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                                            KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
  2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-133 

 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. február havi rendes ülésére 

  
 
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) Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban 
2020.évi költségvetés) módosítására vonatkozóan negyedik alkalommal kerül előterjesztés a Képviselő-
testület elé, a testületi munkatervben ütemezett időpontban.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34.§ (4) bekezdése szerint a 
Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határi idejéig, december 
31-i hatállyal módosíthatja a tárgyévi költségvetési rendeletét.    
 

Az előterjesztésben megjelenő, a 2020. tárgyév utolsó negyedévében jóváhagyott kiemelt 
előirányzatok főösszeget érintő módosításának igényét elsősorban meghatározták: 

 az év során Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(továbbiakban 2020.évi központi költségvetési tv.) 2. számú mellékletében - a települési 
önkormányzatokat megillető finanszírozási feltételrendszer alapján-, az évközi 
adatszolgáltatások alapján megítélt támogatási többletforrások /elvonások, továbbá az 
évközben szociális ágazatban folyósításra kerülő, a szociális ágazati dolgozókat megillető, 
bérkompenzáció és ágazati pótlék bevételek, ezen  többletbevételeknek a feladatellátó 
intézmény részére történő átadása.  

 a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 projekt keretében Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés 
többlettámogatásának (mely kiutalásra is került 2020.évben) a módosított támogatási 
szerződés szerinti átvezetése az előirányzatokon.  

 Képviselő-testületi/polgármesteri jóváhagyás szerinti településfejlesztési hozzájárulások 
elszámolásai a bevételi előirányzatok és tartalék előirányzatok között. 2019.évi 
maradványkorrekcióból adódó előirányzat rendezések. (utóbbiak Kistarcsa Város 
Polgármestere 18/2021. (I. 29.) sz. határozat döntései szerinti összegben) 

 
A fentiekben szükségessé váló előirányzat módosítás mellett ismertetésre kerülnek a polgármester és 
intézményvezetők által végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások is, a 2020.évi 
költségvetés 13.§-ban rögzített részletes szabályozás szerint. Az előterjesztésben fentiek szerinti 
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körülmények hatására a 2020.évi költségvetés főösszege 3 344 eFt összegben csökkent , így a 2020.évi 
költségvetés módosított összevont (Önkormányzat és intézmények együtt) összege 2 476 112 eFt-ban 
kerül rögzítésre. 
 
I. A 2020.évi költségvetés kiemelt előirányzatainak változása részletesen: 
Az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzata eredeti 
főösszege 2 938 055 eFt, mely a javasolt negyedik rendeletmódosítás jóváhagyásával 2 476 112 eFt 
összegre módosul, a 2020.novemberi rendeletmódosításban jóváhagyott 2 479 456 eFt-ról. 
Az egész évet meghatározó koronavírus járvány, és a korábban önkormányzatoknak átengedett 
gépjármű adó bevételek ’elvesztése’ mellett is sikerült a tárgyévi költségvetési gazdálkodás kereteit 
betartva, a végrehajtás során fegyelmezetten fenntartva a folyamatos likviditást. A nem ’üzemszerű’ 
működés során felszabaduló erőforrások az Önkormányzat költségvetésében tartalékok gyarapítására is 
lehetőséget adnak.  

A 2020.évi költségvetés 13§. (4) bekezdése szerint, az Önkormányzat és költségvetési szervek a 
jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből 
(egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi 
saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi 
előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott 
mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó 
kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv, ill. a Képviselő testület utólagos 
tájékoztatása mellett. 
 
 
1.Az előterjesztésben megjelenő bevételi előirányzat változások:  
 
A 2021.01.25-i jegyzőkönyv szerint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 
Kormányrendelet (továbbiakban Áhsz) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 
előírásai szerint a 2019. évi maradvány igénybevétele számviteli elszámolását egyszeri alkalommal 
szükséges felülvizsgálni. Ezzel egységesen minden maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási 
szervezetnél a maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel, mely 
korrigált maradvány összegeket a zárszámadási rendeleten szükséges szerepeltetni. Az előbbiek szerint 
keletkezett maradvány eltérés 2020-ban korrigálásra kerül az intézmények és az Önkormányzat 
esetében.(B813 rovat összes változása 47 579 eFt) 
 
Az Önkormányzat elemi költségvetésének tervezett bevételi előirányzatait csökkenti: 
 A VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés projekthez kapcsolódó 

többlettámogatással összefüggésben a kapcsolódó hitelösszeg csökkentése 83 446 e Ft-tal, illetve 
az előtörlesztés 6 165 e Ft értékben, összesen 89 612 eFt értékben (B8).  

