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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 

előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,  

 a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások 

egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 

szerinti bontásban. 

A költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul szükséges bemutatni az önkormányzat  

 költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 

 előirányzat-felhasználási tervét, 

 középtávú tervét. 

  

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 

 

A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és 

képviselete a nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatáskörének gyakorlásával. 

 

Bevételek 

 

A központi költségvetés a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, valamint az általa 

fenntartott köznevelési intézmények kapcsán költségvetési támogatást biztosít, továbbá 

kiegészítő támogatásokat nyújt. 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a 

nemzetiségi önkormányzat valamint a fenntartásában álló intézmények támogatása 2018. 

évben várhatóan az alábbiak szerint alakul:  

 

Megnevezés  Óvoda (Ft)  Iskola (Ft)  
NNÖ 

(Ft)  
Összesen (Ft)  

Pedagógus munkakörben és a 

nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben 

foglalkoztatottak után járó  

átlagbéralapú támogatás  

125 228 810  406 628 285    531 857 095  

Működési támogatás  48 266 666  134 133 334  782 000  183 182 000  

Tankönyvtámogatás    7 515 000    7 515 000  

Étkeztetés támogatása  12 778 029  14 370 276    27 148 305  

Összesen  186 273 505  562 646 895  782 000  749 702 400 
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A 2018. évre – a megalapozó felmérés adatai alapján- igényelhető állami támogatás teljes 

összege 749 702 400 Ft.  

Valamennyi állami támogatásból származó bevétel teljesülésével az önkormányzat 

bevételei között számoltunk, mely támogatások az intézmények költségvetésében – 

kiadásaik fedezeteként - központi irányítószervi támogatásként jelennek meg. 

 

Az önkormányzat működés célú támogatásai bevételét növeli továbbá a 2017. évről 

áthúzódó, valamint a 2018. évre tervezett közfoglalkoztatási program keretében a 

Kormányhivataltól várható 3 461 600 Ft támogatás. 

 

A támogatások részletezését a határozat 6. számú melléklete tartalmazza. 

Kiadások 

 

Az Önkormányzatnál személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok 

előirányzata a közfoglalkoztatottak munkabérét 3 669 000 Ft, és azok közterheit 403 580 

Ft foglalja magába. 

 

Dologi kiadások között jelennek meg azon költségek - összesen 2 007 900 Ft összegben -, 

melyek az Önkormányzat folyamatos, zavartalan működése kapcsán merülnek fel. 

 irodaszer, sokszorosításhoz kapcsolódó beszerzések, 

 informatikai szolgáltatás díját 

 telefon és internet szolgáltatások díját, 

 posta- és bankköltséget, 

 kiküldetési kiadásokat. 

 

A beruházások között 1 db telefonkészülék beszerzését terveztük. 

 

Finanszírozási kiadások között az intézmények működéséhez szükséges központi irányító 

szervi támogatásként átadott állami támogatások összege szerepel 745 567 448 Ft 

összegben 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzata a fent részletezett bevételek és 

kiadások figyelembevételével 753 164 000 Ft. 

 

Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 

 

Bevételek  

 

Az intézmény bevételeinek egyik forrása a működési bevételeként tervezett 7 580 000 Ft-

os összeg, mely között szerepel: 
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a 094021. szolgáltatások ellenértéke soron az óvoda terembérleti díjbevételeiből származó 

bevételeket, melyet 880.000 Ft összegben állapítjuk meg az előző évi adatok alapján, 

valamint a rendszeres terembérletet igénybevevők nem változtak. 

 

a 094031 közvetített szolgáltatások értéke soron a Forrás Intézményüzemeltető 

Központnak az általuk használt közművek, fénymásoló és nyomtató  arányos részének 

óvoda által tovább számlázott számla összegét, 400.000 Ft értékben állapítjuk meg. Ez a 

bevétel 2018-ban valószínűleg emelkedni fog, mert 2017-ben a közművek csak májusig 

kerültek továbbszámlázásra. A júniustól decemberig terjedő időszak 2018-ban kerül 

kiszámlázásra. 

 

a 094051. ellátási díjak, azon belül is az óvodai intézményi étkeztetés soron az óvoda által 

kiszámlázott étkezési díjak összegét szerepeltetjük. 2018-ban ezt 6.300.000 Ft összegre 

becsüljük, a tavalyi adatok és az idei gyermek létszám alapján. 

