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                                                KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
  2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-133 

 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
  
 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) 
önkormányzati rendelete módosítása 
Érintett Bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság   

 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban 2020.évi költségvetés) módosítására 
vonatkozóan  első alkalommal kerül előterjesztés a Képviselő-testület elé,  a testületi munkatervben 
ütemezett időpontban. A tárgyévre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok módosításának igényét 
elsősorban meghatározza a hazánkban a koronavírus okán  a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet,és az  ezzel összefüggésben kiadott jogszabályok, melyek jelentősen érintik a 
2020.évi önkormányzati költségvetést. 
 Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján 
a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó 
nem illeti meg. A jogszabályi előírás szükségessé teszi a tervezett gépjárműadó összegének kivezetését 
az előirányzott bevételek közül, egyidejűleg a kiadások azonos összegben történő csökkentésével. 
A fentiekben szükségessé váló előirányzat módosítás mellett ismertetésre kerülnek a polgármester és 
intézményvezetők által végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások is,  a 2020.évi 
költségvetési rendelet 13.§-ban rögzített részletes szabályozás szerint. 
 
A javasolt módosítások hatására a 2020.évi költségvetés főösszege  37 862 eFt összegben csökken, 
melynek része az előterjesztés készítéséig szükségessé vált az Önkormányzat 2020.évi költségvetési 
főösszegét növelő saját hatáskörű módosítás (főösszeget növelő előirányzat módosítás), melyről az 
Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 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 2020.évi költségvetés kiemelt előirányzatainak változása részletesen 
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Az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzata eredeti 
(hatályos) főösszeg 2 938 055 eFt, mely a javasolt rendeletmódosítás jóváhagyásával  2 900 193 eFt 
összegre csökken.  
1.Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: 
Az előterjesztés 1.számú melléklete részletesen ismerteti a tárgyév január-május hónapjaiban 
polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben szükségessé vált előirányzat módosításokat, 
átcsoportosítást, melyek a 2020.évi költségvetés főösszegét 1 361 eFt összegben növelték. 
 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.  
 
Kiadási előirányzatok változása (eFt-

ban) 
Alapszolg.
Központ 

Kistarcsai 
Gesztenyé
s Óvoda 

Kistarcsai 
Polgármesteri 

Hivatal 

Önkor-
mányza

t 

ÖSSZES 
változás 

(eFt) 
Személyi juttatások (K1)  +1 136 +9  -878 +267 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiadásai (K2) 

+199 +2  -240 -39 

Dologi kiadások (K3)     +8 207 +8 207 
 

Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai 
(K4 )  

     

Egyéb működési célú kiadások –(K5)    -1246 -1246 

Beruházási, felújítási kiadások (K6-K7)    -6 013 -6 013 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K8    +184 +184 

Finanszírozási kiadás (K9)    +1346 +1345 

K9.sorból intézményfinanszírozás    +1346  

Intézményfinanszírozás kiszűrésével 
kiadás változás eFt-ban 

+1335 +11 0 +14 +1 361 

Állami támogatás működésre (B1) 0 0 0 +1 361 +1 361 

Felhalmozási célú támogatások (B2) 0 0 0 0 0 
Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0  0 
Működési saját bevételek B4 0 0 0 0 0 
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) 

+1335 +11 0 0 +1346 
 

Intézményfinanszírozás kiszűrésével 
változás bevétel eFt-ban 

0 0 0 +1361 +1 361 
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2. Tárgyévre vonatkozóan felmerült további évközi igények, képviselő-testületi döntések  
alapján javasolt előirányzat átcsoportosítások,módosítások-nem saját hatáskörben (összevont 
hatás – 464 031 eFt):  
 
