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     KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 
 

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-133 

„nyílt ülésre” 
 

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2022.02.16-i rendes ülésére 

 
 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotása 
Érintett bizottság:  Pénzügyi , Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  Humánpolitikai  Bizottság 
 Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében 
foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt, 2022.évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetet 
terjesztem a tisztelt Bizottság/Képviselő-testülete elé. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a fenti jogszabály előkészítése során az 
előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet közvetlenül meghatározza a 2022. évi önkormányzati költ-
ségvetést, közvetetten hatással van a város életére a költségvetésben biztosított társadalom-, szociálpolitikai 
ellátásokon, a kötelező feladatokat ellátó intézményhálózat működtetésén, a tárgyévi településen megvaló-
suló fejlesztéseken keresztül, a rendelet az önkormányzat által ellátott feladatok minőségét, közszolgálta-
tások színvonalát befolyásolja.  
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A jogalkotás  ’hatásaként’ keletkező adminisztratív feladatok ellátása a pénzügyi iroda szervezeti egysége 
által biztosított. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A képviselő-testületnek a törvényesség biztosítása érdekében határidőhöz kötötten meg kell alkotnia költ-
ségvetési rendeletét.  
 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Törvényességi észrevétel és bizonyos jogszabályi határidőn túl az állami támogatás felfüggesztése. 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak a jogalkalmazás szükséges szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei.  
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A 2022. költségvetési rendelettervezet összeállítását, költségvetési egyensúly felelős megteremtését nehe-
zítették az alábbiak: 
 Az iparűzési adó bevételek tervezését még 2022.évben is bizonytalanná teszi, hogy a járványhelyzet 
okozta kedvezőtlen gazdasági folyamatokat követően milyen mértékben növekszik, növekszik-e a  kistar-
csai iparűzési adóalanyok gazdasági teljesítő képessége. Óvatos várakozásaink szerint  2022-ben a múlt 
évi tényadatokat alapul véve kerülnek a 2022. évi bevételek meghatározásra. (a nemzetgazdaság egészét 
tekintve a GDP-bővülés 2022-ben 5,2%-os növekedéssel kalkulál a  2022.évi Költségvetési tv.  indoko-
lásában). 
  A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében jogszabály 
alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben az önkormányzati 
adórendelet szerinti iparűzési adómértéknek mindössze 1%-át kellett megfizetni (IPA adókedvezmény). 
Az adóalanyoknak nyújtott kedvezmény teljes összegét megtérítette a központi költségvetés a 25 ezer 
lakosságszám alatti települések önkormányzatinak, kieső bevételeik pótlására.  Ugyan a 2021.évben már 
volt a kompenzációnak gyakorlata, és a tárgyévi hatályos jogszabályok az adóalanyoknak 2022.évben is 
biztosítják az IPA adókedvezményt, a 2022.évi önkormányzati kompenzációra vonatkozó jogszabály 
az előterjesztés  készítéséig nem jelent meg. Az állami támogatás pontos várható összege, tehát nem áll 
rendelkezésre, az előző évben adott kompenzáció (előleg) elszámolása is 2022.október 17-ét követően 
kerül megállapítása (kiegészítésre/vagy visszafizetésre).A költségvetés egyensúlyához az IPA kompenzá-
ció becsült bevételének tervezése szükséges volt. 
 A korábbi évekhez képest kiemelten jelentős mértékű emelésről döntött a Kormány (20/2021. (I. 
28.) Korm. rendeletében)   kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum tekin-
tetében, ennek ellentételezésére vonatkozóan kiegészítő támogatás megítéléséről is döntött 2022.január 
14-én. 
 A garantált bérek továbbá a pedagógus életpályát érintő béremelések, a bölcsődei ágazatban dolgo-
zókat érintő béremelések, a szociális ágazatban dolgozókat érintő béremelések hatására a működési költ-
ségvetési kiadások között a személyi juttatások kiadásai jelentős mértékben megemelkednek a 2021.évi 
összehasonlításban. Az ágazati bérintézkedések és a minimálbér/garantált bérminimum ellentétele-
zésére az eredeti központi támogatásokon felül kiegészítő támogatás is megítélésre került a 8/2022. 
(I. 14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 
  
 A Kormány döntések értelmében az önkormányzatok bevétel szerzési lehetősége továbbra is korlá-
tozott a tekintetben, hogy  adómérték emelése ill. új adónem bevezetése vonatkozásában átmenetileg nincs 
döntési lehetősége a testületnek (535/2020.(XII.1.) Korm. rendelet), tehát a 2022.évi költségvetési elő-
irányzatok és a költségvetési egyensúly megteremtése eszközeként kizárólag a kiadások megszorítása áll 
rendelkezésre és nélkülözhetetlen a 2021.évi maradvány felhasználása/bevonása. 
 
 A szűkös saját forráslehetőségek az idei évben is a pályázati források minél szélesebb körű bevoná-
sát teszik szükségessé annak érdekében, hogy a beruházások és felújítások a korábbi évekhez hasonló 
mértékben hozzájáruljanak a város fejlődéséhez.  2022. évben az Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1-21 
, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21 ,  Fenntartható városfejlesztési 
stratégiák támogatása TOP Plusz-1.3-1-21,Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 
TOP_Plusz-3.3.1-21 pályázati források lehető legszélesebb körű kihasználását jelölte meg a költségvetési 
koncepció, a pályázatok benyújtása megtörtént a Képviselő-testület 2-5/2022.(I.12.) számú határozatainak 
értelmében. 
 A fejlesztési jellegű kiadások között elsőbbséget élveznek a korábbi években- összesen 3 fejlesztési 
cél kapcsán-, keletkezett adósságszolgálattal kapcsolatos tőke és kamattörlesztések, pénzügyi lízing ki-
adások illetve a már előző év(ek)ben vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése. 
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A mellékelt rendelet tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt tartalommal, a jegyző irányításával ke-
rült összeállításra. A tárgyévi költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembevételre került: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.( továbbiakban : Mötv.) az 
ellátandó kötelező feladatok tekintetében; 

- az Áht. 4/A, 5-6. §-a, amelyben a  kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatá-
rozásra,  

- az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  a (továbbiakban  Ávr.) 24-28. 
§-a és az Áht. 23-24. §-a, amelyek a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat hatá-
rozzák meg. 

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban 
2022.évi Kvtv.)  

  
A Mötv. 120. § (1) a) pontja rögzíti, hogy a  pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél  
véleményezi az éves költségvetési javaslatot. A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel 
a jegyző, a jogszabályban rögzített egyeztetéseket a rendelet tervezet részletes tartalmáról 2022. február 03-
án lefolytatta,  az egyes intézményvezetők által ismertetett költségvetési igényeket/tervszámokat a műkö-
dési előirányzatok tekintetében csak jelentéktelen mértékben, a javasolt fejlesztési előirányzat igényeket a 
korlátozott források függvényében volt szükséges meghatározni a jelen előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
Az Áht. 25.§ (3) -(4) bekezdései szerint amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költ-
ségvetési év kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, a polgár-
mester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirány-
zatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 2022. január 01-jétől tehát a hivatkozott jogszabályi felha-
talmazás alapján teljesültek a költségvetést érintő kiadások és bevételek. A tárgyévben már felmerült 
kiadásokra és beszedett bevételekre tekintettel kerültek meghatározásra a rendelet tervezet előirány-
zott keretszámai.  

 
I. A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési koncepciójának és a 2022. évi központi költségve-

tési törvény előírásainak érvényesülése a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetben: 
 
A Képviselő-testület 218/2021.(XII.15.) sz. határozatával jóváhagyott 2022. évi költségvetési koncep-
cióról szóló  előterjesztés részletesen ismertette a tervezést meghatározó körülményeket, a jóváhagyott elő-
terjesztés képezi a rendelet tervezet alapját, mely meghatározta a 2022. évi forráselosztás, önkormányzati 
feladatfinanszírozás irányelveit, a leglényegesebbnek ítélt fejlesztési szándékokat. A koncepció megalko-
tását követően kerültek (a Magyar Államkincstár által) közlésre a 2022. évi kötelező önkormányzati fel-
adatok finanszírozását szolgáló működési  támogatások pontos összegei, melyek csak kis mértékben befo-
lyásolták, módosították a koncepcióban már megjelenített tervezési irányelveket.  
 
A 2022. évi koncepcióban megfogalmazott tervezési irányelvek érvényesültek a tárgyévi rendeletter-
vezet összeállításakor: 
 a stabilitás megteremtése,  
 a kötelező feladatok jó minőségű ellátásához szükséges kiadások biztonságos finanszírozása 
saját forrásokból (elsősorban adóbevételekből) és állami támogatásból,  
 a működési kiadások további lehetséges racionalizálása,  
 a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében szükséges önerő biztosítása, 
 a minőségi munkaerő megtartása feltételeinek megteremtése. 
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A tárgyévi növekvő állami támogatás egyidejűleg a csökkentett mértékű szolidaritási hozzájárulás részben 
kompenzálja a települések költségvetéséből a koronavírus világjárvánnyal összefüggő védelmi intézkedé-
sek keretében elvont, átengedett gépjárműadó bevételeket. 
Sajnos tendencia, hogy a működési egyensúly megteremtéséhez, tárgyévben is szükséges az előző évi 
maradvány bevonása, ennek jelentős részben oka az államháztartási elszámolási szabályokban kere-
sendő. Működési kiadásnak tekinti a szabályozás (tehát a működés egyenlegét rontja) a tartalék kép-
zést (2022-ben eredeti tartalék összege 30 226 eFt), a fejlesztésekkel összefüggésben felmerülő fordí-
tott áfa is működési kiadásnak minősül (utóbbi 2022.évben 104 847 eFt 2 fejlesztési célhoz kapcsoló-
dóan). 
 
A múlt  évben a tartalékképzés tudatosan érvényesült, a   koronavírus-járványhelyzettel összefüggés-
ben a költségvetés végrehajtásakor annak érdekében, hogy a koronavírus-világjárvány által előidé-
zett bevételi bizonytalanságok kiküszöbölhetőek legyenek, illetve a 2021-ben képződött tartalék be-
vonása lehetőséget teremtsen az idei pályázati források önerejének elkülönítéséhez, a további pályá-
zati célok, előkészítésének kiadásaihoz. 
 
Az ágazati jogszabályokban megjelenő részletes feladatokon kívül az önkormányzatok kötelező feladatait 
továbbra is a  Mötv. 13.§ (1) bekezdése rögzíti. A hatályos rendelkezések értelmében az Országgyűlés, a 
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellá-
tandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogsza-
bályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy 
azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám 
alapján támogatást biztosít. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: 
a) takarékos gazdálkodás, 
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, 
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. 
A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszírozási rendszer-
nek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.  
 