 

a 094061. kiszámlázott általános forgalmi adó soron jelenleg nincs bevétel, mivel az óvoda 

alanyi adó mentes. 

 

Az intézmény bevételeinek másik forrása a finanszírozási bevételeken belül tervezett –

költségvetési támogatásból átadott - központi irányítószervi támogatás 206 006 839 Ft 

összege. 

 

Kiadások 

 

Személyi juttatások 136.382.004 Ft összege magába foglalja: 

0511011. Illetmények, munkabérek soron szerepeltetjük az óvodánál állományban lévő, 

munkavállalók rendszeres, a közalkalmazotti bértábla alapján meghatározott éves bruttó 

munkabérét. (122.349.000 Ft) 

 

0511021/031 Jutalom, céljuttatás, személyi ösztönzés sorokon szerepeltetjük a pedagógus 

nap alkalmával adandó jutalom bruttó összegét. (150.000 Ft) 

 

0511051. Végkielégítés soron szerepeltetjük a nyugdíjba menő kollégák 4 havi felmentési 

idejükre jutó bérét. (1 534 400 Ft) 

 

0511061. Jubileumi jutalom soron szerepeltetjük a munkavállalók közszférában eltöltött 

évek után járó jutalmát. 25 év után bruttó két havi alapilletményét, 30 év után bruttó három 

havi alapilletményét és 40 év után bruttó öt havi alapilletményét. (1 469 276 Ft) 

 

0511071. Béren kívüli juttatások ( cafetéria) soron szerepeltetjük a két béren kívüli juttatást 

(pénzbeli béren kívüli juttatást és a szép kártyát), figyelembe véve a rájuk vonatkozó 

jogszabályokat. (7.816.000 Ft) 
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0511091. Közlekedési költségtérítés soron szerepeltetjük a kollégák munkába járásának 

költségeit. A bérleteket 86%-ban, az üzemanyagot 15 Ft/km összegben térítjük meg a 

dolgozóknak. (939.528 Ft) 

 

0511101. Egyéb költségtérítés soron szerepeltetjük a kollégák bankköltségeinek 

támogatását, kötelező tüdőszűrésének költségeit. (703.800 Ft) 

 

0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepeltetjük a kollégák 

kötelező képzéseinek, tanulmányaiknak a költségeit. (300.000 Ft) 

 

051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás soron 

szerepeltetjük a megbízási szerződéssel, határozott időre foglalkoztatott munkavállalók 

bruttó éves bérköltségét. Logopédus, pszichológus és fejlesztő. (1.120.000 Ft) 

 

A munkaadókat terhelő járulékok 27 539 958 Ft-os összege a tervezett személyi 

juttatások után fizetendő hozzájárulások és adók összegét tartalmazza. 

 

053. Dologi kiadások 48.371.820 Ft összege tartalmazza: 

 

053111. Szakmai anyag beszerzés (770.000 Ft) 

- gyógyszer: 20.000 Ft 

- könyv, folyóirat: Jogfutár, Raabe: Óvoda vezetési ismeretek, Neue Zeitung, Óvodai 

nevelés, Deutscher Kalender 250.000 Ft 

- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek: Bluetooth hangszórók 10 

db, csoportonként 1db, 500.000 Ft 

 

053121. Üzemeltetési anyag beszerzés (950.000 Ft) 

- papír, nyomtatvány, irodai anyag, nyomtatási festék, festékpatron: tervezett kiadás 50.000 

Ft. 

- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag: tervezett kiadás a homokozók rotációs kapával történő 

átlazítása miatt 50.000 Ft. 

- munka- és védőruha: 10 db dajkának, óvoda gondnoknak, 2 mosogató lánynak tervezett 

munkaruha költsége 100.000 Ft 

- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer): tervezett költsége előző évi adatok alapján: 

750.000 Ft 

 

053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet is): A rendszergazda nettó díja 

és az internet tavalyi adatok alapján kalkulált nettó költsége: 1.500.000 Ft 

 

053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon): Múlt éviadatok alapján kalkulált 

nettó költsége 211.000 Ft 

 

053311. Közüzemi díjak (10.130.000 Ft) múlt évi adatok alapján: 

- villamos energia: 3.100.000 Ft,  

- gázdíj: 5.030.000 Ft,  
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- víz- és csatornadíj: 2.000.000 Ft. 

