
 

 

                                  KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

  2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-133 

„nyílt ülésen tárgyalandó” 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő - testület 2022. június 29-i ülésére 

  

 

Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (II.16.) 

önkormányzati rendelete módosítása 

Érintett Bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 

5/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban 2022. évi költségvetés) módosítására 

vonatkozóan első alkalommal kerül előterjesztés a Képviselő-testület elé, a testületi munkatervben 

ütemezett időpontban.  

A tárgyévre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok módosításának igényét elsősorban meghatározza: 

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

Kvtv. tv.) 2. és 3. számú mellékletében - a települési önkormányzatokat megillető finanszírozási 

feltételrendszer alapján-, támogatási többletforrások /elvonások.  

 

A szükségessé váló előirányzat módosítások mellett ismertetésre kerülnek a polgármester és 

intézményvezetők által végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások is, a 2022. évi 

költségvetési rendelet 13.§-ban rögzített részletes szabályozás szerint. Előbbi, átruházott hatáskörben 

végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások hatására a 2022.évi költségvetés főösszege 

összevontan 21 195 eFt összegben növekedett az előterjesztés készítéséig, melyről a 2022.évi 

költségvetési rendelet 13. §-ban rögzített jogkörömben tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet és 

Bizottságot. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34.§ (4) bekezdése szerint a 

Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-

i hatállyal módosíthatja a tárgyévi költségvetési rendeletét.  

 

 

I. A 2022.évi költségvetés kiemelt előirányzatainak változása részletesen 

Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzata eredeti 

(hatályos) főösszeg 2 423 738 eFt, mely az előterjesztett tartalmú rendeletmódosítás 

jóváhagyásával 3 130 544 eFt összegre 706 806 e Ft-tal növekszik. A januártól májusig terjedő 

időszakban, átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás hatása +21 195 eFt növekedés, 

 

 

 



 

 

míg további a jelen előterjesztésben megjelenített részletes indokok alapján javasolt a képviselő-

testületnek  +685 611 e Ft  összegű bevételi és kiadási előirányzat növekedés. 

 

I .Intézményvezetői/polgármesteri átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 

(+21 195 e Ft) 

 

Az átruházott intézményvezetői/polgármesteri hatáskörben végrehajtott egyéb előirányzat 

átcsoportosítások, az eredetileg tervezett keretek terhére, a tervezett költség ténylegesen felmerülésekor 

indokolt elszámolási rovathoz és/vagy feladathoz igazodóan váltak szükségessé. Ezek testület részére 

történő ismertetését a 2022.évi költségvetés 13.§-ban rögzített szabályok írják elő. 

 

Az Önkormányzat elemi költségvetésébe központi költségvetésből kiutalásra került szociális ágazati 

pótlék (szociális ágazatban dolgozók bérének finanszírozása érdekében 4 769 eFt összegben 2022 

január-április hóra vonatkozóan B1131 rovaton) és bérkompenzáció finanszírozására 34 eFt összegben 

(B111) az arra jogosult munkavállalóknak, a 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 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet a 

„költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. 

évi kompenzációjáról” alapján. A támogatások - azok kötött felhasználása jellege szerint- átadásra 

kerültek ágazati pótlékként 4 080 eFt, továbbá egészségügyi pótlékként 859 e Ft összegben az 

Alapszolgáltatási Központ költségvetése javára, 34 eFt a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda javára 

bérkompenzációként, ill. 689 eFt a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde dolgozói javára. 

 

Intézményeknek 

Önkormányzattól átadott 

pótlékok és kompenzációk 

04. hóig (e Ft) 

Alapszolgáltatási 

Központ 

Kistarcsai Gesztenyés 

Óvoda 

Kistarcsai Tipegő 

Bölcsőde 

Ágazati pótlék 4 080 - 689 

Egészségügyi pótlék                         859 - - 

Bérkompenzáció - 34 - 

Összesen átadva 5 662 eFt 4939 34 689 

 

 

A bevételi előirányzat főösszeget növelte továbbá, hogy a gyermek háziorvos tartós helyettesítése 

érdekében, finanszírozási szerződés alapján 3 498 eFt értékben érkezett támogatás a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16), mely összeg a gyermek háziorvosi (2.körzet helyettesítés) 

ellátás költségeinek fedezésére került tervezésre. 