A 2022.évi Kvtv. alapján finanszírozott kötelező feladatok az Mötv-ben rögzítettek. 
A Mötv 13. § (1) alapján helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen: 
 1. településfejlesztés, településrendezés; 
 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, ké-
ményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, köz-
parkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 
 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsáló-
irtás); 
 6. óvodai ellátás; 
 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művé-
szeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támo-
gatása; 
 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 
 8a.   szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná 
válás megelőzésének biztosítása; 
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
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 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetősé-
geinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
 15. sport, ifjúsági ügyek; 
 16. nemzetiségi ügyek; 
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
 19. hulladékgazdálkodás; 
 20. távhőszolgáltatás; 
 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a 
helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 
A Mötv. 118. §  (1)  bek. alapján a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a 
kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önként vállalt, az állam által prioritásként kezelt 
feladatok finanszírozására az állam támogatást biztosíthat az önkormányzatoknak. Kivételes esetben jog-
szabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegé-
szítő támogatás adható. 

Az állami támogatás 2022.évre vonatkozó növekvő nagyságrendjének valamint, a 2021. évi 
fegyelmezett gazdálkodásból adódó maradványnak és az eredményes pályázatoknak köszönhetően  a 
tárgyévi tervezés során a költségvetés egyensúlyát maradéktalanul sikerült biztosítani, elégséges ösz-
szegű tartalékképzés és jelentős felhalmozási kiadás (felújítás, beruházás) lehetőségének megterem-
tésével. 

 
A működési költségvetés egyensúlya -146 796 eFt hiány-, mely  „hiány” oka(fentebb már említett), hogy 
a tartalékok (K 513 rovat)és a fordított áfa teljesítéséhez tervezendő kiadások (K352) - melyek alapvetően 
fejlesztési célokhoz kapcsolódnak- mégis a működési jellegű kiadási előirányzatok között  elszámolandóak 
a vonatkozó államháztartási elszámolási szabályok értelmében. 
A felhalmozási költségvetés (beruházás, felújítás, egyéb felhalmozás) egyensúlya – 510 986 eFt hiány-, is 
biztosított a múlt évi maradvány további összegében.  
 
  

 
II. A rendelettervezet részletes indokolása 

 
1. Általános rendelkezések 
 
A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A tárgy-
évi költségvetésről szóló rendeletben az Önkormányzat –mint tervezési egység- önállóan és  intézmények-
kel összevontan is bemutatásra kerül. 
 
2. Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2022. évi költségvetése egyenlege 
 
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett főösszege 2 423 738 eFt, mely a 2021. évi eredeti 
tervhez viszonyítva (1 732 016 eFt)  691 722 eFt-tal magasabb , 40%-kal %-kal  növekedett. A költség-
vetési főösszeg nagy arányú növekedése egyértelműen a  felhalmozási jellegű kiadások kimagasló tárgy-
évi előirányzott összegéből adódik, mely igen kedvező költségvetési adat. A korábbi év eredeti előirány-
zatához képest a 2022. évi felújítások és beruházások tervezett összege több, 477 231 eFt-tal növekedett. 
Előbbi oka, hogy a múlt év végi eredményes pályázati támogatásnak és év végén kiutalt fejlesztési támo-
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gatásnak köszönhetően 2022.évben jelentős összegű projektek valósulhatnak meg, a Kistarcsai Tipegő Böl-
csőde további csoportokkal bővülhet, jelentős útépítési fejlesztések megvalósulása válik lehetővé. 2022.év-
ben egyrészt a prioritásukat tekintve elsőbbséget élvező adósságszolgálati terhek és a 2021-ről áthúzódó 
kötelezettségvállalások tervezése mellett a 2021.évi tervezéshez képest lehetőség nyílik egyéb fejlesztések 
érdekében történő előirányzat tervezésre.  
 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásai-
nak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban) 

 

Bevétel            
megneve-
zése : 

2022. évi ere-
deti előirányzat 

2021. évi ere-
deti előirány-
zat 

Kiadás megnevezése: 2022. évi eredeti 2021. évi ere-
deti 

Működési célú támo-
gatások (B1) 1 071 616 976 519 Személyi juttatások 

(K1) 752 395 683 868 

Közhatalmi bevéte-
lek (B3) 434 545 373 000 Járulékok és szoc.ho. 

adó (K2) 108 969 112 082 

Működési saját be-
vételek (B4) 148 100 130 761 Dologi kiadások (K3) 570 450 408 676 

Működési célú átvett 
pénzeszközök (B6) 9 018 16 019 Ellátottak juttatásai 

(K4) 13 000 13 000 

  
  Egyéb működési célú 

kiadások (K5) 365 261 384 309 

Működési bevételek 1 663 279 1 496 299 Működési kiadások 1 810 075 1 601 935 
Felhalmozási célú 
támogatások (B2) 14 780 0 Beruházások (K6) 510 459 36 097 

Felhalmozási saját 
bevételek (B5)  5 300 0 Felújítások (K7) 30 035 27 176 

Felhalmozási célú 
átvett pénzeszkö-
zök(B7) 

13 428 7 937 Egyéb felhalmozási 
célú kiadások (K8) 4 000 4 000 

Felhalmozási bevé-
telek 33 508 7 937 Felhalmozási kiadá-

sok 544 494 67 273 

Előző évi belső ma-
radványból       726 951 227 780 állami támogatási elő-

leg visszafizetése  30 522 30 522 

Lekötött betét meg-
szüntetéséből 0 0 Hitel  ügylet tőke ter-

hei  36 952 30 704 

Értékpapírból szár-
mazó bevétel 0 0 Pénzügyi lízing kiadá-

sai 1 695 1 582 

Külső finanszírozás 
igénybevétele (hitel) 0 0    

Finanszírozási be-
vételek össze-

sen(B8) 
726 951 227 780 Finanszírozási kiadá-

sok összesen (K9) 69 169 62 808 
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BEVÉTEL ÖSZ-
SZESEN (eFt) 2 423 738 1 732 016 KIADÁS ÖSSZE-

SEN(eFt) 2 423 738 1 732 016 

 
 
Az eredeti költségvetésben jelentős összegű fejlesztési kiadások tervezése mellett elégséges összegű tarta-
lék képzése szolgálja az év során megnyíló pályázati lehetőségek önerejét, ill. amennyiben szükséges pó-
tolhatják az elmaradó saját bevételeket. A tartalékok további képzését is lehetővé tehetik az év közben 
realizálódó további ingatlan érékesítések. Amennyiben az értékesíthető ingatlannal összefüggő telek-
alakítások érdekében szükséges tulajdonosi döntések megtörténnek, úgy a 2022.évi költségvetésben 
ténylegesen tervezhető többletbevétel keletkezhet, a tartalékok jelentős gyarapítása mellett. 
 Az Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatok kiadásait és azok 
forrását a rendelettervezet 9-10. számú mellékletei részletesen tartalmazzák.  
 
3. BEVÉTELEK 
 
A költségvetési bevételi előirányzatok „főcsoportjai” (kiemelt előirányzat) a következők (jogszabály sze-
rint): 
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 
 Közhatalmi bevételek (adók) (B3),  
 Működési saját bevételek (B4) 
 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 
 Felhalmozási célú támogatások-állami támogatások  (B2) 
 Felhalmozási jellegű saját bevételek –ingatlanértékesítés (B5) 
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 
 Finanszírozási bevételek (B8) 

Állami támogatás összehasonlító adatai 2021.évi és 2022. eredeti előirányzatok vonatkozásában (adatok 
eFt-ban): 

A   2022.évi Kvtv. 2. számú melléklete tartalmazza részletesen az egyes önkormányzatokat megillető 
működési támogatásokat, ezek változása a koncepció 2021. decemberében előterjesztett anyagában részle-
tesen bemutatásra került, a végleges támogatási előirányzatok az eredeti költségvetésben a következőkép-
pen alakultak, melyek később 2022.január folyamán kiegészítő támogatásban részesültek ( adatok Ft-ban): 

 

Állami támogatások   
tervszámai 2022-2021. összesen  

2022. évi eredeti 
előirányzat 

2021 .évi módosí-
tott előirányzat  

     2021 .évi 
eredeti 

előirányzat 
 I. A helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása(B111) 262 024 358 259 8383 696 

 
258 827 000 

II. köznevelési feladatok támogatása(B112) 308 320 050 316 204 230 306  002 000 

III. A települési önkormányzatok szociális,   gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támo-
gatása: 

szociális feladatok egyéb támogatása 20 113 444 21 956 309 21 956 309 

család és gyermekjóléti szolgálat  11 576 088 11 491 740 11 491 740 
házi segítségnyújtás 5 335 820 5 293 540 4 356 000 
idősek nappali ellátása 225 630 448 380 434 000 
szociális étkeztetés 3 051 450 2 837 940 2 986 200 
szünidei gyermekétkeztetés támogatása 672 144 640 224 292 000 

Bölcsődei feladatok  támogatása 49 872 000 33 868 000 42 155 000 
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Gyermekétkeztetés feladatai (óvoda, is-
kola, bölcsőde) 101 897 631 92 350 491 

 
82 957 509 

IV. Könyvtári közművelődési feladatok tá-
mogatása 29 935 251 29 423 628 

 
28 943 460 

Összes támogatás szolidaritási hozzájáru-
lással csökkentve Ft) 

 
792 351 722 

 
731 767 178 

 
691 190 253 

Szolidaritási hozzájárulás (Kiadás) -23 145 341 -42 585 913 
 

-42 585 913 
 
 

A fentieken túl a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi 
béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet szerint január hónapban közöl-
tek szerint a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a közszférát érintő különböző bérintézke-
dések kiadásainak támogatására melynek összege 60 192 140-Ft összeg, összetételében az alábbi jogcíme-
ken: 
 Önkormányzat általános működése (B111)   4 162 938 Ft 
 köznevelési feladatok(óvoda)(B112)  36 656 280 Ft 
 Bölcsődei feladatok (B113)    11 517 800-Ft 
 Gyermekétkeztetés (B113)    4 608 072 -Ft 
 Egyes szociális feladatok(B113)    3 747 050-Ft 

 
Az önkormányzatok általános működési támogatásának (B111) településünkre vonatkozó 2022. évi 
egyes elemeit, ez a jogcím a településüzemeltetés (közutak, közvilágítás, zöldterület-gazdálkodás) felada-
tainak támogatását és a Hivatal működése támogatását biztosítja, a B111 rovaton tárgyévre tervezett 
262 024 eFt összeg , ill. a további kiegészítés a fenti 4 163 eFt összegben. A kiegészítéssel együtt a támo-
gatás elemei összetételükben: 
Önkormányzati hivatal működésének támogatása(30, 94 főre)      171 315 eFt 
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása  12 038 eFt 
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása    28 195 eFt 
Településüzemeltetés - közutak támogatása    16 664 eFt 
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása    37 876 eFt. 
 
Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához biztosított állami támogatási rendszer az látható, 
hogy  a 2021. évi mértéket jelentősen meghaladja. 
A un. szolidaritási hozzájárulás 2021.évben már bevezetésre került, mint a kötelező feladatokért 
„járó” támogatást terhelő fizetési kötelezettség, mely sújtja azon önkormányzatot amelyek adóerő 
képessége meghaladja a 22 eft/fő összeget. A szolidaritási hozzájárulás 2022. évi összege közel 45%-
kal csökkent a 2021.évi hozzájárulási kötelezettségünkhöz mérten. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2019-re vonatkozó iparűzési adóerő képessége 22 270-Ft/fő, míg 
2020.évre már 24 620-Ft/fő összeg, 2021.év tekintetében 27 732- Ft/fő, 2022.évre vonatkozóan az adat 29 
108-Ft/fő. 
 
A gyermekétkeztetési feladatokhoz nyújtott támogatás fenti összege várhatóan fedezi a hatályos szolgálta-
tói szerződés szerinti vásárolt élelmezési költségek fedezetét (kiegészülve a szülők által megfizetett térítési 
díjakkal). A térítési díjak jogszabályban foglaltak szerint csak az élelmezés nyersanyagköltségére tekintet-
tel kerültek meghatározásra. Jogszabályi rendelkezés teszi kötelezővé a hátrányos helyzetű gyermekek szü-
nidei étkeztetésének biztosítását (2022-ben előzetes becslés szerint 22 fő/nap). Kapcsolódó tervezett bevé-
tel (és kiadás) összege (Önkormányzat elemi költségvetésében) 672 eFt,  
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Az  állami támogatás kötelező feladataihoz nyújtott központi forrásokon túl (összesen 853 044 eFt) , 
a B115 rovat előirányzatai között tervezett, az előterjesztésben korábban már ismertetett IPA kom-
penzációból származó bevétel, tárgyévben 147 000 eFt. További működési támogatásként tervezésre 
került az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (B116) 9 000 eFt összegben (mely a 2021.évi 
beszámoló Magyar Államkincstári jóváhagyását követően kerülhet kiutalásra). 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) kiemelt előirányzatain belül a következők 
kerültek tervezésre:  
 
Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében (B16 rovat) tervezett  a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőtől (NEAK) származó működési célú támogatás, mely a védőnői feladatokhoz kapcsolódik 54 
000  eFt (2021-ben a tervezett támogatás 49 500eFt), az iskola egészségügyi feladatok finanszírozásához 
az Önkormányzathoz érkező támogatások összege (B16) 788 eFt összegben tervezett, a közfoglalkoztatás-
hoz kapcsolódó elszámolás szerinti állami támogatás ( 1 300 eFt), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás el-
látásáért szerződés alapján Önkormányzatot megillető összegek (1 484 eFt). 
 
 
Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes önkormányzati fenntartású intézményeknél tervezett bevételeket, 
külön az általuk ellátott feladatokhoz kapcsolódó állami támogatásokat (jogcímenként korábban ismertetve) 
, melyet az Önkormányzat az intézményfinanszírozás összegében bocsát rendelkezésre a feladatellátó in-
tézménynek (adatok eFt-ban): 
 
  
 
 
 

Költségvetési szerv 
megnevezése 

Finanszírozási bevéte-
lek (eFt) 

Költség-
vetési sa-
ját bevé-

tel 
(eFt) 

Költségvetési szerven-
ként  

bevétel összesen (eFt) 

Állami 
támoga-
tás ará-
nya az  

intézmé-
nyi  

költség-
vetésben 

Önk. intéz-
mény fi-
nanszíro-

zás 

Marad-
vány múlt 

évről 

Összesen 
(eFt) 

Összes fi-
nanszíro-
zásban át-
adott ál-
lami tá-
mogatás 

Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda 

400 598 1898 250 402 
746 

344  
977 

86% 

Alapszolgáltatási Köz-
pont 

74 961  2317 58 934 136 
212 

31 049 
 

62% 

Kistarcsai Polgármes-
teri Hivatal  

265 795 1 695 6 725 274 
215 

 

171 
315 

62% 

Kistarcsai Tipegő Böl-
csőde 

101 815 950 8 190 110 
955 

61 390 55% 

Költségvetési szervek 
összesen: 

843 169 6 860    74 
099 

924 128 608 
731 

66% 

 
A fenti táblázatban az állami támogatás százalékos arányszáma tekintetében az Alapszolgáltatási Központ-
nál figyelembe vételre került az Önkormányzat által átadott állami támogatás és a közvetlenül az intéz-
ményhez kiutalás kerülő NEAK támogatás is. 
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Az Önkormányzat és intézmények  összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint ke-
rülnek 2022-ben tervezésre, ismertetve az egyes kiemelt előirányzatok %-os mértékét a teljes bevé-
teleken belül. 
 

 
 

Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt) 

2022. évi  
eredeti előirányzat (eFt) 

összege(eFt) forrás mértéke 
(%) az összes be-

vételhez viszo-
nyítva 

Önkormányzat/Intézmény támogatása  állam-
háztartáson belülről (B1) 

1 071 616 44,21 

Felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátvé-
tel(B2) 
                                                      

14 780 
 

0,61 
 

Közhatalmi bevétel (B3) 434 545 
 

17,93 

Intézmények és Önkormányzat saját működési bevé-
tele (B4) 

148 100 6,23 

Önkormányzatok felhalmozási bevétele (B5) 5 300 0,1 
Működési célú támogatások és pénzeszközátvétel (B6) 
                                                                                     

9 018 
 

0,37 

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 13 428 0,55 
Maradvány igénybevétel (B813 belső finanszírozás)  726 951 

 
29,99 

Hitel felvétele( B811 külső  finanszírozás) 0 0 
Összes bevétel (eFt): 2 423 738 

 
100 % 

 
 
 
A központi költségvetési forrásból származó működési támogatásokon túl(több mint 44%), fenti táblázat-
ban szemléltetett mértékben a működési (nem finanszírozási jellegű) bevételek között a legnagyobb arányt 
a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentik: 
 
A közhatalmi bevételek(B3) tervezett összege a helyi adóbevételekből, bírságokból, pótlékokból stb. szár-
mazik, 2022.évi tervezett összeg 434 500 eFt, mely a 2021.évi tényleges teljesítésre tekintettel került meg-
határozásra. 
Telekadó esetében a tényleges teljesült bevételek az elmúlt években jelentős mértékben nem változtak.  
Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre: 
 (B34) telekadó 38 500 e Ft, 
 (B35)  iparűzési adó390 0000 e Ft, 
 (B36) talajterhelési díj 3 000 e Ft, 
 (B36) egyéb bírságok, késedelmi 3 000 eFt .  

 
 
Az Önkormányzat saját működési bevételei (B4 =135 846 eFt) a 2021. évi teljesítési adatokat bázisul 
véve kerültek meghatározásra, eltérítve a már létrejött szerződések 2022.évre áthúzódó teljesülésével.  
Szolgáltatások ellenértéke (B402)  (helyiség és egyéb vagyon bérbeadása, sírhelyek értékesítése) tervezett 
bevétel összege          23 000 eFt. 
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Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (B403)(helyiség használattal összefüggő közüzemi díjaknak tovább-
számlázása, és Önkormányzat által vásárolt élelmezés útján teljesített (Sapezok Kft-vel fennálló szerződés 
szerint)szociális étkeztetés Alapszolgáltatási Központra történő  továbbszámlázása) összesen nettó 19 961 
eFt, 
Tulajdonosi bevételként tervezett a DPMV Zrt. közszolgáltató által a víziközmű vagyon üzemeltetési/bér-
leti díjból elszámolásra kerülő tárgyévi becsült bevétel (mely a közműhálózaton felmerülő szükséges pót-
lások, felújítások finanszírozását szolgálja)       12 700 eFt. 
Ellátási díj bevételek összege (gyermekétkeztetés térítési díj bevételei az .önkormányzati rendeletben meg-
állapított térítési díjak szerint) nettó       40 266 eFt 
Kiszámlázott általános forgalmi adó (jogszabály szerinti mértékben)          25 900 eFt 
Kamatbevétel             521 eFt 
Egyéb működési bevételek  :káreseményekkel összefüggő biztosítási díjak, 2021-ben létrejött településren-
dezési szerződésekben meghatározott hozzájárulás fizetés (M&J HOME Kft-vel 2021.októberében létrejött 
megállapodás szerint 2022-ben befolyó 5 millióFt+Áfa bevétel), azonosítatlan befizetések stb.) 7 392 eFt. 
 
Költségvetési szerveknél tervezett saját működési bevétel (B4) elsősorban az Alapszolgáltatási Központ 
által az ellátott szociális feladatokért beszedhető térítési díjakból tervezett (4 934 eFt), a Hivatalnál anya-
könyvi eseményekből, igazgatási díjakból,eljárási díjakból, továbbszámlázott díjak megtérüléséből szár-
maznak (1 680 eFt), Kistarcsai Gesztenyés Óvoda helyiség hasznosításból tervezett bevétel összege elenyé-
sző 250 eFt, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde esetében a beszedni tervezett ellátási díjak (étkezés és gondozási 
díjak összesen) bruttó 8190 eFt összegben tervezettek. 

 
Felhalmozási jellegű támogatásként ( B2) 14 780 Ft került tervezésre a  VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 
számú, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítését szolgáló támogatásrész. A  fejlesztéshez megítélt, EU-
s forrásból származó támogatás jelentős része már 2021-ben előlegként kiutalásra került (már a múlt 
évi maradványként jelentkezik a költségvetésben). A tárgyévi összeg a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 2 
további csoportszobával történő bővítésének megvalósításához kapcsolódóan került megítélésre. 
 