 
2.1. Bevételi előirányzatok nem saját hatáskörben az alábbiak szerint igényelnek módosítást: 
 
Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló törvény szerint az Önkormányzatnak járó 
központi támogatások a kötelező feladatokhoz kapcsolódóan növekvő támogatás tervezését teszik 
lehetővé (B111) a hivatal működése támogatása jogcím tekintetében, ahogyan arra már az eredeti 
költségvetésről szóló rendelet előterjesztésekor is utalás történt. A jogszabály szerint Kistarcsa Város 
Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal működése érdekében az eredeti előirányzathoz képest további 
27 486 eFt összegű bevétellel számolhat. Ez a többletbevétel lehetővé teszi azonos összegben az 
Önkormányzat saját bevételei között tervezett iparűzési adó bevételi tervek csökkenésének 
kompenzálását. 
Tehát a központi költségvetésből megítélt többlet támogatás 27 486 eFt összegében az elvárt iparűzési 
adóbevételi előirányzatok csökkentése indokolt, tekintettel a koronavírus következtében vélelmezett 
adóbevételek csökkenésére.  
Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján 
a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó 
nem illeti meg. A jogszabályi előírás szükségessé teszi az eredeti költségvetésben tervezett  átengedett 
gépjárműadó bevételi előirányzatok kivezetését, csökkentést 48 millió Ft összegben. 
 
Az Önkormányzat 2019.évi zárszámadási rendeletében rögzített maradvány összege, többlet 
maradvány előirányzat tervezését,felhasználását teszi lehetővé 8 777 eFt összegben. A múlt évi 
maradvány finanszírozási bevételként (B8) történő tervezése lehetővé teszi, hogy a kieső gépjárműadó 
bevételi előirányzatok ebben az összegben részben kompenzálódjanak. 
 

A 143/2020. (V. 25.) sz. határozat 9 600 000-Ft bevételi többletet eredményez, mely az előterjesztés 
szerint  az Önkormányzat fejlesztési tartalékait gyarapítja. A hivatkozott határozat szerint jóváhagyott 
Településrendezési szerződés, a Kistarcsa külterület 0230/134 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával 
megkötésre került  az előterjesztés készítésekor. 

A 139/2020.(V.25.) sz. határozattal döntöttem a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása 
projekt tekintetében megítélt  támogatási összeg visszafizetéséről, mely döntés következményeként 
a várható ügyleti kamatterhek minimalizálása érdekében visszautalásra került 2020.05.27-én az 
Emlékhely létesítése, Könyvtár előkészítés cél megvalósításhoz kapott hazai támogatás, 
434 408 312-Ft összegben. Előbbiekre tekintettel a támogatás összegében az eredeti 
költségvetésben tervezett bevételi előirányzat (B2) csökkentése kerül rögzítésre a tárgyévi 
rendeletben. 
 

2.2. Kiadási előirányzatok változása nem saját hatáskörben (összesen -464 031 eFt) 
 
A 2.1.pontban ismertetett gépjárműadó bevételi előirányzatok összegének kivezetése okán szükséges a 
kiadási előirányzatok azonos összegben történő csökkentése. Előbbi okán a fejlesztési célú alábbi 
előirányzatok kerülnek csökkentésre/törlésre: 
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2.2.1.    K3-dologi kiadási előirányzatok változása (-76 384 eFt) 
 
A Kistarcsai „Civilház” részbeni bontása költségeinek tervezése beruházási kiadásként került rögzítésre, 
azonban a szakmai iránymutatások szerint annak elszámolása a karbantartási kiadások (és kapcsolódó 
előzetesen felszámított Áfa kiadások) között helyes, ennek mentén a tervezett előirányzatok 
átcsoportosítása kerül előterjesztésre a bontás tényleges költségeinek összegében 24 575 eFt , ebből 
19 350 eFt karbantartási kiadási előirányzatokat növeli (K334), illetve 5 225 eFt összegben a 
kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa kiadások (K351) előirányzatát. 
 
Az Összevont önkormányzati költségvetésben a gépjárműadó bevételek elvonása következtében 
elhagyásra kerül a Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében karbantartásra tervezett 
előirányzat (K334) 1 000 eFt összegben, továbbá a kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa kiadások 
(K351) 270 eFt összegben. Előbbi előirányzatok eredetileg a Hivatal épületének polgármesteri irodája 
és titkársága karbantartására kerültek tervezésre. 
 