Bevételi előirányzat került tervezésre a B21 rovatokat érintően, a tavalyi évi BMVIS/27/2021. számú 

támogatói okirat alapján, vis maior célokra fordított támogatás ,7 886 eFt értékben. A támogatási döntés 

2021.március 16-án történt, mely támogatás a 2020.év június 14-i csapadékvíz okozta károk 

helyreállítása célját szolgálta, partfal, út valamint közmű és műtárgyak helyreállításának fedezetére 

szolgált. 

Köztemetések számának 2022-es visszaesése miatt -1 000e Ft bevétel korrekció történt, természetesen 

a továbbszámlázott költségek egyidejű csökkentésével.  

Kamatbevételek nagyobb mértéke miatt 652 e Ft, a 9/2019.(I.28) számú határozat alapján kiszabott 

névhasználati díj alapján 145e Ft, jogtalan közterület használat miatt befolyt eljárási díjból adódóan 68e 

Ft és magán károkozás térítése okán 105 eFt többletbevétel került tervezésre, mely bevételek (B4 rovat) 

az önkormányzat vagyontárgyainak anyagköltségeit fedezték összesen +971 e Ft mértékben.   



 

 

Az Önkormányzat költségvetésének főösszegét növelték az önkormányzati lakások lakásvételár 

törlesztései  a B52 rovaton 241 eFt értékben.  

Közérdekű felajánlás történt a Hivatal határoló kerítésének rendezésére érdekben (1696 hrsz, ÖNKBEV-

2022-5 sz. szerződés), valamint a Biotrans Kft. használt olaj hasznosításából származott az ÖNKKIAD-

2021-7 számú szerződésből adódóan, összesen 143 eFt bevétel, B65 rovaton. 

  

Az előbbi hatásokat összegezve az Önkormányzat elemi költségvetési főösszege 17 401 eFt 

összegben változott (+5 662 eFt, +3498 eFt,  +7 886 eFt, -29 eFt, +241 eFt, +143 eFt). A kiadási 

rovatok között végrehajtott átcsoportosításokat és az előbb ismertetett az előirányzatokat 

módosító intézményvezetői /polgármesteri  döntések tételesen az előterjesztés 1. sz mellékletben 

kerülnek bemutatásra, ill. ezek utólagos jóváhagyására vonatkozó határozati javaslat került 

előterjesztésre (1.sz.) 

Az előirányzatok között  további esetekben jellemzően az államháztartási számviteli elszámolási 

szabályokra figyelemmel, a kormányzati funkciórend megfelelő alkalmazása generált átcsoportosítást 

az eredeti költségvetésben már rögzített előirányzatok között, ill. az év első 5 hónapjában jelentkező 

többletfeladat érdekében, egyes esetekben a tartalék terhére történt átcsoportosítás, melyeket szintén az 

1. számú melléklet adatai ismertetnek.  

Az általános  tartalék (K513) csökkenését eredményezték januártól májusig terjedő időszakban 

polgármesteri döntés szerint jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások az alábbi érdekében (-3 996 eFt): 

 előirányzat kiegészíti a Pest Megye Önkormányzata zarándokház építése célú támogatását a 

zarándokház parkolója burkolásának kiadásaihoz, árajánlat alapján                                - 1 936 eFt 

 103/2022.(V.9.) határozat szerint támogatás nyújtása ,az  állami  támogatásból létesített, felújított, 

a  Kistarcsai Szlovák Önkormányzat tulajdonában álló „Szlovák ház” gyepesítésére, 

területrendezésre -806 e Ft. 

 a térfigyelő rendszer bővítéséhez szükséges kosaras autó és térfigyelő kamera dobozok beszerzése 

céljából, a közbiztonság további növelése érdekében tartalékból átcsoportosított összeg -1 254 e 

Ft. 

A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) közvetlen támogatást kapott a 2022.04.03-

i országgyűlési képviselő választással, népszavazással összefüggésben felmerült kiadások érdekében,    

3 794 e Ft értékben, a támogatás elszámolása benyújtásra és elfogadásra került a Nemzeti Választási 

Iroda által is. (ÖNKBEV-2022-4 sz.Támogatói és GF/244-2/2022 iktatószámú elfogadó okirat) 

A dologi kiadások között történtek átcsoportosítások, fizetendő áfa és CSP 0365 Exchange online plan 

(2022.03.22.-2023.03.22) software vásárlás miatt. A Hivatal költségvetése módosított főösszege az fenti 

gazdasági eseményekből adódóan +3 794 e Ft-tal változott. 