 
Az eredeti költségvetésben tervezett ingatlan értékesítésből (B5) származó bevételeink (5 300 eFt): 
 
 Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1640/31 hrsz-ú, közterület ~40 m2 területét 

értékesíti az önkormányzat a partnerrel kötött településrendezési szerződés alapján a településren-
dezési eszközök módosításának elfogadását követően. A szükséges testületi döntések már 
2021.évben megtörténtek, azonban a tényleges pénzbefolyás 2022-re áthúzódik (nem többlet-
bevétel, hiszen 2021-ben már költségvetésbe beépült a bevételi előirányzat felhasználása. 
(nettó 2 800 eFt) 

 A Kistarcsa 1878/3 hrsz-ú, 143 m2 területű, korábbi közmű vezetékjoggal terhelt, használaton kívüli 
ingatlan vásárlására érkezett lakossági vételi szándék. Az ingatlan a művelési ágának rendezése után 
értékesítésre kerülhet. (értékbecslés alapján tervezhető 2,5 millió Ft bevétel ) 

 
Minden további a 2022. év során realizálódó ingatlan értékesítés az Önkormányzat tartalékait növel-
heti, ill. fedezetet biztosít későbbi fejlesztési célok megvalósításához, erre alkalmas lehet a Kossuth 
Lajos utca  gazdasági területnek a  telekalakítását követő  értékesítéséből származó bevétel  ( Kistar-
csa Kossuth Lajos utca 18. szám alatt lévő 151/1 hrsz-ú ingatlanból telekmegosztással kialakult 151/4 hrsz-
ú ingatlan értékesítése) kapcsán év közben többlet bevétellel tervezhetünk., mely előirányzat módosítást 
követően akár további 80 millió Ft összegű tartalék gyarapodásra ad lehetőséget. 
A  Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti ingatlanon álló épületet a DPMV Zrt. üzemelteti bérleti, 
üzemeltetési szerződés alapján. Az ingatlanon álló épület kihasználtsága gazdaságtalan, az ingatlan karban-
tartása, fenntartása, a közüzemi költségek fizetése indokolatlanul magas költségeket ró az üzemeltető Zrt. 
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-re, ezért célszerű a feladatok ellátását egyéb módon, vagy más telephelyen megvalósítani. Egyeztetések 
során felmerült a lehetősége, hogy a kialakult 151/3 hrsz-ú, 1406 m2 területű ingatlanon mobilház, illetve 
konténerház megfelelő telepítésével és az üzemeltető részére előírt helyiségek kialakításával a feladatellátás 
gazdaságosabban biztosítható, melynek költsége az önkormányzatot terhelné, azonban a TOP Plusz 
2022.évi további alprogramja pályázati lehetőség keretében támogatást nyerhet a fejlesztési cél.  
A Kistarcsa 6092 hrsz-ú ingatlan déli részét – a Malom árok medre és a közterületi telekhatár közötti telek-
részt – az egységesebb övezeti kép és a későbbi gazdasági fejlődés elősegítése érdekében a településrende-
zési eszközök módosításával és egy későbbi telekalakítással történő rendezés után a kialakuló gazdasági 
területen fekvő ingatlan szintén értékesítésre kerülhet. 
 
 
Működési célú átvett pénzeszközök (B7) összege 13 428 eFt 
 SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel 2017-ben kötött közérdekű kötelezettségvállalásból a 2022.év-

ben elvárt összeg 2 500 eFt, melyből folytatódhat a Temető kerítés 3.ütemben történő építése. 
 A Lavet Kft. (Kistarcsa, Batthyány u.6.) előzetes szándéknyilvánítást tett az Önkormányzat fejlesz-

tései érdekében közérdekű kötelezettségvállalásról, melyből 8 millió Ft térfigyelő kamerarend-
szer bővítését, cseréjét, pótlását teszi lehetővé. 

 2 928 eFt összegű lakossági hozzájárulás tervezett a 2*-es összegű fejlesztési kiadás, a Sólyom 
utca martaszfaltozása, vízelvezetés kiépítése beruházás érdekében. 

 
Finanszírozási bevételek (B8) 
 
Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a 
költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek 
várható együttes összegével együtt. A 2022.évi költségvetés nem tervez újabb, a Kormány engedélyezéshez 
kötött hitelfelvételt.  
 
Előző évi maradvány (B8) igénybevétele  726 951 eFt, melyből 6 860 eFt összeg az Önkormányzat által 
fenntartott 4 költségvetési szerv múlt évi „megtakarítása”, további összegben (720 091 eFt) az Önkor-
mányzat saját maradványa, mely jelentős összegében kötelezettségvállalással terhelt, ill. kötött célra 
adott támogatásnak a 2021-ben  fel nem használt része. 
Az önkormányzati maradvány fedezi a 2021. évben már szerződéssel vállalt kötelezettségek áthúzódó pénz-
ügyi forrásigényét, az adósságszolgálatból eredő tőke és kamat terheket, a működési hiányt, és a 2022. évi 
további fejlesztések szükséges forrását. 
   
 
4. A KIADÁSOK 
 
A költségvetési kiadások az Áht. 6. § (5) bekezdésében meghatározott rendben kerülnek tervezésre, elő-
irányzat csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatonként. 
 

 
Kiemelt kiadási előirányzat csoportok 

2022. évi 
eredeti előirányzatcsoport 

összege 
( eFt) 

Kiadási forrás mértéke 
(%) az összes kiadáshoz 

viszonyítva 
Működési költségvetés                                       1 810 

075 
92,5% 
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Beruházások, felújítások, felhalmozási célú támogatá-
sok  

544 494 3,88% 

Finanszírozási kiadások –hiteltörlesztés,lízingtörlesz-
tés és állami tám.előleg visszafizetés 

69 169 3,62% 

Összes kiadás (eFt) 2 423 
738 

100 % 

 
 
A kiadások feladatok szerinti tervezett összegeit  a rendelet tervezet 9. számú és 10. számú mellékletei 
mutatják be . 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadásai feladatonkénti cso-
portosításban (eFt) 

Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége 272 239 
Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 1 976 
Óvodai nevelés szakmai feladatai 358 841 
Óvodai nevelés működési feladatai 39 338 
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása feladatai 4 567 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások 49 022 
házi segítségnyújtás 18 883 
idősek nappali ellátása 2839 
szociális étkezés 11 244 
védőnői szolgálat 50 722 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 502 
Gyermekek bölcsődei ellátása 91 550 

Gyermekétkeztetés bölcsődében  19 404 

Költségvetési szervek feladatai Kiadás összesen (eFt) 924 127 

 
 
 
4.1.A személyi jellegű kiadások jellemzői (K1) 
 
A személyi juttatások az alábbi engedélyezett létszámokra tekintettel kerültek tervezésre: 
 
Költségvetési szerv megnevezése Engedélyezett álláshelyek 

száma       2021.eredeti tervek 
(fő) 

Engedélyezett ál-
láshely 2022.(fő) 

Alapszolgáltatási Központ 18 18 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 67,5 67,5 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal  34 35 
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 15,25 15,5 
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A 2022.évi költségvetés eredeti személyi juttatás keretszámai nem teszik lehetővé a 2019.évhez hasonló 
egységes bérfejlesztések további növelését, azonban biztonsággal finanszírozhatóak a már hatályos nem 
kötelező juttatások, és természetesen a jogszabályban megállapított kötelező garantált bérminimum és mi-
nimálbér emelések fedezete. A jellemzően 2019. évben bevezetett egyes adható juttatások rendszere az 
óvoda pedagógus munkaerő hiányt és az Alapszolgáltatási Központban állandósulni látszó munkaerő hiányt 
nagyrészt feloldotta, utóbbi intézményben a 2021. év végéig vállalkozói formában, szerződéssel ellátott 
iskola védőnői feladatok helyett ( a védőnő kezdeményezésére) ismét közalkalmazotti státuszú formában 
történik a feladatellátás, így az intézmény engedélyezett létszáma 2021-től 18 főre növekedett. 
 
A 2019.évi költségvetés a többletjuttatások beépítésével megoldotta a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vo-
natkozásában, a  megelőző  2 évben fennálló és folyamatos pedagógus hiány felszámolását, mely juttatások 
2022. évi költségvetésben történő biztosítása- a munkaerő megtartása érdekében-, garantálja  a 2019.évben 
bevezetett, a jogszabályi kötelező bérelemeken túli kereset kiegészítés fedezetét. Utóbbi a  munkáltatónak 
biztosítja a lehetőséget a munkaerő jogszabályon túli többlet javadalmazására. A tárgyévi intézményi sze-
mélyi juttatás, előbbi nem kötelező kereset kiegészítésre fordítható éves keretösszege 12 180 eFt. A keret 
nagyságrendileg bruttó 25 eFt /fő/hó bérkiegészítést tesz lehetővé pedagógusoknak. Szintén a fluktuáció 
ellentételezésére, további béren kívüli juttatás fenntartása is tervezésre került a pedagógus munkakörű köz-
alkalmazottaknak. A nem pedagógus munkakörű munkavállalók 100 000-Ft/év nettó összegben –mely 
2019-től SZÉP kártyán kerül biztosításra-, a pedagógus munkakörűek ezt nagyságrendileg nettó 195  eFt 
nettó összegben vehetik igénybe a béren kívüli juttatást . 
 
Az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a fentihez (Óvoda) hasonló munkaerőhiány megállítása 
érdekében szintén kereset kiegészítés megállapítását biztosítja a rendelettervezet a munkáltatónak. A szo-
ciális és egészségügyi ágazatban dolgozók részére nagyságrendileg 35 eFt/hó bérkiegészítés kerülhet ki-
osztásra, nem kötelező bérelemként. A juttatási feltételeket mindkét intézmény esetében a munkáltató jo-
gosult kidolgozni. Az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 2022. évi költségvetésben erre a célra 
5 040 eFt/év került elkülönítésre az intézmény elemi költségvetésében. 
 
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai eredeti összege csak a 2021.dec 31-i hatályos bérek 
fedezetét, azoknak kötelező bértábla szerinti növekedését, a garantált béremelések hatását rögzíti, fenn-
tartva a teljesítmény értékelés alapján korábban kialakított munkáltató béreltérítések lehetőségét. A 
2022.évi koncepcióban már ismertetettek szerint a Hivatal 2021.évi  engedélyezett létszáma 34 fő múlt 
évben.  A 2022.évi költségvetési koncepcióban már ismertetettek szerint 35 fő a tárgyévi előirányzott lét-
szám, a közterület-felügyeleti feladatokhoz kapcsolódik a létszámbővülés, azonban , mint látható a növekvő 
létszám sem eredményezte a 2021.évi eredeti előirányzatok érdemi emelkedését, annak ellenére sem, hogy 
a 2022.évi költségvetésben már tervezett a 2022.április 03-i országgyűlési képviselő választáshoz és nép-
szavazáshoz kapcsolódóan is személyi juttatás, saját forrásból 1 700 eFt összegben. 
A Hivatal közszolgálati jogviszonyú munkavállalói részére a jogszabály által kötelezően biztosítandó 
cafetéria összege (bruttó 200 eFt/év/fő) a tárgyévi költségvetés bruttó 300 eFt/fő/év összeget biztosít. 
2021.évben elszámolási gyakorlat szerint a 2022.évi hivatali elemi költségvetésben közvetlenül jelenik meg   
az  Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban, 
2020.évtől betöltött munkaszervezeti egyes vezetői feladatok ellátására a Társulástól kapott hozzájárulás 4 
680 eFt tervezett összege, melyet a Polgármesteri Hivatal kimutatása /elszámolása alapján fizet meg a Tár-
sulás. A munkaszervezeti feladatok támogatásának terhére tervezett kiadások a Hivatal személyi juttatás és 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kiadásai között tervezésre kerültek.  