 
 Maradványkorrekció elszámolása az Önkormányzat elemi költségvetésében -49 074 eFt 

értékben.(B813) 
 
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésének főösszegét érintő előirányzat rendezés a 
maradványkorrekcióval kapcsolatban merült fel +149e Ft összegben (B813). 
 
Az Alapszolgáltatási Központ költségvetése bevételi (és kapcsolódó kiadási előirányzata) emelkedett 
az Önkormányzat által átadott kötött felhasználású támogatással (intézményfinanszírozás) 2 729 eFt 
összegben, a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti „a költségvetési szervek és a bevett egyházak 
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és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról” alapján, valamint a 
+261 Ft 2019.évi maradványkülönbözet is korrigálásra került. 
 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése + 1 346 eFt összeggel gyarapodott a maradvány 
rendezésének kapcsán, üzemeltetési anyagokat (K312) finanszírozva a többletbevételből. 
 
A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde elemi költségvetésének főösszege emelkedett +1 024 eFt 
intézményfinanszírozással, mivel a gyermekek januártól történő ellátására felkészülve az intézmény 
megnyitása előtt az év során nem tervezett dologi kiadások merültek fel (szükséges előzetes készletek, 
vagyonvédelmi kiadások). Maradványkorrekció 2019.évről nem merült fel. 

 
Az 1. pontokban ismertetett javasolt előirányzat módosításokon túl 2020.10.02-2020.12.31-ig saját 
hatáskörben történt előirányzat módosításokat az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi: 
 
Az előterjesztés 1. számú melléklete részletesen ismerteti a tárgyév október-december hónapjaiban 
polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben a 2020.évi költségvetés 13.§ szerint végrehajtott 
előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat, melyekkel együtt előterjesztett módosítások a 2020.évi 
költségvetés főösszegét 3 344 eFt összegben csökkentették. A saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat módosítások hatása intézményenként, kiemelt előirányzatonként az alábbi 
összefoglaló táblázatban (1. táblázat) kerül ismertetésre (Ft-ban).  
Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésébe központi költségvetésből kiutalt szociális ágazati pótlék 
(szociális ágazatban dolgozók bérének és az egészségügyi dolgozók pótlékainak finanszírozása 
érdekében 2 728 eFt összegben 2020. utolsó negyedévre vonatkozóan (B1131 rovaton) és 53 eFt 
összegben (B111) bérkompenzáció finanszírozására az arra jogosult munkavállalóknak a következő 
jogszabályok alapján: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról” és a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és a bevett egyházak 
és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról”. A támogatások - 
azok kötött felhasználása jellege szerint- átadásra kerültek azonos, 2 728 eFt összegben az 
Alapszolgáltatási Központ költségvetése javára.  
Az Önkormányzat elemi költségvetésében közművelődési érdekeltségi célú támogatás került 
elszámolásra bevételként (B21) 173e Ft értékben, közművelődést támogató beruházások költségeinek 
fedezésére (176/2020. (VII. 22.) sz. KT határozat) 
A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés támogatása, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 projekt keretében 
is elszámolásra került 115 388e Ft értékben (B25). mely többlettámogatásnak a támogatói okirat szerinti 
felhasználása megtörtént a 2020.év végéig.  
A Borostyán utcai játszótér kerítésének felújítására a 2020.10.02-án kelt, magánszeméllyel kötött 
együttműködési megállapodás alapján 440e Ft bevétel érkezett az Önkormányzat költségvetésébe, 
illetve a 6816-6819 hrsz. ingatlan adásvételéhez kapcsolódó településrendezési eszközök módosítása 
során felmerülő tervezési költségekkel szemben is elszámolásra került 991e Ft, összesen 1 431eFt 
értékben (B403, B406) 219/2020. (IX. 30.) sz., 213-215/2020. (IX. 30.) sz. KT határozatok szerint. 
 
A 1703 és 2234/2 hrsz. ingatlan vételár törlesztésekből 1 262e Ft többletbevételhez jutott az 
Önkormányzat (B52) az eredetileg tervezett törlesztéseken felül.(200/2018. (X.24.) 218/2018. (XI. 28.) 
sz. KT határozat)  
6816-6819 hrsz és 6166/3 hrsz. ingatlanokhoz kapcsolódó településfejlesztési hozzájárulás 12 500e Ft 
bevételt eredményezett. (B75) (215/2020. (IX.30.) KT határozat) 
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A WIFI4EU támogatás bevételi oldalát növelhette az önkormányzat az árfolyamváltozás összegével  
310e Ft-tal.(B75) 
 

2. Kiadási előirányzatok változása jellemzői: 
 
 
A tárgyévi költségvetésben tervezett tartalékok növekedtek: 
- a 6166/3.sz ingatlanvásárlás során településfejlesztési célokra keletkezett bevétel (10 000e Ft) 
összegében.  
 
