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A.)  melléklet 

 

TAKSONY NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

 

A Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda, (a továbbiakban óvoda) költségvetésének törvényi alapja: 

- a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018 évi központi költségvetéséről, 

- a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,  

- az 1992. évi XXXIII. törvény a központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról,  

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Kormány rendelet 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

-  a 2000. évi C törvény a számvitelről. 

 

Az óvoda költségvetése tartalmazza bevételi oldalon a működési költségvetési bevételeket, a 

felhalmozási költségvetési bevételeket és a finanszírozási bevételeket. Kiadási oldalon tartalmazza a 

működési költségvetési kiadásokat, a felhalmozási költségvetési kiadásokat és a finanszírozási 

kiadásokat. 

 

 

A. AZ ÓVODA BEVÉTELE 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) (9.000.000 Ft) 

 

I. 091. Működési célú támogatások Áht.- on belülről soron bevételt nem tervezünk, 

mivel a pályázatok kimenetele a költésgvetés tervezésekor még nem ismert. 

 

II. 093. Közhatalmi bevételeken bevételt nem tervezünk. 

 

III. 094. Működési bevételek között szerepeltetjük (9.000.000 Ft) 

 

  

246 



2 

 

a 094021. szolgáltatások ellenértéke soron az óvoda terembérleti díjbevételeiből származó 

bevételeket, melyet 900.000 Ft összegben állapítjuk meg az előző évi adatok alapján, valamint a 

rendszeres terembérletet igénybe vevők nem változtak. 

 

a 094031 közvetített szolgáltatások értéke soron a Szociális gyermekjóléti szolgálat és a Forrás 

Intézményüzemeltető Központnak az általuk használt közművek, fénymásoló és nyomtató arányos 

részének óvoda által tovább számlázott számla összegét, 1.500.000 Ft értékben állapítjuk meg.  

 

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

kiszámlázott étkezési díjak összegét szerepeltetjük. 2019-ban ezt 6.600.000 Ft összegre becsüljük, a 

tavalyi adatok és az idei gyermek létszám alapján. 

 

 

IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközökön bevételt nem tervezünk. 

 

V. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 

 

V. 092. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről soron bevételt nem tervezünk. 

VI. 095. Felhalmozási bevételek soron bevételt nem tervezünk. 

VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron bevételt nem tervezünk. 

 

098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

 

0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) soron szerepeltetjük az 

előző évi költségvetési maradványt, ezt az összeget azonban addig nem szerepeltetjük a 

költségvetésünkben, amíg a beszámolónkat el nem fogadták. Ha a beszámolónk elfogadásra kerül, 

ezzel az összeggel megemeljük a bevételeinket. 

 

098161. Központi irányítószervi támogatás  

 

A 2018. október 1. és a 2019. október 1. becsült adatok alapján elkészített normatíva igénylés és a 

2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetésében leírtaknak megfelelően 

elkészült az iskola költségvetési finanszírozásának bevételi összege. 

 

Támogatás összesen: 189 523 815 Ft 
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A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola működési támogatásból átcsoportosításra 

került 53 577 325 Ft a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésébe. 

 

0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen, 243.101.140 Ft 

 

0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen soron nem tervezünk bevételt. 

 

 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 

+ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 

+ 098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK  

252.101.140 Ft 

 

 

   B.  AZ ÓVODA KIADÁSA 

 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V) (248 874 845 Ft) 

 

 

I. 051. Személyi juttatások: (151.533.000 Ft) 

 

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

munkavállalók rendszeres, a közalkalmazotti bértábla alapján meghatározott éves bruttó 

munkabérét. (140.000.000 Ft) 

 

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

alkalmával adandó jutalom bruttó összegét. (150.000 Ft) 

 

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

jár.  A Kjt. 24.§ (1) bekezdés alapján, ha valaki más munkakörbe tartozó feladatokat is ellát és ez 

által jelentős többletmunkát végez, illetményen felül a végzett munkával arányos külön díjazás is 

megilleti. Jelenleg ezen a soron nincs költség tervezve. 

 

  

169,93 
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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. (983.000 Ft) 

 

0511091. Közlekedési költségtérítés soron szerepeltetjük a munkatársak munkába járásának 

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

(1.300.000 Ft) 

 

0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepeltetjük a munkatársak kötelező 

képzéseinek, tanulmányaiknak valamint a táppénzeiknek a költségeit. (1.800.000 Ft) 

 

0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen tehát: 144.233.000 Ft 

 

 

051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás soron szerepeltetjük a 

megbízási szerződéssel, határozott időre foglalkoztatott munkavállalók bruttó éves bérköltségét. 