Kistarcsa Város Önkormányzata 3,5 3,5 
M I N D Ö S S Z E S E N  (álláshelyek): 138,25  139,5 
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Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön helyi rendelettel megálla-
pított juttatás éves keretösszege 8 000 eFt . 
A korábbi évek gyakorlata szerint a Hivatalnál a munkáltató a teljesítményértékelés jogszabályi eszközén 
keresztül élhet a bérek eltérítésével, az elemi  költségvetésében rendelkezésére álló összegre tekintettel. 

 
 
 

 
A költségvetési szervi kiadások 2021.évi eredeti tervezett mértékéhez képest a 2022.évi változásokat és a 
2021.évi tényadatokat az alábbi táblázatok szemléltetik: 
 

KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadá-
sok és bevételek eFt-ban 

2022.évi  
eredeti 
terv-

adatok 

2021.évi  
eredeti 
terv-

adatok 

2021 
tény(eFt) 

KIADÁSOK (eFt-ban) 
Személyi juttatások összesen     (K1) 195 

634 
190 050 196 368 

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó     (K2) 29 287 32 205 32 918 
Készletbeszerzés       (K31) 6 200 3 200 4706 
Kommunikációs szolgáltatások      (K32) 2 500 2 600 2265 
Szolgáltatási kiadások        (K33) 14 050 14 710 13 111 
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások   (K34) 11 500 3 000 7 251 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 6 393 5 200 4 203 
Dologi kiadások   (K3) 40 643 28 710 31 536 
Ellátottak pénzbeli juttatásai       (K4) 0 0 0 
Egyéb működési célú kiadások       (K5) 0 0 0 
Beruházások       (K6) kis értékű eszköz beszerzések 7 981 1 770 2 549 
Felújítások    (K7) 670 2 500 254 
Egyéb felhalmozási célú kiadások   (K8) 0 0 0 
Költségvetési kiadások    (K1-K8) 274 

215 
255 235 263 625 

BEVÉTELEK (eFt-ban) 

Működési célú támogatások államháztartáson (B1) 5 000 0 5 821 
Felhalmozási c. támogatások (B2) 0 0 0 
Közhatalmi bevételek      (B3) 45 0 33 
Működési bevételek        (B4) 1 680 580 1 714 
Felhalmozási bevételek       (B5) 0 0 112 
Működési célú átvett pénzeszközök        (B6) 0 7 000 0 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      (B7) 0 0 0 
Költségvetési bevételek     (B1-B7) 6 725 7 580 7 680 
Belföldi finanszírozás bevételei      (B81) 267 

490 
247 655 257 396 

ÖSSZES BEVÉTEL HIVATAL 274 
215 

255 235 265 076 
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Alapszolgáltatási Központ 

2022. kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonként 
eFt-ban 

2022.évi  
eredeti 

terv-
ada-

tok(eFt) 

2021.évi  
eredeti 
terv-
ada-

tok(eFt) 

2021 
tény(eFt) 

KIADÁSOK eFt-ban 
Személyi juttatások összesen      (K1) 103 944 101 844 99 560 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-
lási adó       (K2) 

13 512 15 491 15 719 

Készletbeszerzés      (K31) 797 992 520 
Kommunikációs szolgáltatások       (K32) 842 907 810 
Szolgáltatási kiadások       (K33) 10 608 9 786 8 586 
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások     (K34) 90 90 87 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások        
(K35) 

3 340 3 178 2 473 

Dologi kiadások        (K3) 15 677 14 953 12 476 
Ellátottak pénzbeli juttatásai    (K4) 0 0 0 
Egyéb működési célú kiadások   (K5) 0 0 0 
Beruházások       (K6) 2 579 300 769 
Felújítások    (K7) 500 0 0 
Egyéb felhalmozási célú kiadások     (K8) 0 0 0 
Költségvetési kiadások  ALAPSZOLGÁLTATÁSI 
KÖZPONT (K1-K8) 

136 212 132 588 128 524 

BEVÉTELEK (eFt-ban) 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről       
(B1) 

54 000 49 500 47 306 

Működési bevételek     (B4) 4 934 5 724 5 489 
Költségvetési bevételek    (B1-B7) 58 934 55 224 52 795 
Belföldi intézményfinanszírozás bevételei      (B81) 77 278 77 364 80 311 
ÖSSZES BEVÉTEL ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZ-
PONT 

136 212 132 588 133 108 

 
 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda  
költségvetési előirányzatai jogcímenként 

2022.évi  
eredeti 
terv-

adatok 

2021.évi  
eredeti 
terv-

adatok 

2021 
tény(eFt) 

KIADÁSOK (eFt) 

Személyi juttatások összesen    (K1) 314 524 287 499 272350 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozj.adó   
(K2) 

47 525 48 557 48774 

Készletbeszerzés       (K31) 7 088 5 022 4153 
Kommunikációs szolgáltatások      (K32) 334 334 381 
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Szolgáltatási kiadások   K33) 17 941 17 145 15435 
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 210 260 8 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  (K35) 6 538 5 218 5013 
Dologi kiadások   (K3) 32 112 27 979 24990 
Ellátottak pénzbeli juttatásai       (K4) 0 0 0 
Egyéb működési célú kiadások  K5) 0 0 0 
Beruházások   (K6) 2 414 1 270 0 
Felújítások (K7) 6 172 0 0 
Egyéb felhalmozási célú kiadások  K8) 0 0 0 
Költségvetési kiadások  GESZTENYÉS ÓVODA 
(K1-K8) 

402 746 365 305 346 114 

 
 

BEVÉTELEK KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA (eFt) 
 

Működési célú támogatások (B1) 0 0 0 
Működési bevételek     (B4) 250 250 0 
Költségvetési bevételek    (B1-B7) 250 250 0 
Belföldi finanszírozás bevételei      (B81) 402 496 365 055 346 114 
ÖSSZES BEVÉTEL Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
(eFt) 

402 746 365 305 346 114 

 
 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde  
költségvetési előirányzatai jogcímenként 

2022.évi  
eredeti 

tervada-
tok 

2021.évi  
eredeti 

tervadatok 

2021 tény(eFt) 

KIADÁSOK (eFt)   

Személyi juttatások összesen    (K1) 76 187 58 587 52 099 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozj.adó   
(K2) 

10 221 9 432 8 083 

Készletbeszerzés       (K31) 8 583 9 164 4 482 
Kommunikációs szolgáltatások      (K32) 565 545  457 
Szolgáltatási kiadások   K33) 8 213 8 030 6 715 
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 
(K34) 

100 50  0 

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  
(K35) 

4 714 4 803 2 400 

Dologi kiadások   (K3) 22 175 22 592 14 055 
Ellátottak pénzbeli juttatásai       (K4) 0 0 0 
Egyéb működési célú kiadások  K5) 0 0 0 
Beruházások   (K6) 2 372 445 219 
Felújítások (K7) 0 0 0 
Egyéb felhalmozási célú kiadások  K8) 0 0 0 
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Költségvetési kiadások eFt  Kistarcsai Tipegő Böl-
csőde (K1-K8) 

110 955 91 056 74 456 

 
BEVÉTELEK KISTARCSAI Tipegő Bölcsőde (eFt) 

 

  

Működési célú támogatások (B1)  0  
Működési bevételek     (B4) 8 190 5 080 7972 
Költségvetési bevételek    (B1-B7) 8 190 5 080 7972 
Belföldi finanszírozás bevételei      (B81) 102 765 85 976 69 508 
ÖSSZES BEVÉTEL (eFt) 110 955 91 056 77480 

 
A jelentős részben EU-s forrásból megvalósult Kistarcsai Tipegő Bölcsőde fenntartásának állami támoga-
tása, a tényleges működés a 2021.évi költségvetési rendeletben először került tervezésre. 
A maximálisan 48 fő ellátotti férőhellyel engedélyezett működés 2021.évi teljes kihasználtsága nem volt 
valószínűsíthető. A 2021.évi állami támogatások igénylésekor feltételezett napi átlagos ellátotti létszám 32 
főben került meghatározásra. Jelenlegi szabályozás szerint az állami támogatás több mint 38 fő ellátotti 
létszámra igényelhető. Sajnos a koronavírus-világjárvány következtében a gyermekek intézménybe történő 
„beáramlása” még mindig kis mértékben bizonytalan az év első felében, a szülők járványhelyzeti munka-
körülményei, a koronavírustól való féltés okán is. Az intézmény engedélyezett munkavállalói  létszáma 
2022-ben (0,25 fő létszámbővülés) 15,5 fő, mely jelenleg -szakács munkakör kivételével-teljes egészében 
betöltött. Adható juttatási elemként a 2022.évben ennél a költségvetési szervnél is a nem kötelező cafetéria 
(SZÉP kártya formájában) történő biztosítását rögzíti az elemi költségvetés. 
 
4.2.A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői (K2) 
 
A rendelet tervezet a személyi juttatások vonatkozásában a 2021.év 15,5%-os terhekkel szemben 13%-
járulék (szociális hozzájárulási adó) terhekkel számolt  ill. a jogszabályokban előírt mértékkel egyes 
meghatározott juttatások kifizetéseknél. A koncepcióban már ismertetett mértékében a szociális hozzá-
járulási adó terhek csökkenése azt eredményezte, hogy bár a személyi juttatások összege az összevont 
költségvetésben mintegy 68 millió Ft összeggel magasabba 2021.évi eredeti tervadatnál  azonban a 
tárgyévben tervezett kapcsolódó közterhek(K2) a 2021.évi eredeti tervszámot sem érik el.  
 
 
4.3.Dologi jellegű kiadások jellemzői (K3) 
 
A dologi kiadások a Képviselő-testület 2022 évi koncepciójában foglalt irányelveinek figyelembe vételé-
vel, a 2021. teljesítés adatokra  tekintettel valamint a hatályos szerződéses kötelezettségvállalások alapján 
kerültek tervezésre.  
  