 

Az Alapszolgáltatási Központ költségvetése az Önkormányzat által átadott kötött felhasználású 

támogatással (pótlékokkal) egyező összegben emelkedett 4 939 eFt összegben, mely változásokat az 

előterjesztés 1. számú mellékletében részletezve tájékoztatásul közlök. Előirányzat átcsoportosítások 

történtek főként személyi juttatások között (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás, munkába járás 

költsége, helyettesítés, túlóra okán), valamint a szennyvízcsatorna átkötés és mobiltelefon vásárlás 

költségeivel kapcsolatosan a dologi és beruházási rovatok között. 

 

 

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetése főösszege, az intézményvezetőre átruházott 

hatáskörben a kötött felhasználású állami támogatás átadásával egyező, 34 eFt összeggel gyarapodott. 

Előbbieken kívül intézményvezetői hatáskörben átcsoportosítások történtek a bér rovatok között, illetve 



 

 

földgáz és villamos energia beszerzés tender lebonyolítás, illetve környezetvédelmi és fenntarthatósági 

szakmai szolgáltatás rovatokra, továbbá éves domain díjakra a dologi kiadásokon (K3) belül. 

 

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde elemi költségvetésének főösszegét a januártól-április hóig elszámolt 

ágazati pótlék (689 eFt) kiutalt összege) növelte, valamint személyi kiadások, egyéb szakmai 

szolgáltatás (földgáz és villamos energia beszerzés tender lebonyolítás, dajkaképzés) díjak és fizetendő 

áfa és kamat költségek vonatkozásában került sor az előirányzatok között átcsoportosításra. 

 

A átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatása intézményenként, kiemelt 

előirányzatonként az alábbi összefoglaló táblázatban kerül ismertetésre (eFt-ban), továbbá az 

előterjesztés 1. számú melléklete részletesen ismerteti a tárgyév január-május hónapjaiban polgármesteri 

és intézményvezetői saját hatáskörben szükségessé vált előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat. 

 

 

Kiadási előirányzatok 

változása (eFt-ban) 
Gesztenyés 

Óvoda 

Alapszol

g. 

Központ 

Polgárm

. Hivatal 

Tipegő 

Bölcsőde 

Önkorm

ányzat 

ÖSSZES 

változás 

(eFt) 

Személyi juttatások (K1)  +30 +4 339 +2 895 +607 -1 324 +6 547 

Járulékok és szociális hozzájár. 

adó kiadásai (K2) 

+4 +601 +419 +82 -97 +1 009 

Dologi kiadások (K3)  0 -458 +480  -2 739 -2 739 

Egyéb működési célú kiadások –

(K5) 

    +5 168 +5 168 

Beruházási, felújítási kiadások 

(K6-K7) 

 +458   +9 830 + 10 287 

Finanszírozási kiadás (K9)     +900 +900 

Intézményfinanszírozás 

kiszűrésével kiadás változás eFt-

ban 

+34 +4 939 +3 794 

 

+689 +11 738 +21 195 

Állami támogatás működésre 

(B1) 

  +3 794  +9 160 +12 954 

Felhalmozási célú támogatások 

(B2) 

    +7 886 +7 886 

Működési saját bevételek (B4)     -29 -29 

Vagyon értékesítés (B5)     +241 +241 

Működési célú átvett pénz (B6)     +143 +143 

Finanszírozási bevételek –

intézmény finanszírozásból 

(B816)  

+34 +4939  +689 0 (+5662) 

Változás bevétel eFt-ban 

intézményfinanszírozás nélkül 

+34 +4939 +3 794 +689 +11 738 +21 195 

 

 

 



 

 

II. Tárgyévre vonatkozóan felmerült további előirányzat igények (összevont hatás + 685 611 

eFt bevételi-kiadási főösszeg növekedés):  

 

 

2.1 Bevételi előirányzatok további módosítását indokolják az alább előterjesztettek: 

 

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

szerint az Önkormányzatnak járó központi támogatások összege korrigálásra került az 2022.eredeti 

támogatási összegekhez képest. A májusi önkormányzati adatszolgáltatásunk szerint többletbevételre 

vagyunk jogosultak az alábbi okok mentén: 

 gyermekétkeztetés év eleji terv létszám adatai (2021.bázis) 93 fő napi ellátottal többet mutatnak; 

 Óvodai gyermeklétszám adatok az év átlagában (ismerve a májusi beiratkozási adatokat) 12 fővel 

több ellátottat mutatnak;  

 Minősített óvoda pedagógusok száma 1,4 fővel nőtt az eredeti tervadatokhoz képest. 