Az Önkormányzat elemi  költségvetésben - gépjárműadó bevételek elvonása következtében- indokolt a 
karbantartási kiadások (K334) és kapcsolódó Áfa kiadások (K351)  között,eredetileg csapadékvíz 
elvezetés karbantartási kiadási érdekében tervezett előirányzatok csökkentése, összesen 5 millió 
Ft összegben (3 937 eFt nettó+ 1063 eFt Áfa). 
 
 Az Önkormányzat elemi  költségvetésben -a gépjárműadó bevételek elvonása kiküszöbölése érdekében 
-kerül előterjesztésre további 284 eFt összegű kiadási előirányzat csökkenés , melyet az eredeti 
költségvetésben  az utcanév táblák pótlására szánt elkülönített összeg csökkentésével (K312 rovat) 
indokolt végrehajtani. 
A Könyvtár ,Emlékhely projekt meg nem valósulása okán kivezetés dologi kiadási 
előirányzatokból K3)fordított áfa        -95 469 000 
Ft. 
 
Balczó utcai csapadékvíz elvezetés projekt kiegészítő munkáinak fordított áfa összege (K352) + 
1063eFt. 
 
2.2.2.K5-Egyéb működési kiadási előirányzatok  változása nem saját hatáskörben (+14 400eFt) 
 

A 121/2020. (IV. 28.) sz. határozatom értelmében a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás 
ellátására, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24 § (4) bekezdés a.) pontja 
és 24. § (5) bekezdés a) pontja alapján 18 hónap határozott időre (2020. május 1. napjától 2021. október 
31. napjáig) a Szekér-Transz 99’ személyszállító Bt.-vel, havi 1.200.000,- Ft + 0 Ft Áfa 
veszteségkiegyenlítés ellenében megkötött közszolgáltatási szerződést alapján  gondoskodni szükséges 
a többletkiadások fedezetének tárgyévi költségvetésben történő biztosításáról. 

A hivatkozott döntés szükségessé teszi az eredeti költségvetésben nem biztosított kiadási előirányzatok 
tervezését.  

A kiadási előirányzatok átcsoportosítása a „Civilház” bontására tervezett összesen 30 millió Ft összegből 
, a tényleges kötelezettségvállalás 24 575 eFt csökkentett összegének (55/2020. (III. 18.) sz. határozat) 
köszönhetően biztosítják a személyszállítási szolgáltatás kiadásainak 4 800 eFt összegű növelését 
(K512). 
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A 2.1. pontban ismertetett 143/2020. (V. 25.) sz. határozat szerinti, 9 600 000-Ft bevételi többlet 
eredményeként, a K513 rovaton kimutatott, és azon belül  elkülönített fejlesztési tartalék kiadások 
növekedése kerül a kiadási előirányzatok között rögzítésre.   

2.2.3.K6 és K7 beruházási és felújítási kiadási előirányzatok változása  (-398 180 e Ft) 
 
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló rendelet 13.mellékletében rögzített fejlesztések 
érdekében elkülönített előirányzatok a gépjármű adó bevételek elvonása  következtében az alábbiak 
szerint csökkennek: 
 
 

Önerő elkülönítése fejlesztésre (2020 évi fejlesztések pályázati önereje 
elkülönítése-útfejlesztésekre)(Költségvetés 13.mell.1.sorszám) -                    10 000 000 Ft  
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés előkészítéseként  közműkiváltásokra 
tervezett kiadási előirányzat összeg kivezetése -2 éve áthúzódó 
kiadásként tervezve a teljesült szolgáltatás ellenértékének számlázása a 
mai napig elmaradt(13.mell. 3.sorszám) -                          5 214 000 Ft  
Járdafejlesztése érdekében elkülönített összeg( Költségvetés 13. mell. 
12.sor ) -                        10 000 000 Ft  
Játszóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje tervezett kiadások 
csökkentése (Költségvetés 13.mell.17.sor csökkentése, marad a célra 1 
millió Ft) -                          2 500 000 Ft  