 
 
 
A 2022.évi költségvetés dologi kiadásai tervezése szigorú keretek között tartja az intézményeket a 
költségvetés végrehajtása során. Valamennyi költségvetési szervnél látszik, hogy a 2021. évi terv és tel-
jesítés adatokhoz viszonyítva szinten tartás jellemzi a dologi kiadások tervezését, mely az év során is fe-
gyelmezett gazdálkodást kíván. A dologi kiadások az intézményeknél jellemzően hasonló típusú kiadások, 
mint: 
 közüzemi díjak, épület karbantartással összefüggő szolgáltatási és anyagkiadások, hulladék-

szállítási kiadások, munka-, és tűzvédelemmel összefüggő kiadások, bankköltségek. 
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Az Alapszolgáltatási Központnál legjelentősebb összegű dologi kiadás a szociális étkeztetési feladat el-
látása érdekében az Önkormányzat által továbbszámlázott vásárolt élelmezési kiadások (Sapezok Kft. szol-
gáltatásnyújtó)(nettó 6 990 eFt), egyebekben a dologi kiadások összege évről évre szinte állandónak tekint-
hető. 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda esetében –tekintettel annak méretére és csoportszámaira- a közüzemi dí-
jak a legjelentősebb tételűek (nettó 11 000 eFt), a karbantartási jellegű kiadások összege magasabb más 
költségvetési szervekhez képest (nettó 3084 eFt), ill.a gyermekek neveléséhez kapcsolódóan jelentősek az 
üzemeltetési anyag kiadások, mint tisztítószerek, mosószerek, gyermekfoglalkoztatással kapcsolatos papír-
áru, rajzeszköz stb. beszerzése (nettó 7088 eFt). 
A Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások között legnagyobb összegűek a szolgáltatási kiadások ezen 
belül a közüzemi díjak (nettó 3400 eFt), a szakmai (nettó 1400 eFt) és egyéb szolgáltatások (nettó 6000 
eFt), ide értve a fénymásolással és nyomtatással kapcsolatos szolgáltatási és anyagköltségeket. A többi 
intézményhez mérten a kiküldetéssel (nettó 2500 eFt) összefüggő kiadások, valamint a postai szolgáltatás 
költségei, továbbá karbantartási kiadások (nettó 2500 eFt) között a hivatali egyes helyiségek burkolatcse-
réje, tapétázása/festése, kisjavítások. A lakossági tájékoztatásra szolgáló reklám és propaganda költségek a 
Kistarcsai Híradó önkormányzati lap megjelenésével összefüggőek  (nettó 9 000 eFt). 
 
A dologi kiadásokon (K3) belül az Önkormányzat elemi költségvetése szolgáltatási kiadások összeté-
tele: 

 
 K 32 kommunikációs szolgáltatási kiadások (éves terv nettó 9 881 eFt) között kerül tervezésre a 

rendszergazdai feladatokkal összefüggő szerződéses kiadások, valamint a honlap üzemeltetéséhez 
kapcsolódó rendszeres kiadások összege.  
 

Szolgáltatási kiadások  (K33)   2022. évi tervezett összege 242 153  eFt , lenti részletezettségben:   
 
 Közüzemi díjak (K331) a tavalyi tényadatokra tekintettel 8 174 eFt nettó összegben kerültek terve-

zésre, ebből a „STRONG” EU-s forrásból tervezett pályázat terhére elszámolható bruttó rezsikölt-
ségek összege 1 503 eFt. 

 Vásárolt élelmezési kiadásként (K332) nettó 124 657 eFt  összeg kerül tervezésre, mely össze-
gében jelentős tétel a Sapezok Kft-vel 2021. 06.16-tól hatályos szolgáltatási szerződés szerinti 
díjtételek tervezett kiadása, mely hatályos szerződés 2022. 06.30-ig kötelezettségvállalást ró az 
Önkormányzatra. (Teljes bruttó kiadás várhatóan     158 314 eFt, mely az óvodában napi átlagban 
297 fő ellátottat feltételez, az általános iskolában 465 fő/nap, míg a bölcsődében 32 fő/nap.     A 
tervezést jelentősen nehezíti a koronavírus-járványhelyzet okán feltételezhető bizonytalanság 
az ellátottak tényleges száma tekintetében, mely tényleges létszám befolyásolja az év során 
módosítható/módosuló állami támogatási tervszámokat. 

 
 Karbantartási kisjavítási szolgáltatási kiadások (K334) éves terve nettó 39 046 eFt. 

Előbbi összeg a teljesség igénye nélkül fedezi a következő legjellemzőbb tételeket: 
szerződés szerinti éves út kátyúzásokat (keretszerződés nettó évi 18 069 eFt), eseti gréderezéseket,  
úthiba javításokat (utóbbi nettó évi 8 000 eFt),  továbbá a közvilágítás karbantartása szerződés sze-
rinti (utóbbi 2265 eFt nettó éves összeg)  költségeit, felvonó karbantartás díját, térfigyelő kamera-
rendszer karbantartását (nettó 1181 eFt.),csapadékvíz elvezetés (nettó 3800 eFt), led lámpa javítása, 
káreseménnyel összefüggő lámpacsere ( nettó 1650 eFt ), egészségház karbantartási kiadásokat ( 
nettó 955 eFt),  tűzjelző rendszer ( nettó 489 eFt), gázkészülék karbantartást, játszótéri eszközök 
javítását, kéményellenőrzés ( nettó 387 eFt), riasztórendszer hibaelhárítás/memóriafejlesztés, üveg-
törés eseti javítása, klíma karbantartás, és előre nem tervezett szükséges hibaelhárításokat,  
STRONG projekt (nettó 1575 eFt) 
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 Közvetített szolgáltatások (K335)  20 881 eFt nettó összegben kerülnek tervezésre.  

Jellemzően itt kerülnek elszámolásra a helyiségek használatával összefüggő közüzemi díjak tovább-
hárított összegei, a szociális étkeztetés továbbszámlázása a feladatellátó Alapszolgáltatási Központ 
felé, valamint a köztemetés áthárított összegei. 
 

 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) nettó éves összege 16 786 eFt.  Előbbi-
ből a projektek finanszírozott költsége nélküli összeg 9 911 eFt. 

A nem projektekhez kapcsolódó kiadási tervtételek  között jelentősebb összegek jellemzően közbeszerzési 
, jogi (1418 eFt), főépítészi (2 674 eFt), belső ellenőri (1 200 eFt) feladatok költségei, egyéb szakértői 
díjak (650 eFt). Ekként kerülnek tervezésre az iskola egészségügyi finanszírozáshoz gyermekorvosoknak 
kiadások (791 eFt), közjegyzői munkadíjak(50 eFt), szabad piaci földgáz energia és földgáz tender lebo-
nyolítása díjai (nettó 1000 eFt), vízkár elhárítási terv és energetikai terv készítése( nettó 1105 eFt),további 
eseti szakértői díjak kiadásai, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (nettó 729 eFt). A projektekhez kapcso-
lódó szakmai szolgáltatási terhek a következők: útépítés Sheda,Lőcsei,Kántor-Rozmaring utcában (Kis-
városi programcsomag)( nettó 3059 eFt), Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítéséhez kapcsolódó kiadások ( 
nettó 2459 eFt), Top Plusz pályázat előkészítésének a tervezett pályázati kiadásainak a nettó összege 1357 
eFt., STRONG projekt (nettó 300 eFt) 

 
 Egyéb szolgáltatások (K337) éves tervezett kiadás összege nettó  32 598 eFt,  

 
Előbbi összeg- a teljesség igénye nélkül- a mindennapi működés különböző szolgáltatás vásárlásai ke-
rülnek tervezésre nettó összegben, mint:  

köztemetési költségek( 600 eFt), legionella kockázatbecslés( 295 eFt), fakivágások, veszélyes fák gallya-
zása  önkormányzati ingatlanon és közterületen (2 227 eFt), szállás és szállítási költségek (500 eFt), köz-
foglalkoztatás támogatása a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgaz. Társulat felé ( 793 eFt) , 
tűzvédelem, (168 eFt)  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2 150 eFt) , bankköltségek (5006 eFt) , par-
lagfű mentesítés (200 eFt) ,  kártevő-, rágcsálóirtás (2080 eFt), vagyonbiztosítás (2267 eFt), vérvételi 
lehetőség szolgáltatási díja (1 800 eFt), hulladékszállítási díjak települési szinten,(Köfe telephelyről) 
(nettó 2575 eFt) , értékbecslés (250 eFt), érintésvédelem (nettó 200 eFt) végrehajtói költségek, tetemszál-
lítás (200eFt), szőnyegtisztítás, épületfeltüntetési vázrajzok, határrendezés (38 eFt), helyszíni bejárás költ-
ségei,  karácsonyi díszkivilágítás fel és leszerelése (300 eFt), jogdíj év közi rendezvényekre, pedagógus-
napi műsor rendezvénye(120 eFt), postabélyeg(32 eFt), e-építési napló rendszerhasználata,(nettó 20eft) 
általános adatvédelmi szabályzat és egyéb szolg.(GDPR- 1440 eFt), közbeszerzési eljárás hirdetményi 
díjai, forgalomba helyezési díjak, pályázati előkészítés (nettó 1000eFt), cégautóval kapcsolatos szolgál-
tatások díja ( nettó 410 eFt). A TOP Plusz1.2.1-21-Kerékpárút Projekt keretében elszámolható szolgálta-
tási díj (nettó 1500 eFt), a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése során felmerülő költségek.(nettó 594 eFt.), 
STRONG projekt (nettó 3138 eFt) 

 
A (K 342)  reklám és propaganda kiadások 2022.évi tervezett összege 8 058 eFt, mely a Szilas TV és 
Régió Plusz TV-n történő önkormányzati tartalmak, megjelenések és kis összegben eseti lakossági tájé-
koztató anyag megjelenése érdekében rögzít kiadásai előirányzatot. 

 
 
 
 
A dologi kiadásokon belül 41,5% mértékű az egyéb dologi kiadások előirányzata (K35), melynek összeté-
tele a következő: 
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Az áfatörvény általi előzetesen felszámított általános forgalmi adó ( 64 151 eFt), általános forgalmi adó 
fizetési kötelezettség ( K352: 112 815 eFt), a felmerülő kamatkiadások ( K353: 10 167 eFt), illetve egyéb 
dologi kiadások (K353: 3 830 eFt). 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői (K4) 13 000 eFt/év 
 
Az Ávr. 24.§ (1) b) pontja alapján a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szoci-
ális, rászorultsági jellegű ellátásokat az önkormányzat kiadásai között tervezni kell. A 2021. évi tényada-
tokhoz viszonyítva került a 2022.évi   juttatott támogatások tervezett összege meghatározásra, összhangban 
a 2022.évi költségvetési koncepcióra vonatkozó határozatban foglaltakkal. Az Önkormányzat által szoci-
ális rászorultság alapján biztosított támogatási kiadási keretösszegnek  a kis mértékű emelése (500 
eFt-tal növelt éves keret) került tervezésre, tekintettel a koronívírus- járványhelyzettel összefüggés-
ben várható kérelmek növekvő számára. 
 