 

053321. Vásárolt élelmezés nettó értéke tavalyi adatok alapján: 18.000.000 Ft 

 

053341. Karbantartás, kisjavítás: kertészet: 200.000 Ft, villanyszerelés: 75.000 Ft, 

redőnyjavítás: 50.000 Ft, Parázs 94 kft.: 200.000 Ft a riasztóra, klímakarbantartás: 50.000 

Ft, wi-fi hálózat: 650.000 Ft, ajtó(k) karbantartása: 100.000 Ft, állmennyezet javítása: 

700.000 Ft 

 

053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál szerepel 1 db fejlesztő pedagógus 

költsége, aki számláz az óvodának, 280.000 Ft/év. 

 

053371. Egyéb szolgáltatások (4.560.000 Ft) 

- postaköltség, tavalyi adatok alapján: 20.000 Ft 

- szemétszállítás, rovarirtás, kéményseprés, egyéb szolgáltatás, tavalyi adatok alapján: 

3.100.000 Ft 

- üzemorvos, tűz-és munkavédelem, tavalyi adatok alapján: 600.000 Ft 

- biztosítási díjak, banki költségek, tavalyi adatok alapján: 840.000 Ft 

 

053411. Kiküldetésre tavalyi adatok alapján: 100.000 Ft 

 

053511. Működési célú előzetesen felszámított áfáknál, a szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatások, a kiküldetések és az egyéb szolgáltatások (kivéve: szemétszállítás, 

rovarirtás, kéményseprés, egyéb szolgáltatás, melyek 27 % áfa tartalommal bírnak) 

 áfa mentesek, a gyógyszer és a könyv, folyóirat áfájára 5%, az üzemeltetési anyagok, az 

informatikai szolgáltatások, az egyéb kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, a 

vásárolt élelmezés, a karbantartás, kisjavítás áfájára 27% lett kalkulálva. Így a tervezett 

költség: 9.845.820 Ft 

 

053521. Fizetendő ÁFA soron jelenleg nincs tervezve költség, mivel az óvoda alanyi 

adómentes. 

 

Egyéb működési célú kiadások soron 1.293.057 Ft tartalékot terveztünk. 

 

Beruházási kiadásokat a 2018. évre az intézmény esetében nem terveztünk. 

 

Az intézmény költségvetésének összege a tervezett bevételek, kiadások figyelembe 

vételével 213 586 839 Ft. 

 

Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

Bevételek 

 

Az működési bevételek 28 924 177 Ft összege az alábbiakat foglalja magába: 
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a 094021. szolgáltatások ellenértéke soron az iskola terembérleti díjbevételeiből származó 

bevételeket, melyet 201.600 Ft összegben állapítjuk meg az előző évi adatok alapján 

 

a 094051. ellátási díjak, azon belül is az iskolai intézményi étkeztetés soron az iskola által 

kiszámlázott étkezési díjak összegét szerepeltetjük. 2018-ban ezt 21.277.620 Ft összegre 

becsüljük, a tavalyi adatok és az idei gyermek létszám alapján. 

a 094061. kiszámlázott általános forgalmi adó soron szerepel 5.744.957 Ft összegben a 

tanulóknak kiszámlázott étkezési díj 27%-os áfája.  

 

a 094071. általános forgalmi adó visszatérítése soron jelenleg 1.650.000 Ft bevétel van 

tervezve, a fizetendő és a levonható áfa különbözeteként. 

 

a 094111. egyéb működési bevételek, azon belül is a nevezési díjaknál 50.000 Ft bevételt 

terveztünk, amely az iskolánkban tartandó versenyek nevezési díjai, mely fedezi a 

versennyel kapcsolatos költségeinket. 

 

Finanszírozási bevételeként tervezett 539 560 609 Ft a saját bevétellel nem fedezett 

kiadások finanszírozására – költségvetési támogatásból - átadott központi irányítószervi 

támogatás. 