Önkormányzat vezetői munkát segítő kommunikációs és informatikai 
eszközök beszerzésére szánt kiadások csökkentése  -(13.mell/18.sor) -                              508 000 Ft  
Önkormányzati intézmények fejlesztése-Tölgyfa Tagóvoda teraszának 
felújítására tervezett kiadások csökkentése -(Költségvetés 13.mell.23.sor) -                          6 200 000 Ft  
Közlekedési jellegű fejlesztések kiadási keretösszeg csökkentése  
(13.mell/24.sor) -                          2 730 000 Ft  
13.mell/30.sor Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében 
engedélyezett eszköz beruházási kiadási előirányzatok csökkentése 
(Vezetői kommunikációs eszközök beszerzése kiadásai) -                          1 787 000 Ft  

 
Többlet kiadási igény jelentkezik a PM által támogatott, folyamatban lévő beruházáshoz 
kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése érdekében, 5 000 eFt összegben(Ebből K6 
beruházási kiadásként kerül tervezésre a nettó fejlesztés kiadási előirányzata 3 780eFt összeg). A 
hazai forrásból támogatott PM CSAPVÍZGAZD 2018/55-"Balczó I. utca felszíni csapadékvíz 
elvezetés létesítményeinek kiépítése " elnevezésű projekttel összefüggésben, kapubejárókhoz 
szárnyfal kiegészítése létesítése többletkiadási érdekében felmerült előirányzat igények 
megteremtése, a 2019.évi maradvány zárszámadásban jóváhagyott többlet összegében tervezésre 
kerülő bevételek terhére biztosított. 
A 139/2020.(V.25.) sz. határozattal döntöttem a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása 
projekt tekintetében megítélt  támogatási összeg visszafizetéséről, mely döntés értelmében a 
projekt megvalósítása érdekében tervezett fejlesztési és működési előirányzatok is 
csökkentésre/törlésre kerülnek: 
 
kivezetés beruházási előirányzatból (K6) -                      335 073 000 Ft  
kivezetés személyi juttatásokból(K1) -                          3 290 000 Ft  
kivezetés járulék kiadásokból (K2) -                              576 000 Ft  
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kivezetés dologi kiadási előirányzatokból K3)fordított 
áfa  

-95 469 000 Ft 

 
Az előterjesztésnek az összevont kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása, a saját hatáskörben 
már végrehajtott és jelen előterjesztéssel jóváhagyásra javasolt előirányzat 
módosítások/átcsoportosítások következményeként, intézményenként az alábbi (eFt-ban):  

  
Kiadási előirányzatok változása 

(eFt-ban) 

Alap-
szolg. 

Közpon
t 

Kistarcsai 
Gesztenyé
s Óvoda 

Kistarcsa
i Polgár-
mesteri 
Hivatal 

Önkor-
mányzat 

ÖSSZESEN 
változás (eFt) 

Személyi juttatások (K1)  +1136 +9 0 -4 168 - 3023 

Járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiadásai (K2) 

+199 +2 0 -816 -615 

Dologi kiadások (K3)  0 0 -1270 -66907 -68 177 

Ellátottak pénzbeli juttatása 
kiadásai (K4 )  

0 0 0 0 0 

Egyéb működési célú kiadások 
(K5) 

0 0 0 +13154 +13154 

Beruházási, felújítási kiadások 
(K6-K7) 

0 0 -517 -403676 -404 193 

Felhalmozási célú támogatási 
kiadások (K8) 

0 0 0 +184 +184 

Finanszírozási kiadások (K9) 0 0 0 -442 0 

Összes előirányzat változás 
irányító szervi finanszírozás 
kiszűrésével (eFt) 

+1335 +11 -1 787 -462 229 -462 670 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az Önkormányzat  2020. 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 költségvetési előirányzatok szükséges módosítása átvezetése kötelező, a 
jogszerű kötelezettségvállalások érdekében indokolt, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a 
törvényességi észrevétel lehet. 
d) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
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Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján megalkotja Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. 
(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ../2020.(..) önkormányzati rendeletét.  
  