Helyi önkormányzati rendelet alapján tervezett juttatások -települési támogatások- összesen  13 000 e Ft 
összegben kerülnek tervezésre (2021.évi terv 13 000eFt), melyek támogatási jogcímenkénti összetétele a 
következő: 

ÖNKORMÁNYZAT „SAJÁT” ELEMI  
KIADÁSAI  jogcímenként (eFt) 

2022. évi  ere-
deti tervada-

tok 

2021.évi 
eredeti  

tervadatok 

tény 
2021. 

Személyi juttatások összesen (K1) 62 107 45 888 48 037 
Munkaadókat terhelő jár. és szoc hj. adó  (K2) 8 424 6 397 6 523 
Készletbeszerzés         (K31) 8 218 7 493 5 240 
Kommunikációs szolgáltatások     (K32) 9 881 7 530 7 869 
Szolgáltatási kiadások        (K33) 242 153 205 099 203 526 
Kiküldetések, reklám-és propagandakiad. (K34) 8 629 15 800 9 928 
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (K35) 190 963 78 520 72 539 
Dologi kiadások      (K3) 459 844 314 442 299 102 
Ellátottak pénzbeli juttatásai         (K4) 13 000 13 000 9 251 
Egyéb működési célú kiadások     (K5) 365 261 384 309 295 654 
Beruházások     (K6) 495 113 32 312 90 116 
Felújítások     (K7) 22 693 24 676 122 151 
Egyéb felhalmozási célú kiadások      (K8) 4 000 4 000 4 596 
Költségvetési kiadások     (K1-K8) 1 430 442 825 024 938 237 
Finanszírozási kiadások         (K9) 912 337 825 258 750 093 
KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt)  2 342 779  1 650 282     

 
1 688 330 
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a) Gyógyszerköltségekre 2.500 e Ft 
b) Lakhatásra 1.900 e Ft 
c) 18 év alatti gyermek neveléséhez 1.400 e Ft 
d) Rendkívüli élethelyzetben 3.800 e Ft 
e) Krízis esetén    300 e Ft 
f) Temetési költségek viseléséhez 1.200 e Ft 
g) Életkezdéshez 1.900 e Ft 

 
4.5.Egyéb működési célú kiadások (K5) 
 
Egyéb működési célú kiadások között a civil szervezetek által –külön rendeletben meghatározott feltéte-
lek szerint- pályázható, bizottsági hatáskörben odaítélésre kerülő támogatások és a Képviselő-testület ha-
táskörében jóváhagyásra kerülő egyesületi, alapítványi támogatások összege került tervezésre (részletesen 
a lentiek és a rendelet tervezet 14. számú melléklete szerint). A testületi hatáskörben támogatandó szer-
vezetek a 2021.évivel azonosak, összegükben a Kistarcsai Polgárőrség tekintetében a korábbi éveket 
meghaladóan, 1 200 eFt összegről 2 000 eFt összegre nő a tervezett támogatási összeg, összhangban a 
203/2021. (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 2022. évi Közbiztonsági és Telepü-
lésbiztonságot fokozó koncepcióban ismertetett szándékok szerint (un. „Városőrség programban”.  
A polgármesteri keret tárgyévi összege 1000 eFt-ban került meghatározásra. A Humán Bizottság és a 
Sport, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében 8 600 eFt pályázati keretösszeg 
sorsáról jogosult dönteni- a 2021. évi szabályozással azonosan - tárgyévben. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat 2022. évi működési célú támogatási kiadásainaknak részlete-
zése 

 
Megnevezés 

 2022. évi eredeti elő-
irányzat (eFt-ban)  

Humán Bizottsági+ Sport, Közlekedési és Közbiztonsági hatáskör-
ben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg  

                    8 600     

Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg 1 000     

Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek összesen 
és  részletesen: 

6 910 

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai                        350     
Kutyamentsvár Alapítvány                         300     
Kistarcsai Polgárőrség                     2 000     
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)                       550     
Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület                       910     
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete                    1 900     
Római Katolikus Egyházközség                        400     
Református Egyházközség                        400     
Rákóczi Szövetség támogatása                       100     
Kistarcsai VMSK Nonprofit  Kft. 142 800     
Kistarcsai KÖFE Kft.                 128 586     

Szekér-Transz 99. Bt.-helyi közlekedési feladatok támogatása                   21 300     

Működési célú támogatások  összesen (eFt): 309 196     
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A fenti táblázat szemlélteti, hogy működési célú egyéb kiadások között kerül elszámolásra/tervezésre az 
Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére nyújtott működési támogatások ösz-
szege. Az éves működési támogatási összegek a Kistarcsai KÖFE Kft-nek és a Kistarcsai VMSK Kft-
nek, jelen előterjesztéssel egyidejűleg előterjesztett üzleti tervével összhangban kerültek a költségve-
tésbe beépítésre. 
Az önkormányzati tulajdonú, elsősorban városüzemeltetési feladatokat ellátó KÖFE  Kft. 2022. évre vo-
natkozó üzleti terve alapján a múlt  évben tervezett eredeti támogatást 24 millió Ft-tal (23%-kal) meghaladó 
összeg került tervezésre, 128 586 eFt. A tervezett támogatás összegét megalapozó üzleti terv ismerteti a 
megnövekedett támogatási igény okait, összetevőit. Az előirányzat a K512 rovaton tervezett. 
 
A szintén 100%-os önkormányzati tulajdonú, közművelődési,- könyvtári-, és sportfeladatokat ellátó Kis-
tarcsai VMSK Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve -külön előterjesztésben- részletesen bemutatja a 
2022.évi működést befolyásoló körülményeket, prognosztizálva a feladatellátáshoz nélkülözhetetlennek 
tűnő támogatási igényt. Az eredeti költségvetésben megjelenő  támogatási igény a múlt évi 114 millió 
Ft-hoz viszonyítva 142 800 eFt (20%-os támogatási igény növekedés) , mely növekvő támogatási igény 
egyértelműen visszavezethető a 2021. évet is érintő koronavírus-világjárvány  okán elrendelt központi kor-
látozásokra, melyek a hagyományos városi rendezvények egy részének 2021.évi megrendezését kizárta. 
2022-ben azonban már tervezésre és szervezésre kerülnek „hagyományos” városi rendezvényeink, így azok 
forrásigénye is. A VMSK Kft. üzleti terve a támogatás terhére tervezett kiadásokat a már jóváhagyott kon-
cepciójával összhangban részletesen ismerteti. Az előirányzat a K512 rovaton tervezett. 
 
A helyi buszjárattal történő közösségi közlekedés fenntartásához a Szekér-Transz 99.Bt-nek nyújtandó, 
21 300 eFt összegű éves támogatás/veszteségkiegyenlítés a 2022. évben tervezésre kerül. Az összeg a Kép-
viselő-testület 230/2021. (XII. 15.) sz. határozata szerint jóváhagyott közszolgáltatási szerződés szerinti 
tartalommal– a korábbi évhez mérten évi 48%-os kiadás növekedést eredményez. A jóváhagyott szerződés 
szerinti támogatás összegére 2022.februártól havi 1 800 eFt összeg.  Az előirányzat a K512 rovaton terve-
zett. 
 
A Tartalék előirányzata (K513) 
 
Egyéb működési kiadások között (K513 rovaton) tervezett az összesen 30,226 millió Ft összegű tar-
talék, melyből 10 226 eFt fejlesztési célú tartalékként kerül rögzítésre, 20 000 eFt pedig általános 
működési tartalékként. A tartalékok jelentős összege biztosítja, hogy az eredeti költségvetés tervezé-
sekor a bevételeket érintően ismert bizonytalanságokra tekintettel (az iparűzési adó tárgyévi várható 
összege ill. az IPA kompenzációjának tényleges mértéke) az évközi esetleges forráshiány pótolható 
legyen. 
 
 
4.6. Felhalmozási jellegű kiadások (K6 beruházás , K7 Felújítási kiadások és K8 Felhalmozási célú 
támogatási kiadások) 
 
Az Ávr. rögzíti, hogy az Önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi ön-
kormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházási, felújítási célonként. Az 
Önkormányzat összevont felhalmozási kiadásait célonként a rendelet tervezet 13. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
Az alábbi táblázat ismerteti az  összesen 659 120 eFt összegű, fejlesztésekhez kapcsolódó kiadási terv-
számokat. A 2022.évi  fejlesztéshez kapcsolódó kiadások összege, beruházási és felújítási jelleggel (K6-
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K7 rovatok) kerül tervezésre az alábbi fejlesztési célok érdekében, ismertetve a fejlesztésekhez terve-
zett nem felhalmozási jellegű kiadási előirányzatok összegét is (eFt-ban): 
 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata     

összevont                                                                                                         
2022. évi felhalmozási  kiadásai 
(beruházás, felújítás)célonként 

2022.évi 
összes ere-

deti elő-
irányzat 

fejlesztési 
célonként  

2022.évi 
eredeti elő-
irányzatból 
Beruházás 

(K6) 

2022.évi ere-
deti előirány-
zatból felújí-

tás (K7) 

2022.évi ere-
deti előirány-
zatból műkö-

dési egyéb 
kiadás 

 
Útépítés (Sheda,Lőcsei,Kántor-Roz-

maring) (Kisvárosi programcsomag) 
1869/2021 (XII.3.) Korm.határozat 
alapján nyújtott támogatásból 

232 624 179 947 0 52 677 

Kistarcsa, Völgy utca (hrsz 378/5.) 
fejlesztése  érdekében hazai pályázathoz 
önerő(„Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” ) 

20644 0 20644 0 

 VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú 
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése  

294 096 229 748 0 64 348 

2021.évi áthúzódó kiadás 
Fenyvesliget martaszfaltos útépítés  
(Zsálya-Kamilla-Galagonya) 

8080 8080 0 0 

Temető Kerítés építés 3.ütem közér-
dekű kötelezettségvállalásból 

2500 2500 0 0 

Csigaház szennyvízhálózat felúj., 
közmű szétválasztás (2021.évi köt. vál-
lalás) 

2049 0 2049 0 

Térfigyelő Kamerarendszer bővítése 
és cseréje-közérdekű kötelezettségválla-
lásból 

