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Bevezetés 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény III. fejezetében foglaltak alapján a 

nemzetiségi önkormányzat a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg. A 

nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza többek között 

- a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési 

kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási 

bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, 

önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, 

- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi elői-

rányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, 

- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások 

egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege sze-

rinti bontásban. 

A költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul szükséges bemutatni az önkormányzat 

- költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 

- előirányzat-felhasználási tervét, 

- középtávú tervét. 

A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képvise-

lete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával. 

A központi költségvetés a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, köznevelési felada-

tainak ellátásához költségvetési hozzájárulást biztosít, továbbá kiegészítő támogatásokat 

nyújt, melynek ismeretében a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését 

az alábbiak szerint határozza meg. 

Központi költségvetési támogatások 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a 

nemzetiségi önkormányzat valamint a fenntartásában álló intézmények támogatása 2017. 

évben várhatóan az alábbiak szerint alakul: 

Megnevezés Óvoda (Ft) Iskola (Ft) NNÖ (Ft) Összesen (Ft) 

Pedagógus munkakörben és 

a nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munka-

körben foglalkoztatottak 

után járó 

átlagbéralapú támogatás 

121 481 880 420 748 972 

 

542 230 852 

Működési támogatás 38 560 000 108 800 000 782 000 148 142 000 

Tankönyvtámogatás  3 132 000  3 132 000 

Étkeztetés támogatása 9 952 464 13 036 435  22 988 899 

Összesen 169 994 344 545 717 407 782 000 716 493 751 
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Az önkormányzat támogatási bevételét növeli továbbá a 2016-ról áthúzódó közfoglalkozta-

tási program keretében a Kormányhivataltól érkező 1 146 000,- Ft. 

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága kezdeményezésére a költségvetési törvényben 

elkülönített támogatási keretből - az EMMI jóváhagyásával - az iskola és az óvoda egyen-

ként 2 250 000,- Ft kiegészítő működési támogatásban, a Német Nemzetiségi Önkormány-

zat 2 400 000,- Ft intézményfenntartói kiegészítő támogatásban fog részesülni 2017-ben, 

mely összegek a támogatási szerződések megkötésével kerülnek előirányzatosításra. 

A támogatások részletezését a határozat 6. számú melléklete tartalmazza. 

Működési bevételek 

A működési bevételek nagy részét továbbra is az intézményi étkezési térítési díjbevétel 

képezi 28 500 000,- Ft összegben, mely az étkezést szolgáltatók felé számla ellenében át-

utalásra kerül. Az óvodában 2017-ben is gondot jelent az ingyenes étkeztetés, melyben az 

óvodában ellátot gyermekek átlag 65%-a részesül és ellátásuk fedezeteként a támogatás 

mértéke megegyezik az előző évivel (28 400,- Ft/fő/év). 

Az Intézményvezető az óvoda költségvetésének szöveges bemutatásában további problé-

maként leírja, hogy „az idei év elejétől átszervezésre került az óvodát ellátó konyha felé 

történő napi adagszám-lejelentés, ami - a hirtelen nagylétszámú lebetegedés, valamint a 

negatív szülői magatartás miatt (a szülők többsége nem fizet az óvodai étkezésért, így nem 

is áll érdekében azonnal szólni, hogy a gyermek beteg lett, meddig nem jön óvodába) – 

nehezen megvalósítható, a csoportok a következő napi várható gyereklétszámot nem tudják 

pontosan megadni.” Ez az óvoda részéről a jövőben biztosan többletkiadással fog járni. 

 

A szolgáltatások és egyéb működési bevételek (terembérleti díj bevétel, szolgáltatásnyúj-

tás, megtérülő költségek, egyéb bevételek) a 2016. évi teljesülés adatok alapján kerültek 

megtervezésre, várhatóan 2017-ben is ilyen összegű bevételt fognak képezni. 

 

Működési bevételek  (Ft) 

- szolgáltatások  1 160 000 

- ellátási díjak 28 500 000 

- egyéb működési bevételek 4 100 000 

 

A bankszámlák 2016. december 31-ei záró egyenlege finanszírozási forrást biztosít a 2017. 

évi kiadásokhoz. 

Kiadások 

A működési kiadások közül jelentős tételt képez a személyi juttatások (420 896 549,- Ft) 

és kapcsolódó járulékok (92 315 806,- Ft) előirányzata, melyek nagyságát törvényi szabá-

lyozás határozza meg. A közfoglalkoztatás bérköltsége a járulékokkal együtt 1 348 380,- 
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Ft, mely a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében szerepel. A bérek tervezése a jog-

szabályi változások figyelembevételével történt. Az idei évben az óvodában 2 fő, az isko-

lában 7 fő közalkalmazott válik jogosultá jubileumi jutalomra összesen közel 12 MFt ér-

tékben.  Az intézményvezetők a jelenleg üres álláshelyek mielőbbi betöltésére törekednek. 

