentációs költségei miatt 

-              18 598     K64 091140 
               18 598     K123 091140 
                 4 126     K351 091140 
-                4 126     K67 091140 

EI mód.Móra-Raktár útépítés projekt reprezentáció költségei miatt 

               17 412     K123 045120 
-              17 412     K62 045120 

-                3 912     K67 045120 
                 3 912     K351 045120 

EI átcs. üzletviteli tanácsadás miatt 

                    464     K337 045120 
-                   464     K62 045120 
-              27 000     K67 045120 
               27 000     K351 045120 

EI átcs. óvodai textilek beszerzése miatt 
               22 332     K351 091140 
-              22 332     K67 091140 
-              82 950     K64 091140 
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               82 950     K312 091140 

EI átcs.Hajdú ügyvédi iroda kerékpárút projekt közbeszerzési  
eljárás tanácsadás költségei miatt 

               48 550     K351 045120 

-              48 550     K62 045120 

EI átcs.zárórendezvény lebonyolítás PM OVODAFEJLESZTES 
2017/13 kódszámú támogatott pályázat  

-              30 623     K64 091140 

               30 623     K337 091140 
                 8 500     K342 091140 
-                8 500     K64 091140 
               12 488     K351 091140 

-              12 488     K64 091140 

EI átcs.zárórendezvény lebonyolítás "PM ONKORMUT 2018" -
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása, 
korszerűsítése (Raktár és Móra F. u.) pályázat 

             148 529     K337 045120 
-            148 529     K62 045120 
-              18 503     K67 045120 
               18 503     K351 045120 
                 8 500     K342 045120 
-                8 500     K62 045120 
             100 000     K337 045120 
-            100 000     K62 045120 
               29 295     K351 045120 

-              29 295     K67 045120 
EI átcs.dologi kiadások rendezése (tüzifa támogatási szerződés 
miatti korrekció) -            504 000     K337 106020 
EI átcs. egyéb dologi kiadások rendezése-óvoda elektromos 
felújítás közbeszerzési díj miatt              100 000     K355 013350 
EI átcs.dologi kiadások rendezése közüzemi díjakra              339 000     K335 013350 
EI átcs. egyéb dologi kiadásokra                65 000     K355 011130 

EI átcs.vízjogi létesítési engedély költségei - Kistarcsa 
Grassalkovich u. 

             360 000     K355 052020 
-            283 465     K334 045160 
-              76 535     K351 045160 

EI átcs. wifi üzemeltetési díj 3 hó ACE Telecom Kft. 
               96 000     K337 011130 
               25 920     K351 011130 
-            121 920     K334 011130 

EI mód temető bevételei miatt (sírhely, ravatalozó) 

             128 050     B402 013320 
             156 000     B403 013320 
             111 268     B406 013320 
             284 050     K334 013350 

             111 268     K351 013350 

EI mód.PM2017/14 projekthez kerekítés miatt                     368     B25 052020 
                    368     K337 052020 

EI mód közvetített szolgáltatások bevétele közvetített 
szolgáltatások és áfa kiadásokra 

               35 000     B403 091220 
                 9 450     B406 091220 
               35 000     K335 091220 
                 9 450     K351 091220 

EI mód.Bursa Hungarica támogatás és támogatás visszavétel 
miatt 

             500 000     K506 107060 
-            300 000     K512 084031 
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             200 000     B16 107060 

EI átcs. ügyvédi iroda közbeszerzési eljárás lefolytatása -            965 000     K337 045120 
             965 000     K336 045120 

EI átcs.beruházási kiadásokról Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár 
projekt projektmenedzsmenti kifizetések megbízási díjai 

érdekében 

-            340 000     K67 082092 
             340 000     K122 082092 
             527 000     K2 082092 
-            527 000     K352 082092 
-          3 000 000     K62 082092 
           3 000 000     K122 082092 
             340 000     K67 082092 
-            340 000     K62 082092 

Cofog módosítás előző évi útügyi hatósági díj miatt -            760 000     K355 045120 
             760 000     K355 045160 

Cofog mód.karbantartás miatt                40 241     K334 011130 
-              40 241     K334 013350 

EI mód. uszodafejlesztés támogatással kapcsolatban kerekítés 
elszámolása 

                    945     B75 081030 
                    945     K71 081030 

Cofog mód központi támogatás általános feladatról támogatás 
feladatra 

-            724 043     B116 011130 
             724 043     B116 018010 
           3 404 663     K915 018030 
-          3 404 663     K915 011130 