 Bölcsődében májusban már elismerhető 46 fő ellátott gyermek az elszámolásban (év eleji terv 

38 fő) 

Az imént ismertetett állami támogatási bevételeknek a 2022.évi költségvetésre gyakorolt összesített 

hatása a következő, mely további támogatási kiegészítéseket is fog eredményezni, ezek az előterjesztés 

készítéséig nem közöltek: 

 

Többletbevétel jogcíme  Bevétel eFt  Rovat 

Kvtv. szerinti kiegészítő támogatás köznevelési feladatokhoz  7 229     B112 

Kvtv. szerinti kiegészítő támogatás  egyes szociális és 

gyermekjóléti feladatokhoz 

7 242      B1131 

Kvtv. szerinti kiegészítő támogatás gyermekétkeztetés 

feladataihoz 

3 883     B1132 

Összes működési támogatással összefüggő bevétel 

(B11)változás eFt 

+ 18 354      B1 

 

aa) A 2. számú gyermekorvosi körzetben a feladat ellátására 2022.04.01-jétől az Önkormányzat köteles, 

ezért a testület 55/2022. (III. 23.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a BABY-MED Bt. által korábban 

ellátott a házi gyermekorvosi szolgálat működtetését tartós helyettesítéssel látja el, melynek érdekében 

Dr. Horváth Eszter Mária egyéni vállalkozóval kötött megállapodást. 

Az Önkormányzat közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) került 

finanszírozási jogviszonyba. A kapott NEAK finanszírozás 100%-ban átadásra kerül a feladatot 

helyettesként ellátó orvosnak a vonatkozó szerződés szerint. 

Az év végéig szükséges előirányzat összege (a polgármester által átruházott hatáskörben már 

végrehajtott előirányzat módosításokon felül további 6 havi támogatási összeg, 9 480 eFt, mely a B16 

rovaton kerül tervezésre. 

 

b) A képviselő-testület által jóváhagyott támogatási kérelmek a Támogató szervezet és az 

Önkormányzat által már létrejött támogatási szerződések szerint többletbevételt eredményeztek az 

alábbiak szerint (önkormányzati saját önerő nélkül) a B25 bevételi előirányzat rovaton: 

 

ba) TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” 

című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 

- A projekt címe: Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A. 

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 3144/28 



 

 

- A projekt összes költsége: 44 049 089 Ft 

 

- bb) TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra az alábbiak 

szerint: 

- A projekt címe: Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 357/1. 

- A projekt összes költsége: 198 070 134 Ft 

 

bc) TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” című pályázati felhívásra az alábbiak 

szerint: 

- A projekt címe: Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán 

- A beruházással érintett ingatlanok címe: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út, Komáromi utca, Pozsonyi 

utca, Aulich Lajos utca, Kossuth Lajos utca, Nagytarcsai út 

-  A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 1938/2, 1848/6, 1937, 2039, 125/3, 0256, 

6092, 0249/16, 0250, 0253/1, 0259/11, 6668, 0255 

- A projekt összes költsége: 300 000 000- Ft 

 

c) További bevételi előirányzat növekedést tesz lehetővé, hogy  az iparűzési adóbevételeknek 

2022.május 31-i teljesítés adataira figyelemmel 50 millió Ft többletbevétel realizálódott az 

eredeti terveket meghaladóan, új adózói befizetések és a 2021. évi prognosztizációt bázisul 

számított adóbefolyáshoz képest. A többletbevétel az Önkormányzat tartalékainak 

gyarapítását teszi lehetővé. 

 

d) A képviselő-testület június havi ülésének előterjesztett dokumentumai között olvasható , hogy 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi (áprilisi) döntése szerint,  

nyilvános  pályázat közzétételét követően értékesíteni kínálta a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban lévő, telekalakítási eljárást követően kialakuló , Kistarcsa belterület 6092/4 hrsz-ú, 

3895 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant A 6092/4  hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséből 51 700 e Ft+ Áfa bevételi előirányzat kerülhet tervezésre (tehát legalább a 

vagyonértékelés szerinti összeg, mint nettó bevétel), a B52 és B406 (Áfa) rovat összegét növelve. 