 

Kiadások 

 

Személyi juttatások 308.534.635 Ft előirányzata magába foglalja: 

 

0511011. Illetmények, munkabérek soron szerepeltetjük az óvodánál állományban lévő, 

munkavállalók rendszeres, a közalkalmazotti bértábla alapján meghatározott éves bruttó 

munkabérét. (272.871.116 Ft) 

 

0511021/031 Jutalom, céljuttatás, személyi ösztönzés sorokon szerepeltetjük a pedagógus 

nap alkalmával adandó jutalmak (egy alsó osztályban és egy felső osztályban tanító 

kollégáknak) bruttó összegét. (300.000 Ft) 

 

0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra, A heti 4 órán felüli helyettesítésért 

túlmunkadíj jár.  A Kjt. 24.§ (1) bekezdés szerint. ha valaki más munkakörbe tartozó 

feladatokat is ellát, és ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményen felül a végzett 

munkával arányos külön díjazás is megilleti. 2018-ra ennek a tervezett összege 1.726.000 

Ft. 

 

0511051. Végkielégítés soron szerepeltetjük a nyugdíjba menő kollégák 4 havi felmentési 

idejükre jutó bérét. (5.005.980 Ft) 

 

0511061. Jubileumi jutalom soron szerepeltetjük a munkavállalók közszférában eltöltött 

évek után járó jutalmát. 25 év után bruttó kéthavi alapilletményét, 30 év után bruttó 

háromhavi alapilletményét és 40 év után bruttó öt havi alapilletményét. (8.094.269 Ft) 
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0511071. Béren kívüli juttatások (caffetéria) soron szerepeltetjük a két béren kívüli 

juttatást (pénzbeli béren kívüli juttatást és a szép kártyát), figyelembe véve a rájuk 

vonatkozó jogszabályokat. (15.416.000 Ft) 

 

0511091. Közlekedési költségtérítés soron szerepeltetjük a kollégák munkába járásának 

költségeit. A bérleteket 86%-ban, az üzemanyagot 15 Ft/km összegben térítjük meg a 

dolgozóknak. (2.249.000 Ft) 

 

0511101. Egyéb költségtérítés soron szerepeltetjük a kollégák bankköltségeinek 

támogatását, a monitor előtti munkavégzéshez használt szemüveg lencse költségét 50.000 

Ft összegig. (1.534.270 Ft) 

 

0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepeltetjük a kollégák 

kötelező képzéseinek, tanulmányaiknak a költségeit. (744.000 Ft) 

 

051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás soron 

szerepeltetjük a megbízási szerződéssel, határozott időre foglalkoztatott munkavállalók 

bruttó éves bérköltségét. (594.000 Ft) 

 

A munkaadókat terhelő járulékok 61 983 351 Ft-os összege a tervezett személyi 

juttatások után fizetendő hozzájárulások és adók összegét tartalmazza. 

 

Dologi kiadások soron tervezett 120.636.850 Ft előirányzat az alábbi tételekből tevődik 

össze. 

053111. Szakmai anyag beszerzés (13.265.000 Ft) 

- gyógyszer: 150.000 Ft 

- könyv, folyóirat: 200.000 Ft értékben jutalomkönyvek, 50.000 Ft értékben folyóiratok, 

ingyenes és tartós tankönyvek 8.365.000 Ft értékben 

- kis értékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek: munkaközösségeknek 

tervezett összeg 1.000.000 Ft, 2 tanterembe bútorzat (padok +székek) tervezett összege 

2.000.000 Ft, tanári berendezés tervezett összege 1.000.000 Ft, 2 asztal+ székek+ polcok a 

gazdasági irodába tervezett összege: 500 000 Ft 

 

053121. Üzemeltetési anyag beszerzés (5.610.000 Ft) 

- élelmiszerre, élelmezési nyersanyagra az iskolában tartandó versenyek alkalmával a 

diákok megvendégelésére: 200.000 Ft 

- papír, nyomtatvány, irodai anyag, nyomtatási festék, festékpatron: tervezett kiadás 

1.140.000 Ft. 

- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag: tervezett kiadása az iskola tulajdonában lévő gépkocsi 

üzemanyag költségére: 250.000 Ft 

- munka- és védőruha: népviseletre fordítandó tervezett összeg 700.000 Ft, 16 alkalmazott 

részére 20.000 Ft/ fő összegben munkaruha biztosítás 

- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer): 1.400.000 Ft tisztítószerre és 1.600.000 Ft 

egyéb karbantartási anyagokra.  
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053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet is): A rendszergazda nettó díja 

az internet tavalyi adatok alapján kalkulált nettó költsége, a fénymásolók karbantartása és a 

honlap készítés tervezett költségei: 5.400.000 Ft 

 

053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon): Tavalyi adatok alapján kalkulált 

nettó költsége 300.000 Ft 

 

053311. Közüzemi díjak (15.600.000 Ft) 

- villamos energia: 3.300.000 Ft, tavalyi adatok alapján. 