Dologi kiadások 132 344 818,- Ft-tal kerültek tervezésre, az alábbi megbontásban: 

Dologi kiadások  
Össesen 

(Ft) 

Összesenből NNÖ 

működésére tervezve 

(Ft) 

- készletbeszerzés  13 071 176  

- kommunikációs szolgáltatások  7 232 400 340 865 

- szolgáltatási kiadások  84 438 940 264 000 

- kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások  3 008 740 268 740 

- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  24 593 562 140 975 

A szolgáltatási kiadások között jelentős tételt képeznek a közüzemi díjak (21 MFt), a vá-

sárolt élelmezés (47MFt), valamint a karbantartás (5 MFt) költségeire betervezett össze-

gek. 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a 2016. december 20-án kelt határozatá-

ban értesítette a Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesületet arról, hogy sportfejlesztési 

programjának „Tornaterem és kosárlabda csarnok építése” szakmai tartalmát, illetve an-

nak költségvetését összesen 721 208 089,- Ft összegben jóváhagyta. A program megvaló-

sításához szükséges önrész, melyet az iskola a költségvetéséből biztosít az Egyesület ré-

szére összesen 217 887 640,- Ft. 2017. évben a beruházás megvalósításához 125 000 000,- 

Ft, az iskolai tanulók sportegyesületi tagdíjának finanszírozására pedig 3 600 000,- Ft tá-

mogatási összeg lett előirányozva az iskola költségvetésében. 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében 100 000,- Ft tartalékot képez. 

Felhalmozási kiadásokra összesen 3 033 578,- Ft előirányzat került beállításra.  Ebből 

informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 2 894 640,- Ft, 2016. évről áthúzódó 

felújításra pedig 138 938,- Ft került meghatározásra. A felhalmozási kiadások részletezé-

sét a határozat 11. számú melléklete tartalmazza. 

Összefoglaló 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben is folyamatos hangsúlyt fektetve az ellá-

tandó feladatokra és a feladatellátás hatékonyságának növelésére, a rendelkezésre álló 

forrásokból biztosítja a feladatellátást, a fentartásában álló intézmények zavartalan műkö-

dését és az ehhez szükséges személyi feltételeket. A támogatások kiegészítéseként mind az 

intézmények, mind a fenntartó figyelemmel kíséri a pályázatok adta lehetőségeket. 
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Az előterjesztés a rendelkezésre álló információk alapján és a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően mutatja be az önkormányzat és intézményei 2017. évi működéséhez szükséges 

bevételi és kiadási előirányzatokat. 

 
 

 Bálint Gyöngyi sk. 
 elnök 

 

    

Határozati javaslat 

 

…./2017. (…..) határozat 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete az önkormányzat és a 

fenntartásában álló intézmények 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

I. fejezet 

A költségvetés összegének megállapítása 

(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét az 1. sz. melléklet szerint 777 290 751 forintban álla-

pítja meg az alábbi részletezésben: 

 

Működési költségvetési bevétel 751 399 751 forint 

Működési költségvetési kiadás 774 257 173 forint 

Működési finanszírozási bevétel 22 857 422 forint 

Működési finanszírozási kiadás  

Működési hiány/többlet  

  

Felhalmozási költségvetési bevétel  

Felhalmozási költségvetési kiadás 3 033 578 forint 

Felhalmozási finanszírozási bevétel 3 033 578 forint 

Felhalmozási finanszírozási kiadás  

Felhalmozási hiány/többlet  

 

Az ellátandó feladatok költségvetési bevételi és kiadási főösszegét feladatonként a 

3. sz. melléklet tartalmazza. 

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 2. sz. melléklet, az in-

tézményenkénti bevételeket és kiadásokat rovatrend szerint a 4., és 5. sz. mellékle-

tek mutatják be. 

A központi alrendszerből származó források részletezését a 6. sz. melléklet tartal-

mazza. 

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 

7. sz., az intézmények létszámadatait a 8. sz., az előirányzat-felhasználási ütemter-

vet a 9. sz., a középtávú tervet a 10. sz., a felhalmozási kiadásokat részletezve a 11. 

sz. melléklet mutatja be. 
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II. fejezet 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

(1) A költségvetés végrehajtásáért az Elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok 

ellátásáért a Jegyző a felelős. 

(2) Az intézmények az éves költségvetésüket: 

a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi 

költségvetési alapokmányban és a szervezeti és működési szabályzatban részle-

tezett feladatkörökben és kötelezettség mellett, 

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata 

követelményeinek érvényesítésével, 

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával 

kötelesek végrehajtani. 

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét 

és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. 

(4) Az intézmények a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói 

járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatait 

nem léphetik túl. 

(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet mó-

dosítása. 

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, ar-

ról az Elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – azonnal, de legkésőbb a költ-

ségvetési szerv számára a költségvetési jelentés(ek) irányító szervhez történő meg-

küldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési 

rendelet megfelelő módosításáról. 

III. fejezet 

Az intézmények gazdálkodása 

(1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az 

intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A határozatban 

foglaltak be nem tartása, valamint a meghatározott előirányzatok engedély nélküli 

túllépése munkáltatói fegyelmi intézkedést von maga után. 

(2) Az intézmény költségvetési előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel ösz-

szefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 

(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szer-

ződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizeté-

sét előírni. 

(4) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételesen indokolt 

esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését. 
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(5) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez törté-

nő beérkezést követő legkésőbb 48 órán belül a gazdasági vezető részére továbbíta-

ni. 

(6) Az intézmények készpénzforgalmukat az ellátási díjakon felül beszedett saját bevé-

teleikből bonyolíthatják.  

(7) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a 

tényleges mutatók alapján kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás 

ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, 

melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. 

(8) A mennyiben az intézmény a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt tényle-

gesen nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a 

pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül. 

 

 

/:Bálint Gyöngyi:/ 

elnök 

 
 
 
 

 

 

 

 