12 044 12 044 0 0 

Járda fejlesztések éves keretösszege 10 000 10 000 0 0 

Top Plusz pályázat előkészítés kiadá-
sai (TOP Plusz1.2.1-21-Kerékpárút) 

1500 0 0 1 500 

Top Plusz pályázat előkészítés kiadá-
sai 

4 577 3 220 0 1 357 

Széchenyi úti katolikus templomnál a 
csapadékvíz elvezető csat. felújítás terv 
és kivitelezés 

5 320 5 320 0 0 

Vagyonértékelés kiadásai vízi közmű 
hálózatra vonatkozóan-2021.évi kötele-
zettség vállalásból 

7112 7112 0 0 

Közvilágítás bővítése - keretösszeg 3000 3000 0 0 
Közterületi padok, szemétgyűjtők, 

virágládák-keretösszeg 
1000 1000 0 0 
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Játszóterek karbantartása, játékok cse-
réje (Kondipark vízbekötés, ivókút tele-
pítés és kerítés bővítés, Simándy u. ját-
szótér csúszdacsere) 

3500 3500 0 0 

Önkormányzati feladatokat szolgáló 
informatikai eszközök beszerzése (veze-
tői ,képviselői eszközök pótlása, cseréje) 

1000 1000 0 0 

DPMV Zrt.-bérleti díj terhére végzett 
fejlesztések víziközmű (szennyvíz-,ivó-
víz) hálózaton 2022 évi kiadásai 

12700 12700 0 0 

Egyes tervezési kiadások/tervkorsze-
rűsítések kiadásai 

4000 4000 0 0 

Önkormányzat szolgálati  gépjármű 
éves pénzügyi lízing kiadások 

1695 0 0 1695 

Közlekedési jellegű fejlesztések(se-
bességcsökkentő műtárgy létesítése 
Ibolya és Aulich utcákban) 

2 000 2 000 0 0 

Széchenyi és Deák u.között HÉV 
aluljáró megvilágításának kivitelezése 
(idegen tulajdonon végzendő beruhá-
zás) 

3 450 3 450 0 0 

Sólyom utca martaszfaltozása , vízel-
vezetés fejlesztése  lakossági hozzájáru-
lással 

5 857 5857 0 0 

HÉSZ módosítás kiadásai 2021.tes-
tületi döntés alapján 

635 635 0 0 

Önkormányzat összes felhalmozási 
cél szerinti kiadás eFt-ban 

639 383 495 113 22 693 121 577 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi 
költségvetésében tervezett beruházási, 
felújítási kiadások 

8 651 7 981 670  

Alapszolgáltatási Központ elemi költ-
ségvetésében tervezett felhalmozási ki-
adások 

3 079 2 579 500  

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda  elemi 
költségvetésében tervezett felhalmozási 
jellegű kiadások  

8 586 2 414 6 172  

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde-kisértékű 
eszköz beszerzések 

2372 2372 0   

Költségvetési szervek  felhalmozási célú 
kiadásai összesen eFt-ban  (K6-K7) 

19 737 10 195 9 542  

Összes felhalmozási jellegű kiadás eft-
ban 

659 120 510 459 30 035 121 577 
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A ciklus egészére vonatkozóan, a 91/2020.(III.23.) önkormányzati határozattal jóváhagyott, a  2020-2024-ig 
terjedő időszak gazdasági programban foglaltak részben kijelölik a 2022.évi  költségvetés tervezési irányelve-
ket a fejlesztési kiadások tekintetében. 
 
 

 
A 2022.januárban további fejlesztések érdekében benyújtott pályázati igények (TOP Plusz alprogra-
mok) összege 701 433 eFt.  
Amennyiben tehát a támogatási igényeink eredményesnek bizonyulnak, úgy a költségvetés fejlesztési ki-
adásai kiemelten jelentős összegekkel növekedhetnek a költségvetési év során. A Képviselő-testület 
2022.január 12-i rendkívüli ülésén hozott határozatai e célt szolgálják: 
 
 „Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” érdekében benyújtott támogatás 

2/2022. (I. 12.) sz. határozat  szerint 198 070 134 Ft. 
 A Kistarcsai Tölgyfa Óvoda infrastruktúra fejlesztése”, valamint „A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 

infrastruktúra fejlesztése” megnevezésű pályázatok  3/2022. (I. 12.) sz. határozat szerint 159 313 
553 Ft 
és a 4/2022. (I. 12.) sz. határozat szerint 44 049 089 Ft támogatási igénnyel kerültek benyújtásra. 

 5/2022. (I. 12.) sz. határozat alapján  „Élhető települések” című pályázati felhívásra további 300 000 
000 Ft támogatási igényünk keletkezett, kerékpárút építése  érdekében. 
 

 
 
 
5. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 
 
Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében 
a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló prog-
ramok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.  

A 2022.évi eredeti költségvetésben tervezett kiadások és bevételek között szerepel az Európai Uniós 
forrásból,  az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) 
által kiírt pályázat keretében,  az Európa a polgárokért pályázat 2.1 Testvérvárosi program alprogramjára 
benyújtott pályázatunkra megítélt  döntés szerint 25 000 EUR támogatási összeg és annak felhasználása 
tervezése a működési kiadások között. Természetesen a járványhelyzeti/veszélyhelyzeti szabályokra is te-
kintettel a tervezett kiadási előirányzatok teljesülése jelentős bizonytalanságot hordoz. A tárgyévi eredeti 
költségvetés alapján a megítélt  9 018 816 Ft összegű támogatás a 2022.évi  25. Kistarcsai Napok Feszti-
vállal egybekötött testvérvárosi találkozó alkalmával kerülhet felhasználásra, a következő tervezett kiemelt 
előirányzatok összegében: 
Személyi juttatások (K1) Projekt előkészítés és menedzsment, reprezentációs kiadások)   1 323 965 Ft 
Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások (K2)                           96 715 Ft 
Dologi kiadások(K3)                        7 251 136 Ft. 
 (tolmácsolás, karbantartási kiadások, arányos közüzemi díjak, szállásköltségek)  
 
A tárgyévi költségvetésben EU-s forrás felhasználásával megvalósuló másik fejlesztés:   
VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 azonosító számú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése cél érdekében  
294 096 eFt, mely összetételében 
 személyi jellegű kiadás: 4 448 399-Ft, 
 Járulék, szociális hozz.adó  928 818-Ft, 
 Dologi kiadás 58 971 821-Ft , melyből fordított áfa kiadás 55 229 462 Ft, szakmai és egyéb szol-

gáltatási kiadások Áfa-val növelten 3 742 359-Ft 
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 Beruházási kiadás: 229 746 897-Ft 
Az EU-s  forrásból támogatott projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek 
összege  14 780 eFt összeg.            
 
Finanszírozási kiadások (K9) összetétele : 
Adósságszolgálattal összefüggő tőketörlesztések(K911) és lízingkiadások (K917) összesen 38 647 : 
 KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épü-

letének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján 
keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 1 198 eFt összegben kamat 
(K353 dologi kiadások között) törlesztése. 

 „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adós-
ságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 5 987 eFt (K353 dologi kiadás)kamat-
kiadás. 

 VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése beruházás 
önerő igénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 110 388 eFt 
összegű hitelügylettel összefüggésben  8 331 eFt tőketörlesztés és 2 664 eFt (K353 dologi kiadás-
ként) kamat. 

 Pénzügyi lízing kiadások-önkormányzati szolgálati gépjármű beszerzéshez kapcsolódóan 1 695 eFt 
tőke+278 eFt kamatterhek. 
 

A 2022.évi költségvetést terhelő adósságszolgálat vonatkozásában kijelenthető az Önkormányzat tehervi-
selő képessége megfelelő, azonban a tárgyévet követő évekre vonatkozóan a futamidő végéig (15 év) a 
testületnek mindenkor figyelembe kell vennie, az évenként felmerülő, korábban megvalósult fejlesztések 
érdekében keletkezett adósságszolgálati terheket, melyek az egyéb fejlesztési célok mellett, azokat priori-
tásban megelőzve tervezendőek a költségvetési kiadások között. A Rendelet tervezet 17.számú melléklete 
ismerteti a futamidő végéig prognosztizált adósságszolgálattal összefüggő terheket. 
 
A finanszírozási kiadások között tervezett további 30 522 eFt összegben a 2021.év decemberében , 
támogatás megelőlegezésként (likviditást segítendő) a Magyar Államkincstáron keresztül kiutalt elő-
leg összeg visszafizetése (K914 rovat). 
 
III. Végrehajtásra vonatkozó szabályok 
 
A korábbi évek gyakorlatban jól bevált végrehajtási szabályai jellemzően nem igényelnek változtatást. 
Az Áht. 23. § rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatá-
rozni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint az Mötv. 68. § (4) 
bekezdése szerinti értékhatárt, mely a polgármester részére engedélyez forrásfelhasználásról való döntést. 
Ezen jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rögzítésre kerültek a költségvetés végrehajtása során al-
kalmazandó szabályok. 
Fentieknek megfelelően rögzítésre került az előirányzatok módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos 
döntési jogosultságok meghatározása.  A 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 
szerinti un. egységes rovatrend számaira való hivatkozás segíti a jogalkalmazást az előirányzat átcsoporto-
sításra/módosításra vonatkozóan. Egyebekben az előirányzatok és rovatok közti átcsoportosítás szabályai 
a vonatkozó Ávr. előírásainak figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 
 

 
Az Áht. 29/A. § (3) bekezdése előírása alapján a helyi önkormányzat  évente, legkésőbb a költségvetési 

rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatal-
mazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti  saját bevételeinek, valamint a Stabilitási 
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tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költ-
ségvetési évet követő három évre várható összegét (kitekintő határozat), melyet az előterjesztett tartalom-
mal javaslok jóváhagyni. 
A helyi adókból nyújtott kedvezmények, mentességek, helyiség bérbeadással összefüggő mentességek ter-
vezett alakulását a rendelet tervezet 16.számú melléklet rögzíti. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottság tagjait, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indo-
kolásra figyelemmel az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá  Kistarcsa Város Önkormányzata  
2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét!  
 
 

 
 
 
 
 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja ../2022.(II..) önkormányzati rendele-
tét Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

 
 

1 .H a tá r oz a t i  j av as l a t  
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 
rendelet 17. számú mellékletében rögzített tartalommal  jóváhagyja az Önkormányzat saját bevéte-
leinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a 2022. költ-
ségvetési évet követő három évre várható alakulását. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
 
Kistarcsa, 2022. február 06. 
 

Juhász István 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