(7.300.000 Ft) 

 

051231. Egyéb külső személyi juttatás soron nem szerepeltetünk költséget. 

 

0512. Külső személyi juttatások összesen tehát: 7.300.000 Ft 

 

 

II. 0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: (29.153.085 Ft) 

 

1. A bruttó bérek és a bér jellegű kifizetések után a munkáltatónak  a 2011. évi CLVI. törvény 

alapján szociális hozzájárulási adót kell fizetnie, mely a 22%-ról 2018.01.01-től 19,5%-ra 

csökken. 

A szociális hozzájárulási adó a következő sorokat terheli a költségvetésben:  

- 0511011. Illetmények, munkabérek 

- 0511021/031 Jutalom, céljuttatás, személyi ösztönzés 

- 0511051. Végkielégítés sor 

- 0511061. Jubileumi jutalom  
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- 0511101. Egyéb költségtérítés 

- 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

- 051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás 90 %- ka 

 

Összesen, tehát a 0521. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege: 

29.153.085 Ft 

 

III. 053. Dologi kiadások: (68.188.760 Ft) 

053111. Szakmai anyag beszerzés (193.928 Ft) 

- könyv, folyóirat: Jogfutár, Raabe: Óvoda vezetési ismeretek, Óvodai nevelés, 193.928 Ft 

 

053121. Üzemeltetési anyag beszerzés (1.300.562 Ft) 

- élelmiszerre, élelmezési nyersanyagra,  

- papír, nyomtatvány, irodai anyag, nyomtatási festék, festékpatron 

 - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag 

- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer) 

 

053131. Árubeszerzésre nincs tervezett költség. 

 

0531. Készletbeszerzés összesen tehát 1.494.490 Ft 

 

053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet is): Tavalyi adatok alapján számolt nettó 

költsége 3.040.000 Ft 

 

053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon): Tavalyi adatok alapján számolt nettó költsége 

212.475 Ft 

 

0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen tehát 3.252.475 Ft 

 

053311. Közüzemi díjak (11.057.722 Ft) 

- villamos energia: 2.661.158 Ft, tavalyi adatok alapján. 

- gázdíj: 5.385.365 Ft, tavalyi adatok alapján. 

- víz- és csatornadíj: 3.011.199 Ft, tavalyi adatok alapján. 

 

053321. Vásárolt élelmezés nettó értéke tavalyi adatok alapján: 24.000.000 Ft 



6 

 

 

053331. Bérleti és lízingdíjra 76.200 Ft a kukák bérlésére. 

 

053341. Karbantartás, kisjavításra 6.382.091 Ft 

villanyszerelés, redőnyjavítás, riasztó karbantartás, klímakarbantartás, ajtó(k) karbantartása, 

állmennyezet javítása, egyéb nem várt kiadások 

 

053351. Közvetített szolgáltatásra nincs tervezett költség. 

 

053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál szerepel 1 db fejlesztő pedagógus költsége, 

aki számláz az óvodának, 280.000 Ft/év. 

 

053371. Egyéb szolgáltatások (5.934.600 Ft) 

- postaköltség, tavalyi adatok alapján: 24.515 Ft 

- szemétszállítás, rovarirtás, kéményseprés, egyéb szolgáltatás, tavalyi adatok alapján: 3.946.263 Ft 

- üzemorvos, tűz-és munkavédelem, tavalyi adatok alapján: 1.000.000 Ft 

- biztosítási díjak, banki költségek, tavalyi adatok alapján: 963.822 Ft 

 

0533. Szolgáltatási kiadások összesen, tehát: 47.730.613 Ft 

 

053411. Kiküldetésre tavalyi adatok alapján: 37.236 Ft 

 

053421. Reklám- és propagandára: 1.500.000 Ft 

- újság, egyéb kiadvány 

 

0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen tehát 1.537.236Ft. 

 

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: 14.168.946 Ft 
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053521. Fizetendő ÁFA soron jelenleg nincs tervezve költség, mivel az óvoda alanyi adómentes. 

 

053531. Kamatkiadások soron jelenleg nincs tervezve költség. 

 

053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron jelenleg nincs tervezve költség. 

 

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

5000 Ft van tervezve 

 

0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen tehát 14.173.946 Ft 

 

IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai soron nincs tervezve költség. 

 

V. 055. Egyéb működési célú kiadások soron nincs tervezve költség. 

 

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) (3.226.295 Ft) 

 

VI.  056. Beruházások 3.226.295 Ft 

05631. Informatikai eszközök beszerzése 1.339.600 Ft 
 
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.200.790 Ft 
 
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 685.905 Ft 
 

 

VII.  057. Felújítások soron nincs tervezett költség. 

 

VIII.  058. Egyéb felhalmozási célú kiadások soron nincs tervezett költség. 
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059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  

 

0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen soron nem terveztünk költséget. 

0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen soron nem terveztünk költséget. 

 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:  

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V) 

+ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 

+ 059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  

252.101.140 Ft 

 

 

Taksony, 2018.02.05 

 

                                                                                      Engert Mária Éva 

                                                                          Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 

                                                                                                Vezető 

 

    