 
Kistarcsa, 2020.június 12. 

 
 

Juhász István 
polgármester 
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1. számú melléklet a 2020.évi költségvetésről szóló rendelet módosításához-saját hatáskörű 

előirányzat módosítások ismertetése 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 
2020.05.31-ig (adatok Ft-ban) 
 

Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 
EI átcs. kerekítés megelőlegezés 
visszafizetéséhez 

-                   188     K331 013350 
                    188     K914 018010 

EI átcs. közlekedési költségtérítésre 
               35 000     K1109 011130 
-              35 000     K1101 011130 

EI átcs. DPMV Zrt.  KT200046, KT200115 
számlák miatt építményről eszközre sorolás 

               75 000     K64 052080 
-              75 000     K62 052080 

EI mód. bérkompenzáció 12. hó 

               13 600     K1113 018030 
                 2 380     K2 018030 
               15 980     B111 018010 

EI mód. bérkompenzáció 12 hó, intézményeknek 
átadott 

               17 273     B111 018010 
               17 273     K915 018030 

EI mód. ágazati pótlék januári adatközlő alapján 
             627 627     K915 018030 
             627 627     B1131 018010 

EI átcs. iskolai védőnő kérésére sebtapasz 
vásárlás 

                    906     K311 011130 
-                   906     K312 011130 

EI átcs. Lenovo Ideapad és táska vásárlás miatt 
             158 111     K64 011130 
-            158 111     K63 011130 

EI átcs. ózongépek vásárlása miatt 
             220 157     K64 011130 
-            220 157     K312 013350 

EI átcs. zártkert projekt áfa tartalma miatt 
             573 805     K71 066010 
-            573 805     K74 066010 

EI átcs. zártkert projekt kerekítés miatt 

                    454     K71 066010 
-                   454     K334 066010 
                       1     K74 066010 
-                      1     K334 066010 

EI átcs. támogatás rendőrségnek: kávéfőző és 
kapszula vásárlás polgármesteri keretből 

               22 321     K67 084031 
               82 669     K64 084031 
                 6 000     K123 084031 
-            110 990     K512 084031 

Cofog mód. egészségház éves internetdíj miatt  
               24 000     K321 013350 
-              24 000     K321 011130 

EI átcs. konyha vízdíj kamata miatt 
-                   300     K331 013350 
                    300     K353 013350 

EI átcs. téli rezsicsökkentés támogatás ügyleti 
kamata miatt 

                 1 675     K353 106020 
-                1 675     K337 106020 

Cofog mód. vízdíj, Batthyány u. 2., játszótér, 
zöldterület 

-              10 000     K331 013350 
               10 000     K331 066010 

Cofog mód. áramdíj jelzőlámpák és térfigyelő 
éves díja miatt 

-              80 000     K331 064010 
               80 000     K331 011130 

Cofog mód. köztemetések miatt              500 000     K335 011130 
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-            500 000     K335 013350 

EI átcs. Bölcsőde építés projektmenedzsment 
díjak miatt 

-            897 638     K122 104031 
-            242 362     K2 104031 
             897 638     K337 104031 
             242 362     K351 104031 

Cofog mód. E-építési napló rendszerhasználat-
Kerékpárút projekt 

                 6 189     K337 045120 
                 1 671     K351 045120 
-                6 189     K337 011130 
-                1 671     K351 011130 

EI átcs. intézményen kívüli étkeztetésre -áfa 
             361 260     K351 104037 
-            361 260     K332 104037 

Cofog mód. Közbeszerzési Hatósági díj 
4194/2020 Deák Ferenc u. 