 

 

 

  

2.2 Kiadási előirányzatok változása a képviselő-testület hatáskörében (összesen javasolt 

változás 685 611 eFt) 

 

2.2.1. B1 bevételi rovatok többletéből származó kiadási előirányzat növekedések (18 354 eFt): 

 

Megnevezés 
 Kiadás 
eFt  Rovat COFOG(feladat) 

2022. köznevelési többlettámogatás átadása Kistarcsai Gesztenyés 
Óvodának 

            
7 229     K915 18030 

2022. Kvtv. Szerinti többlettámogatás szociális és gyermekjóléti 
feladatokhoz tervezése vásárolt élelmezési szolgáltatás 
többletköltségéhez 

            
8 760     K332 96015 

2022. Kvtv. Szerinti többlettámogatás szociális és gyermekjóléti 
feladatokhoz tervezése vásárolt élelmezési szolgáltatás Áfa 
többletköltségéhez 

            
2 365     K351 96015 



 

 

NEAK finanszírozás átadása helyettes gyermekorvosnak 9 480 K336 072111 

 

2.2.2 Közhatalmi bevételek (IPA) adóbevételek évközi többletteljesüléséből adódó kiadási tervek: 

 

       Összeg (eFt)  Rovat         Funkció 
IPA többlet befolyás tervezése tartalékként  

             50 000     K513 900020 

 

 

2.2.3. Támogatott projektek kiadási előirányzatainak módosított előirányzat összege: 

 

Tipegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra 
fejlesztése személyi juttatás-projektmenedzsment             2 110     K122 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra 
fejlesztésel személyi juttatás közterhek-projektmenedzsment                218     K2 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra 
fejlesztése szakértői díjak                356     K336 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra 
fejlesztése közbeszerzési , egyéb szolgáltatási díjak                536     K337 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Tipegő Bölcsőde szakértői és 
közbeszerzési díjak áfa kiadásai                217     K351 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra 
fejlesztése ingatlan építés beruházási kiadások            24 951     K62 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra 
fejlesztése eszköz beszerzés             7 027     K64 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú,Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra 
fejlesztése eszköz beszerzés  áfa             8 634     K67 

Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése:   

KEHOP-5.2.9 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése személyi juttatás-projektmenedzsment             6 950     K122 

KEHOP-5.2.9 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése személyi juttatás közterhek-projektmenedzsment                719     K2 

KEHOP-5.2.9 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése szakértői díjak             1 721     K336 

KEHOP-5.2.9 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése közbeszerzési és egyéb szolgáltatási díjak             2 830     K337 

KEHOP-5.2.9 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése szakértői és közbeszerzési díjak áfa kiadásai                643     K351 

KEHOP-5.2.9 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése fizetendő áfa/fordított áfa kiadások            38 097     K352 

KEHOP-5.2.9 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése ingatlan építés beruházási kiadások          146 604     K62 

KEHOP-5.2.9 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése eszköz beszerzés                  75     K64 

KEHOP-5.2.9 kódszámú,Simándy József Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése eszköz beszerzés áfa kiadása                431     K67 



 

 

Kerékpáros infrastruktúra bővítése:   

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, Kerékpáros infrastruktúra bővítése 
Kistarcsán személyi juttatás-projektmenedzsment kiadások             9 500     K122 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, Kerékpáros infrastruktúra bővítése 
Kistarcsán személyi juttatás közterhek-projektmenedzsment                983     K2 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, Kerékpáros infrastruktúra bővítése 
Kistarcsán szakértői díjak             4 518     K336 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, Kerékpáros infrastruktúra bővítése 
Kistarcsán közbeszerzési és egyéb szolgáltatási díjak             2 253     K337 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, Kerékpáros infrastruktúra bővítése 
Kistarcsán  dologi kiadások  áfa kiadásai             1 797     K351 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, Kerékpáros infrastruktúra bővítése 
Kistarcsán  fizetendő áfa kiadások            58 463     K352 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, Kerékpáros infrastruktúra bővítése 
Kistarcsán ingatlan építés beruházási kiadások          221 219     K62 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, Kerékpáros infrastruktúra bővítése 
Kistarcsán eszköz beszerzés áfa kiadása             1 267     K67 

 

Többletbevételekből adódó tartalékképzés terhére lehetővé vált a Kistarcsai Polgármesteri 

Hivatal (PH) hálózatfejlesztése az alábbi részletek szerint: 

Kistarcsa PH hálózatának felmérése, a jelenlegi hálózati topológia műszeres mérése, mely tartalmazza 

a végpontok beazonosítását, az adatátviteli sebesség meghatározását dokumentációt alapul véve: 

 A követelményekhez optimális szerver gép kalkulált ára 1 337+Áfa. 