- gázdíj: 10.000.000 Ft, tavalyi adatok alapján. 

- víz- és csatornadíj: 2.300.000 Ft, tavalyi adatok alapján. 

 

053321. Vásárolt élelmezés nettó értéke tavalyi adatok alapján: 28.000.000 Ft 

 

053341. Karbantartás, kisjavítás: kertészet: Mosdó felújítás (1 emeleten), szúnyogháló az 

étkezőbe, 2 tanteremben padlózat csere, ajtók cseréje, mosléktároló, kis iskolában riasztó 

rendszer javítása, kiegészítése, étkezőbe polcok ajtóval való ellátása, tisztasági festés, 10 

db radiátor cseréje a kis iskolában, négy tantermes wc-k felújítása. ( 12.760.000 Ft) 

 

053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál szerepel, két szakmai segítő 

költsége, akik számláznak az iskolának. (1.750.100 Ft) 

 

053371. Egyéb szolgáltatások (12.605.000 Ft) 

- postaköltség, tavalyi adatok alapján: 200.000 Ft 

- szemétszállítás, rovarirtás, kéményseprés, egyéb szolgáltatás: 8.600.000 Ft 

- üzemorvos, tűz-és munkavédelem, tavalyi adatok alapján: 905.600 Ft 

- biztosítási díjak, banki költségek, tavalyi adatok alapján: 2.900.000 Ft 

 

053411. Kiküldetésre: 1.000.000 Ft  

 

053421. Reklám- és propagandára: 2.000.000 Ft Takser Zeitung-ra 

 

053511. Működési célú előzetesen felszámított áfáknál, a szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatások, a kiküldetések és az egyéb szolgáltatások (kivéve: szemétszállítás, 

rovarirtás, kéményseprés, egyéb szolgáltatás, melyek 27 % áfa tartalommal bírnak) 

 áfa mentesek, a gyógyszer és a könyv, folyóirat áfájára 5%, az üzemeltetési anyagok, az 

informatikai szolgáltatások, az egyéb kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, a 

vásárolt élelmezés, a karbantartás, kisjavítás áfájára 27% lett kalkulálva. Így a tervezett  

költség: 22.246.150 Ft 

 

053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) soron 

jelenleg 100.000 Ft a tervezett költség. 

 

Egyéb működési célú kiadások 94.154.950 Ft összege magába foglalja: 
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055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre iskolánk a BTDS 

részére a sportcsarnok önrészére és gyermekek táboroztatására 55.500.000 Ft-ot különít el. 

055131. Tartalékok soron tervezett tartalék: 18.654.950 Ft 

 

 

Beruházások között szerepel 

05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése soron a tervezett költség 2.500.000 Ft, mely 

tartalmaz 16 tantermi hangszóró, 3 kültéri hangszóró beszerzést valamint 1 projektor, 

illetve egy nagy bojler és egy fénymásoló gép beszerzést. 

 

05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA soron a tárgyi eszközök 

beszerzése kapcsán felmerülő ÁFA 675.000 Ft összege szerepel. 

 

Az intézmény költségvetésének összege a tervezett bevételek, kiadások figyelembe 

vételével 568 484 786 Ft. 

 

 

Összefoglaló  

  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évben is folyamatos hangsúlyt fektetve az 

ellátandó feladatokra és a feladatellátás hatékonyságának növelésére. A támogatások 

kiegészítéseként mind az intézmények, mind a fenntartó figyelemmel kíséri a pályázatok 

adta lehetőségeket. 

 

Az Önkormányzat teljes költségvetésének főösszege 789 668 177 Ft-ban került 

megállapításra. 

 

Álláspontunk szerint a beterjesztésre kerülő határozattervezet a rendelkezésre álló 

információk alapján és a hatályos jogszabályoknak megfelelően mutatja be 

Önkormányzatunk 2018. évi működéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatait.  