-            600 474     B114 018010 

             600 474     B114 011130 

Cofog mód.játszótér melletti szökőkút vízdíja miatt 
-              36 091     K331 011130 

               36 091     K331 066010 

Cofog mód.aknavilágítás relé csere költségei miatt -              27 000     K334 064010 
               27 000     K334 013350 

Cofog mód.gyermekétkeztetés áfa              148 447     K351 104037 
-            148 447     K351 096015 

Cofog mód.gyermek és szociális étkezés              549 804     K332 104037 
-            549 804     K332 096015 

cofog mód intézményen kívüli étkeztetés miatt 
               28 119     K332 104037 
-              28 119     K332 096015 

cofog mód.szociális étkezés miatt -                7 032     K351 107051 
                 7 032     K351 104037 

EI módosítás közvilágítás oszlop csere és várható biztosítási 
bevétel miatt 

             448 305     B410 016010 

             352 996     K334 016010 
               95 309     K351 016010 

EI mód.óvoda műfüves p. palánkcsere többletköltségei miatt 
egyéb bevételekből 

             683 150     K73 013350 

-            683 150     K71 013350 
               61 103     K73 013350 
               16 497     K74 013350 
               77 600     B411 011130 

EI.átcs.palánkcsere többletköltségeinek átsorolása 
               62 048     K71 013350 

-              62 048     K73 013350 
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EI.átcs. trapézlemez költségei miatt (Ifjúság tér) 

               89 764     K312 066010 
               24 236     K351 066010 
-              24 236     K67 066010 
-              89 764     K64 066010 

EI átcs.trapézlemezek fordított áfája miatt                22 710     K352 013350 

-              22 710     K312 013350 

EI mód. egyéb bevételek óvoda projekt elektromos kiegészítő 
munkálatok költségeire 

           1 102 797     B411 011130 
             234 453     K74 091140 
             868 344     K71 091140 

EI mód. előző évi elszámolásból bevétel közüzemi díjakra és 
üzemeltetési anyagokra 

             779 991     B116 018010 
             370 742     K331 013350 
               62 985     K312 011130 
               17 006     K351 011130 

EI átcs. előző évi elszámolásból bevétel és fel nem használt 
támogatás Széchenyi u.helyreállítási munkáinak költségeire 

-            202 780     K508 086030 
             202 780     K334 013350 
             329 258     K334 013350 

EI mód. biztosító kártérítés óvoda villámkár 
             191 468     B410 011130 
             150 762     K334 091140 
               40 706     K351 091140 

EI mód.  kiszámlázott áfa bevételek óvoda villámkár 
többletköltségeire 

             142 520     K334 091140 
               38 480     K351 091140 
             181 000     B406 107051 

EI mód. egyéb bevételből közüzemi díjakra 
               60 713     B411 011130 
               47 805     K331 013350 
               12 908     K351 013350 

cofog mód. egyéb bevétel -          2 186 164     B411 013350 
           2 186 164     B411 011130 

EI átcs.közvilágítás üzemeltetési anyag karbantartásra              290 000     K334 064010 
-            290 000     K312 064010 

EI átcs.díszkivilágítás tárgyi eszközre sorolása -          1 970 000     K63 064010 
           1 970 000     K64 064010 

EI. átcs. Kiszugló Kft emlékhely tervdokumentáció költség 
áfatartalma miatt 

           1 836 000     K67 082092 

-          1 836 000     K352 082092 

EI.átcs.DPMV Zrt.házi kisátemelő csere 6 db 

             475 000     K64 052080 
             128 250     K67 052080 
-            128 250     K74 052080 
-            475 000     K71 052080 

EI átcs.lámpatest költségek miatt 
             300 000     K312 064010 
-            236 220     K64 064010 
-              63 780     K67 064010 

Ei. átcsoportosítás világháborús emlékmű felújításának 
önrészéből-pályázati támogatás meghiúsulása okán 

-314 961 K73 013350 
-85 039 K74 013350 

+314 961 K63 011130 
+85 039 K67 011130 
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Kistarcsai Polgármesteri Hivatal- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 2019.10.31-
ig (adatok Ft-ban) 
 
 
 
Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 
EI átcs. helyettesítés miatt (adó, anyakönyv)            913 400     K1104 011130 
EI átcs. jubileumi jutalom miatt             313 000     K1106 011130 
EI átcs. cafeteria 3 új fő miatt            285 300     K1107 011130 
EI átcs. megbízási díj miatt             160 000     K122 011130 
EI átcs. személyi juttatások változása miatt -        1 671 700     K1101 011130 
EI mód. anyakönyvi nyomtatványok vásárlása- üzemeltetési 
anyagról 