A tartalékot csökkentette: 
-200 db COVID-19 Biocredit teszt vásárlás (-778e Ft) érdekében átcsoportosított előirányzat. A 
kapcsolódó Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvánnyal 2020.november 6-én 
kötött szerződésnek megfelelően történt tartalékcsökkentés, azzal a céllal, hogy Önkormányzat 200 
darab Covid gyorsteszteket bocsát az Alapítvány rendelkezésére annak érdekében, hogy hozzájáruljon 
ahhoz, hogy a kistarcsai lakosok és az Önkormányzat intézményeinél, cégeinél dolgozók, hozzátartozóik 
tekintetében a lehető legrövidebb időn belül elvégezhetővé váljon a vírussal szembeni tesztelés, szűrés 
- valamint a 2019.évi jóváhagyott maradványkorrekció okán (-49 074e Ft), így végül a tartalék 
előirányzott összege 58 895 eFt, mely minden bizonnyal kiemelkedő szerepet kap a jövő évi 
költségvetési egyensúly megteremtésében. 
 
 
 
 
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében az előterjesztés 1/a) számú mellékletben 
bemutatásra kerülő néhány előirányzat átcsoportosítást a személyi jellegű pótlékok megfelelő rovaton 
történő kezelése, mobiltelefon, laptop és szünetmentes tápegységek beszerzés költségei, tisztítószerek 
vásárlása és a közüzemi díjak többletköltségei indokolták.  

Az Alapszolgáltatási Központ költségvetésében a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások főként 
a bérköltségek megfelelő funkciórenden történő nyilvántartása, a szociális étkezés megnövekedett 
kiadásai és ózongenerátor vásárlás miatt történtek.(1/b) számú melléklet előterjesztéshez) 
 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda esetén előirányzat átcsoportosítások történtek intézményvezetői 
hatáskörben személyi jellegű kiadások megfelelő rovatokon történő kezelése, az új intézményvezető 
irodájának korszerűsítése, és közüzemi díjak többletköltségei miatt.(előterjesztés 1/c) számú melléklete) 
 
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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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, 1. 
táblázat):  
 

 
 

 
 
 

Kiadási előirányzatok változása (eFt-
ban) 

Alapsz
olg. 

Közp. 

Kistarcsai 
Gesztenyé
s Óvoda 

Kistarcsai 
Polgármest
eri Hivatal 

Kistarcs
ai 

Tipegő 
Bölcsőd

e 

Önkor-
mányzat 

ÖSSZES 
változás 

(eFt) 

Személyi juttatások (K1)  +790 -2100 +200 -30 +43 -1 099 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiadásai (K2) 

 +2100  -39 +18 +2 079 

Dologi kiadások (K3)  +1942 +1288 -455 +1083 +4517 +8 375 

Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4 
)  

     0 

Egyéb működési célú kiadások –(K5)     -41 421 -41 421 

Beruházási, felújítási kiadások (K6-K7)  +58 +404 +10 +30 336 +30 807 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K8     -2 087 -2 087 

Finanszírozási kiadás (K9)     +3 752 +3 752 

K9.sorból intézményfinanszírozás     +3 752 +3 752 

ÖSSZES  kiadás változás eFt-ban +2 729 +1 346 +149 +1 024 -4 842 
 

+406 
 

Állami támogatás működésre (B1) 0 0 0 0 +2 781 +2 781 

Felhalmozási célú támogatások (B2) 0 0 0 0 +115 560 +115 560 
Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 0  0 
Működési saját bevételek (B4) 0 0 0 0 +1 432 +1 432 
Vagyon értékesítés (B5) 0 0 0 0 +1 262 +1 262 
Működési célú átvett pénz (B6) 0 0 0 0 0 0 
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7) 0 0 0 0 +12 810 +12 810 
Finanszírozási bevételek-hitel, maradvány 
(B811, B813) 

 +1 346 +149  -138 687 -137 192 

Finanszírozási bevételek –intézmény 
finanszírozásból (B816)  

+2 729  
 

+1 024 
 

+3 753 

ÖSSZES változás bevétel eFt-ban +2 729 +1346 +149 +1 024 -4842 +406 
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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.  
 
 
 
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 ../2021.(..) önkormányzati rendeletét.  
 
Kistarcsa, 2021.02.18. 

 
 
 

Juhász István 
polgármester 
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