             100 000     K355 045160 
-            100 000     K355 045120 

Cofog mód. kerekítési eltérés 
                       4     K355 013350 
-                      4     K355 011130 

EI átcs. Téli rezsicsökkentés BMÖGF/69-
79/2018-  támogatás visszafizetése miatt 

-            170 360     K312 013350 
             170 360     K5021 018010 

EI átcs. DPMV Zrt. KT200046  KT200115 
számlák miatt 

-              70 000     K62 052080 
               70 000     K64 052080 

EI átcs. Bölcsőde projekt ügyvédi költségek áfa 
tartalma miatt 

               53 150     K351 104031 
-              53 150     K336 104031 

Cofog mód.óvoda projekt maradvány kamat 
visszautalás miatt 

-                3 106     K355 011130 

                 3 106     K355 018010 

EI átcs. DPMV Zrt. házi kisátemelő cserék miatt 
             165 000     K64 052080 
-            165 000     K62 052080 

EI mód.03.hó nettósítás működési támogatás -
IPA bevétel csökkentés 

        - 27 485 547     B351 900020 
         27 485 547     B111 018010 

EI átcs 6000 db 3 rétegű arcmaszk vásárlása 
miatt 

             904 680     K312 011130 
-            900 000     K337 086030 
-                4 680     K341 086030 
-            200 000     K351 086030 
             244 264     K351 011130 
-              44 264     K341 086030 

EI mód.03.hó nettósítás,egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatok miatt 

             700 373     B1131 018010 
             700 373     K915 018030 

EI átcs. görpálya építés áfa tartalma miatt 
             184 782     K71 013350 
-            184 782     K74 013350 

EI átcs. zártkert projekt dologi és beruházási 
költségei miatt 

           2 177 550     K337 066010 
             587 939     K351 066010 
           1 561 400     K62 066010 
             421 578     K67 066010 
-          1 009 517     K74 066010 
-          3 738 950     K71 066010 

EI átcs. PMCSAPV. 2018/55 Balczó áfa arányok 
miatt 

           1 545 331     K62 052020 
-          1 545 331     K67 052020 
-          2 784 957     K67 052020 
           2 784 957     K352 052020 

EI átcs. maszkvásárlás további költségei miatt -            133 196     K341 086030 
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             133 196     K312 011130 
               31 136     K351 011130 
-              31 136     K351 086030 

EI átcs.tájékoztató tábla-PM-csapadékvíz 
pályázat 

               11 896     K342 052020 
                 3 212     K351 052020 
-              11 896     K62 052020 
-                3 212     K67 052020 

EI átcs wifi hálózat kiépítés árfolyamkülönbözete 
miatt 

             500 239     K72 013350 
             177 788     K72 013350 
-            177 788     K74 013350 
-            500 239     K352 900060 

EI átcs.PMCsapadékvíz 2017 támogatás 
visszautalása (Rozmaring Holló Alig Kántor 
utcák) 

             183 527     K84 018010 

-            183 527     K355 011130 

Cofog mód.Kistarcsa 82 hrsz.- ingatlanon 
létesítendő épület 

-          1 286 010     K67 013350 
           1 012 500     K67 047320 
           3 750 000     K61 047320 
-          3 476 490     K61 013350 

EI átcs. bölcsőde műszaki ellenőrzésre 
tartalékból 

           1 027 360     K62 104031 
-          1 304 747     K513 900020 
             277 387     K67 104031 

EI átcs. játszótér kerítés építés eszközről 
építményre sorolása 

             340 382     K62 066010 
-            340 382     K67 066010 

EI átcs. Civilház bontás beruházásról 
karbantartásra sorolása Saldo Zrt. 
DOK/20.DK00562 állásfoglalás alapján 

         19 350 000     K334 047320 
-        19 350 000     K62 047320 
           5 224 500     K351 047320 
-          5 224 500     K67 047320 

átcsoportosítás Kerékpár út fejlesztés fordított áfa + 2 562 630 K352 045120 
átcsoportosítás Kerékpárút egyenes áfá-ról +2 562 630 K67 045120 
 
 
 
 
 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 
2020.05.31-ig (adatok Ft-ban) 
 
Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend  COFOG 
EI átcs. É-K.Pest és Nógrád M. R. Hulladékgazd. 
és Környv. Önk. Társulás postaköltségének 
továbbszámlázása miatt 

       370 000     K335 011130 

-      370 000     K337 011130 

EI átcs.2019 év éves utalandó áfa miatt 
       212 000     K352 011130 
-      212 000     K351 011130 

EI átcs. Microsoft WIN10 Pro HUN vásárlás 
miatt 

-        38 192     K63 011130 
         38 192     K61 011130 

EI átcs. késedelmi kamatokra 
-         1 000     K337 011130 
          1 000     K353 011130 

EI átcs. önkormányzati vállalkozás adatállomány 
(Opten) költségeinek kiegészítése miatt 

          1 740     K321 011130 
-         1 740     K337 011130 
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EI átcs. NKM Zrt. számlák éves költségei miatt 
-      700 000     K337 011130 
       700 000     K331 011130 

 
 
 
Alapszolgáltatási Központ - saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 2020.05.31-
ig (adatok Ft-ban) 
 
Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 
Cofog mód. IBM kompatibilis asztali számítógép, 
intézmény számára 

         57 307     K63 104042 
-        57 307     K63 074031 

EI átcs. vízadagoló bérleti díja védőnőkhöz 
-        42 000     K337 074031 
         42 000     K333 074031 

EI mód. étkezési díjak kerekítése miatt 
             200     B411 107051 
             200     K355 107051 

EI mód bérkompenzáció 12. hó 

          5 800     K1113 107051 
          1 015     K2 107051 
          6 815     B816 018030 

EI mód ágazati pótlék januári adatközlő alapján 

       627 627     B816 018030 
       375 664     K1101 104042 
         65 741     K2 104042 
         60 057     K1101 107052 
         10 509     K2 107052 
         26 722     K1101 107051 
          4 676     K2 107051 

EI mód ágazati pótlék januári adatközlő alapján 
különbözet utólagos elszámolása 

         71 709     K1101 104042 
         12 549     K2 104042 

EI átcs fénymásoló és vízadagoló bérleti díj miatt 
       264 000     K333 104042 
-      264 000     K337 104042 

EI mód.03.hó nettósítás alapján 02.,03. hó 

       596 017     K1101 104042 
       104 356     K2 104042 
       700 373     B816 018030 

 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 
2020.05.31-ig (adatok Ft-ban) 
 
Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 

EI átcs egyéb külső személyi juttatásra 
-      552 600     K1101 091110 
       552 600     K123 091110 

EI átcs. internet költségek miatt 
       150 000     K321 091140 
-      150 000     K337 091140 

EI mód. bérkompenzáció 12. hó 

          1 558     K2 091110 
         10 458     B816 018030 
          8 900     K1113 091110 

EI átcs késedelmi kamatok miatt 
          5 000     K353 091140 
-         5 000     K331 091140 
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Kistarcsai Tipegő Bölcsőde- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 2020.05.31-
ig (adatok Ft-ban)  
 
Megjegyzés  Tételérték  Rovatrend COFOG 

EI átcs. bérlettérítés miatt 
       100 000     K1113 104031 
-      100 000     K1107 104031 

EI átcs. szakkönyv vásárlás miatt 

         13 480     K311 104031 
         25 515     K311 104031 
-        25 515     K337 104031 

EI átcs. szakkönyv vásárlás és egyéb éves áfa 
költségek miatt 

       400 000     K351 104031 
-      413 480     K337 104031 

EI átcs. közüzemi díjakra, rendszerhasználatra 

       655 757     K331 104031 
-      655 757     K337 104031 
       207 039     K331 104031 
-      207 039     K337 104031 

EI. átcs. szakkönyv vásárlás miatt 

          7 508     K311 104031 
             375     K351 104031 
-         7 883     K312 104031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
2.számú melléklet –Rendelet tervezet 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata 

…/2020. (..) önkormányzati rendelete 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében Kistarcsa Város Polgármestere 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2020. évi költségvetése kiadási és 
bevételi eredeti előirányzat főösszegét 2 938 055 eFt összegben állapítja meg, melyből az 
Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege 2 475 385 eFt, mely 672 720 eFt 
összegben tartalmazza a fenntartó által, e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek 
biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.” 
 