             53 269     K311 011130 
-            53 269     K312 011130 

EI mód. 2db toner vásárlás választási feladatokhoz              54 796     K312 016010 
             14 795     K351 016010 

EI mód. reprezentáció választás            158 380     K123 016010 
             60 739     K2 016010 

EI mód. Nemzeti Választási Iroda előlege önkormányzati 
választások            288 710     B16 016010 

EI átcs. Lenovo notebook+ Windows 10 költség miatt            149 599     K63 011130 
-          149 599     K64 011130 

EI mód. Nemzeti Választási Iroda támogatása önkormányzati 
választásokhoz          2 347 555     B16 016010 
EI mód. jegyzőkönyvvezetők., HVI, nemzetiségi HVB tagok 
díjai          1 011 000     K122 016010 
EI mód. SZSZB tiszteletdíjak és HVB tagok díjai            975 000     K123 016010 
EI mód. választással kapcsolatos járulékokra            314 116     K2 016010 
EI mód. reprezentációs költségek                6 169     K123 016010 
EI mód. választási alapanyagköltségek              32 954     K312 016010 
EI mód. áfa költségek                8 316     K351 016010 
EI.átcs. "Jegyző és Közigazgatás" folyóirat és gyógyszerek 
költsége 

-            13 714     K337 011130 
             13 714     K311 011130 

EI.mód. Kiegészítő tám. EP választás átlagbér megtérítésre              75 031     B16 016010 
             75 031     K123 016010 

EI.átcs. önk.választás melegétel -reprezentáció járuléka miatt            110 103     K2 016010 
EI.átcs. önk.választás melegétel -áfa miatt              61 037     K351 016010 
EI.átcs. önk. választás reprezentáció járulékai és áfája miat -          147 067     K123 016010 
EI.átcs. önk. választás juttatások kiegészítése            257 000     K122 016010 
EI.átcs. önk. választás juttatások kiegészítésének járuléka              57 488     K2 016010 
EI.átcs. önk. választás reprezentáció járulékai és áfája miat -          338 561     K123 011130 

 
Alapszolgáltatási Központ - saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 2019.10.31-
ig (adatok Ft-ban) 
 
Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 

EI átcs. közüzemi díjakra év végéig (védőnők) 
-      200 000     K341 074031 
       300 000     K331 074031 
-      100 000     K334 074031 

EI átcs. negyedéves egyéb meghatározott juttatás           2 141     K1107 107052 
-         2 141     K1101 107052 

EI átcs. betegszabadság miatt 

-         2 320     K1101 107051 
          2 320     K1113 107051 
          3 480     K1113 102031 
-         3 480     K1101 102031 

cofog mód. kerekítés miatt -            100     K355 104042 
             100     K355 107051 
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Cofog mód. padlószőnyeg vásárlás költségei miatt -        11 008     K64 074031 
         11 008     K64 104042 

EI átcs. ablakcsere költség kiegészítés miatt 

         24 170     K71 104042 
          5 715     K74 104042 
-        24 170     K63 074031 
-         5 715     K74 074031 

EI átcs. ablakcsere áfaköltség kiegészítés miatt 

          5 715     K74 074031 
-         5 715     K312 104042 
-         5 715     K312 104042 
          5 715     K74 104042 

EI átcs.szoftver átalánydíjhoz                  4     K321 074031 
-                4     K337 074031 

EI átcs. CSP Office ktg miatt          44 724     K321 104042 
-        44 724     K337 104042 

 
 
 
 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 
2019.10.31-ig (adatok Ft-ban) 
 

Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 
EI átcs. cafeteria miatt        300 000     K1107 091110 
EI átcs. cafeteria miatt -      300 000     K1101 091110 
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2.számú melléklet –Rendelet tervezet 

 
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) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése kiadási és 
bevételi eredeti előirányzat főösszegét 2 911 322 eFt összegben, a módosított főösszeget 3 087 908  eFt 
összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi és kiadási módosított 
főösszege 3 040 016 eFt, mely 689 939 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által e rendelet 2.§ (1) 
bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított finanszírozások összegét.” 