További tartalom: Hálózattervezés a szükséges és hiányzó végpontok betervezése Végpontkiépítés, a 

szükséges kábelek, kábelcsatorna, a szükséges egyéb segédanyagok, a kiépítés költségei és 

dokumentálása - Eszközök beüzemelése, - Managelhető hálózat logikai kialakítása, - Vlanok beállítása, 

- Port Security beállítása, Falidobozok kiépítése. 

PHivatal szerver gép áfa, menedzselhető hálózat                361     K67 

PHivatal Szerver gép nettó beruházási érték             1 337     K64 

PHivatal Hálózat bővítés, menedzselhető hálózat érdekében áfa kiadások                658     K351 

PHivatal Hálózat bővítés, menedzselhető hálózat érdekében nettó kiadások             2 438     K334 

Hálózat bővítés és szervergép csere érdekében tartalék csökkenése -           4 794     K513 

 

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, 2. 

táblázat):  

 

Kiadási előirányzatok 

változása (eFt-ban) 
Kistarcsai 

Gesztenyé

s Óvoda 

Alapszolg

Központ 

Polgárm

esteri 

Hivatal 

Tipegő 

Bölcsőd

e 

Ön-

kormányz

at 

ÖSSZES 

változás 

(eFt) 

Személyi juttatások (K1)  +2030 +4 338 +2 895 +607 +17 237 +27 107 

Járulékok és szociális 

hozzájárulási adó kiadásai 

(K2) 

+1004 +601 +419 +82 +1 823 +3 929 



 

 

Dologi kiadások (K3)  +4229 -458 +480  +146 351 +150 602 

Ellátottak pénzbeli juttatása 

kiadásai (K4 )  

      

Egyéb működési célú 

kiadások –(K5) 

    +102 074 +102 074 

Beruházási, felújítási 

kiadások (K6-K7) 

 +458   +421 736 +422 194 

Finanszírozási kiadás (K9)     +13 792 +13 792 

Intézményfinanszírozás 

kiszűrésével kiadás változás 

eFt-ban 

+7263 +4 939 +3 794 

 

+689 +690 121 +706 806 

 

A Kormány 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozata alapján várható, hogy az egyes energiaárakat érintő 

kedvezmények (rezsicsökkentés) kizárólag a lakossági felhasználókra vonatkozóan maradnak fenn, 

mely döntés hatására a közüzemi díjak jelentős emelésével számolhatunk az alábbi fogyasztási helyeket 

érintően már a tárgyév  2. félévben:Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, Gesztenyés Óvoda, Tölgyfa 

Óvoda,Tipegő Bölcsőde, Alapszolgáltatási Központ, Civilház, Egészségház.  

A szolgáltatótól kapott előzetes becslés alapján a gázfogyasztást érintő közüzemi díjemelés 

(önkormányzati rezsicsökkentés kivezetése) az Önkormányzat 2022. évi tartalékainak igénybevételét 

valószínűsíti. A rendelet tervezetben a polgármester részére felhatalmazást biztosít a testület, hogy a 

szükséges mértékben finanszírozza a díjemelés hatásait a költségvetési szerveknél. Az erre a célra adott 

felhatalmazás összege jelentős, érintett intézményekre vonatkozóan összesen 15 512 eFt. 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az Önkormányzat  2022. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kistarcsa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 

módosításáról szóló …/2022(..) önkormányzati rendeletét. 

  

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel  



 

 

1. számú Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester és 

önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetői által Kistarcsa Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete 13.§ (7) és (9) 

bekezdésében foglaltak szerint, átruházott hatáskörben 2022. január-május hónapokban 

végrehajtott előirányzat módosításokra vonatkozó tájékoztatót, az előterjesztés 1.számú 

melléklete szerinti tartalommal.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Juhász István polgármester 

 

A határozat jóváhagyása egyszerű többséget igényel 

 

 

 

Kistarcsa, 2022. június 15. 

 

Juhász István 

polgármester 
 

 

 

 

 

 

 