2. § 

 
A Rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
 
„(1) Az Önkormányzat összevont 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben 
kerülnek meghatározásra: 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 662 453 eFt 
 ebből önkormányzat működése állami támogatása 628 768 eFt  
b) közhatalmi bevétel       554 914 eFt 
c) működési saját bevételek     137 701 eFt 
d) működési célú átvett pénzeszközök    0 eFt 
e) támogatás felhalmozási célra    129 999 eFt 
                     ebből Európai Uniós forrásból   2 312 eFt 
f) felhalmozási saját bevételek    5 162 eFt 
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés 17 050 eFt. 
 
(2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből 
a) működési célú bevételek      1 355 068 eFt, 
b) felhalmozási célú bevételek     152 211 eFt összegűek. 
 
(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei 968 106 eFt, ebből 
a) előző évi maradvány igénybevétele   668 106 eFt 
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 ebből önkormányzati maradvány összege  658 514 eFt 
           költségvetési szervi maradványok összege  9 592 eFt. 
 
b) „ÖMÁK” Értékpapír értékesítéséből származó bevétel   100 000 eFt 
 
c) külső finanszírozási bevételként fejlesztési hitel igénybevétele a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 
azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében, támogatást 
kiegészítő önrészként    200 000 eFt. 
 

3. § 
 

A Rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Az Önkormányzat összevont, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek 
meghatározásra: 
a)  működési költségvetés kiadásainak összege     1 668 595 eFt, melyből 
aa) személyi juttatások összege       593 795 eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és  
 szociális hozzájárulási adó összege 
    108 506 eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások összege     603 934 eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                  12 500 eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások összege     349 860 eFt, 
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege          18 695 eFt 
ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege       64 870 eFt. 
 
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások összege    749 578 eFt, melyből 
ba) beruházások, felújítások összege      742 395 eFt, 
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás         7 183 eFt, 
 
c) a finanszírozási kiadások összege       57 212 eFt, 
 ca) finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre  28 621 eFt. 
 
 (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata  2 358 258 eFt, 
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata  117 127 eFt, 
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege  83 565 eFt. 
 
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2020. 
évi kiadási előirányzata 12 500 eFt összegben kerül meghatározásra. 
 
 
 

4. § 

A Rendelet 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások 
egyenlege: 
a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában   313 527  eFt hiány,  
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában   597 367 eFt hiány,  
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c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában   910 894  többlet, mely többlet, belső 
finanszírozásként 668 106 eFt összegű 2019. évi maradvány igénybevételéből, és külső 
finanszírozásként 200 000 eFt összegben hitel felvételéből, továbbá 100 000 eFt „ÖMÁK” értékpapír 
tervezett értékesítéséből keletkezik, és  az a) és b) pontokban rögzített hiányt is finanszírozza.” 
 
 
 
 

5. § 

A Rendelet 11.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(9) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 100 
000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2020. évi költségvetésében. A 
részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű 
havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott 
belső szabályzat tartalmazza.” 
 

6. § 

 (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az Önkormányzat 
összevont 2020. 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. 

 
 

7. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
 
           Juhász István  Dr. Gotthard Gábor 
  polgármester      jegyző 
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INDOKOLÁS 
 

Általános indoklás 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kistarcsa Város  Önkormányzat  2020.  évi  
költségvetésről  szóló 1/2020. (II.13.) 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  2020.  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 éves béren kívüli juttatások összege kerül pontosításra, tekintettel az évközben módosult a 
béren kívüli juttatási összegek közteher mentességére, mely lehetővé teszi a nettó jutatott mérték 
növekedését, az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában. 
 

6.§-hoz 
 

A rendelet mellékleteinek módosítását rögzíti. 
 

7.§-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz 
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