 

2. § 

 
A Rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
 
„(1) Az Önkormányzat összevont 2019. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi 
összegben kerülnek meghatározásra: 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről   663 721 eFt 
 ebből önkormányzat működése állami támogatása   630 580 eFt  
b) közhatalmi bevétel        523 397 eFt 
c) működési saját bevételek       151 066 eFt 
d) működési célú átvett pénzeszközök       19 800 eFt 
e) támogatás felhalmozási célra      455 529 eFt 
                     ebből Európai Uniós forrásból          2 312 eFt 
f) felhalmozási saját bevételek         32 288 eFt 
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés       15 037 eFt. 
  
(2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- módosított bevételei előirányzataiból 
a) működési célú bevételek       1 357 984 eFt, 
b) felhalmozási célú bevételek                 502 854 eFt összegűek.” 
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3. § 
 

A Rendelet 5.§ (1)-(3) 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     1 892 171 eFt, melyből 

aa) személyi juttatások összege           596 682 eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és  
 szociális hozzájárulási adó összege      125 742 eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások összege      620 227 eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                  12 892 eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások összege     536 628 eFt, 
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege                2 190 eFt 
ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege         20 418 eFt. 

  
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege   1 147 458 eFt, melyből 

ba) beruházások, felújítások összege      1 141 110 eFt, 
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás         6 348 eFt, 

  
c) a finanszírozási kiadások összege intézményfinanszírozás nélkül  48 279 eFt, 

 ca) finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre  28 621 eFt. 
  
 (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata      3 028 609 eFt, 
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata          59 299 eFt, 
c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege         22 608 eFt. 
 
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2019. 
évi előirányzata 12 892 eFt összegben kerül meghatározásra.” 
 

4. § 

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   534 187  eFt hiány,  
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában    644 604  eFt hiány,  
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában   1 178 791 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.” 
 
 

5. § 
A Rendelet 11.§ -a kiegészül az alábbi (20) bekezdéssel: 
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Az Önkormányzat és a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetésében az 
alábbi keretösszegben teljesíthető, egyszeri jelleggel jutalom kifizetése, a rendelet 11.§ (15) 
bekezdésére foglaltakra tekintettel: 
Alapszolgáltatási Központ   1 800 000 Ft, 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda  7 200 000-Ft, 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 6 930 000-Ft, 
Kistarcsa Város Önkormányzata    190 000-Ft. 
A keretösszegek a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó közterhek kiadásainak szükséges 
előirányzat fedezetét is tartalmazzák.” 
 
 

6. § 
 

A Rendelet 12.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(7) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult jóváhagyni az 
Önkormányzat és e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek havonta aktualizált likviditási 
tervét.” 

7. § 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az Önkormányzat 
összevont 2019. évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, 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 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
 
(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
 
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 
 
(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 
(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 
(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
 
(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 
 
(10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 
 
(11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 
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(12) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 
 
(13) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép. 
 
(14) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete lép. 
 

8.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
           Juhász István  Hadnagy Zsolt 
  polgármester           aljegyző 
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INDOKOLÁS 
 

Általános indoklás 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata  Képviselő-testületének  Kistarcsa Város  Önkormányzat  2019.  évi  
költségvetésről  szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról 
szóló 2011. évi  CXCV.  törvény  34.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  állami  támogatások  
és  az utolsó módosítás óta eltelt időszakban felmerült egyéb gazdasági események miatt vált 
szükségessé. 

az 1.§-hoz 
A  2019.  évi  költségvetés  bevételi  és  kiadási  főösszegének módosítását határozza meg. 

 
2.§-hoz  

 
Meghatározásra kerülnek a módosított kiemelt bevételi előirányzatok összegei, a működési és 
felhalmozási bevételi előirányzat-csoportok módosított összege. 

3.§ 
Meghatározásra kerülnek a módosított kiemelt kiadási előirányzatok összegei, a működési és 
felhalmozási , valamint finanszírozási kiadási előirányzat-csoportok módosított összege. 

4.§-hoz 
A módosított költségvetési egyenleg kerül rögzítésre működési egyenleg, felhalmozási egyenleg és 
finanszírozási egyenleg részletezettségben. 

5.§ 
Egyszeri jutalmazásra vonatkozó keretösszegek kerülnek meghatározásra az Önkormányzat és 
költségvetési szervek elemi költségvetéseiben. 

6.§-hoz 
 

A Pénzügyi Bizottság megváltozott nevének átvezetése. 
 

7.§-hoz 
A rendelet mellékleteinek módosítását rögzíti. 

8.§-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz 
 