 

 

  

  

   Bálint Gyöngyi sk.  

   elnök  
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Határozati javaslat  

 
  

…./2018. (…..) határozat 

 

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

fenntartásában álló intézmények 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

I. fejezet  

A költségvetés összegének megállapítása 

 

(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét az 1. sz. melléklet szerint 789 668 177 forintban 

állapítja meg az alábbi részletezésben: 

 

Működési költségvetési bevételének összegét 789 668 177 forintban 

Működési költségvetési kiadásának összegét 786 120 067 forintban 

Működési egyenleg  3 548 110 forintban 

  

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét 0 forintban 

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét 3 548 110 forintban 

Felhalmozási egyenleg -3 548 110 forintban 

  

Költségvetési bevételek 789 668 177 forintban 

Költségvetési kiadások 789 668 177 forintban 

Költségvetési egyenleg 0 forintban 

  

Finanszírozási bevételek 0 forintban 

Finanszírozási kiadások 0 forintban 

Finanszírozási egyenleg 0 forintban 

 

 

(2) Az ellátandó feladatok költségvetési bevételi és kiadási főösszegét feladatonként a 3. 

sz. melléklet tartalmazza.  

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 2. sz. melléklet, az 

intézményenkénti bevételeket és kiadásokat rovatrend szerint a 4., és 5. sz. 

mellékletek, kormányzati funkció és egységes rovatrend szerinti bontásban a 

határozat 12. számú melléklete mutatják be.  

(4) A központi alrendszerből származó források részletezését a 6. sz. melléklet 

tartalmazza. 

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

7. sz., az intézmények létszámadatait a 8. sz., a felhalmozási kiadásokat részletezve a 
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9. sz., az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. sz., a középtávú tervet a 11. sz., 

melléklet mutatja be 

 

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési 

kötelezettség felső határának megállapítását a határozat 13. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

(7) Az önkormányzat 2018. évben 21 090 879 Ft tartalékot képez. 

 

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 

részletezett 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 

módosítása.  

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

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról 

az Elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

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

összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.  

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

szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték 

megfizetését előírni.  

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

esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.  

(5) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő 

beérkezést követő legkésőbb 48 órán belül a gazdasági vezető részére továbbítani.  

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

bevételeikből 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 

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

a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül. 

 

(9) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője 

kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb 

kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással 

járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés 

után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. 

 

(10) A Képviselő-testület a cafetéria juttatásának mértékét 2018. évben az intézményeknél 

közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók esetében bruttó 196 

000 Ft/fő összegben állapítja meg. 

 

(11) A részmunkaidős foglalkoztatottat a (10) bekezdésben meghatározott juttatás a 

tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. 

 

IV. fejezet 

Előirányzat felhasználás és módosítás 

 

(1) A Határozatot a Képviselő-testület évente legalább három alkalommal, legkésőbb 

2018. évi beszámoló benyújtásának határidejéig módosítja. 

 

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
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(3) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken 

belül az előirányzatok felhasználásra, illetve az Ávr. 42. §-ban meghatározott 

esetekben saját hatáskörű előirányzat módosítására terjed ki. 

 

(4) A költségvetési szerv költségvetésének kiemelt előirányzatai és a kiemelt 

előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítására vonatkozóan az Ávr. 43. § (2)-

(3) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

 

(5) Az intézmények személyi juttatásainak előirányzatát növelni az Ávr. 42. §-ban 

foglaltak figyelembe vételével  

 az Ávr. 35. §-ban meghatározott, jóváhagyott többletbevétellel, 

 az intézmények kötelezettségvállalással terhet költségvetési maradványának 

személyi juttatásból származó részéből, 

 az intézménynél eredeti előirányzatként nem megtervezett, de év közben 

rendelkezésre bocsátott cél szerinti személyi jellegű kifizetési 

kötelezettséget jelentő bevételből lehet. 

 

(6) Az önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (7) bekezdésben 

meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt. 

 

(7) A képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti, illetve a kiemelt előirányzatokon 

belüli előirányzat átcsoportosításának jogát a nemzetiségi önkormányzat elnökére 

ruházza át, a Képviselő testület utólagos tájékoztatása mellett. 

 

(8) Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig 

gyakorolható. 

 

 

 

/:Bálint Gyöngyi:/ 

        elnök  

  

  

  

  

  

  

  

  


