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B.) melléklet 

 

TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

 

A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola, (a továbbiakban iskola) költségvetésének 

törvényi alapja: 

- a 2018. évi L. törvény Magyarország 2019 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 iskola 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 ISKOLA BEVÉTELE 

 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) (22.240.000 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 bevételek soron: bevételt nem tervezünk. 

 

III. 094. Működési bevételek: (22.240.000 Ft) 

  

246 
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A 094021. szolgáltatások ellenértéke soron az iskola terembérleti díjbevételeiből származó 

bevételek kerültek, tervezésre 500.000 Ft összegben, az előző évi adatok alapján, mivel a 

rendszeres terembérletet igénybe vevők nem változtak. 

 

A 094051. ellátási díjak jogcímen, azon belül is az iskolai intézményi étkeztetés soron az iskola 

által kiszámlázott étkezési díjak összegét szerepeltetjük. 2019-ben ezt 17.000.000 Ft összegre 

becsüljük, a tavalyi adatok és az idei gyermek létszám alapján. Az áfa tartalma pedig 4.590.000 Ft 

 

A 094111. egyéb működési bevételek soron, azon belül is a nevezési díjak jogcímen 150.000 Ft 

bevételt terveztünk, amely az iskolánkban tartandó versenyek nevezési díjai és részben fedezi a 

versennyel kapcsolatos költségeinket. 

 

IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök soron bevételt nem terveztünk. 

 

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 

 

V.  092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről soron: bevételt nem tevezünk. 

VI.  095. Felhalmozási bevételek soron: bevételt nem tevezünk. 

VII.   097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron: bevételt nem tevezünk. 

 

098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

 

0981311. Előző év költségvetés 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, irányító szervi 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 
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elkészült az iskola költségvetési finanszírozásának bevételi összege. 

 

Támogatás összesen: 589.658 605 Ft 

A működési támogatásból átcsoportosításra került 53 577 325 Ft a Taksonyi Német Nemzetiségi 

Óvoda költségvetésébe. 

 

0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összese:, tehát 521.481.781 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 = 543.721.781 Ft 

 

A költségvetésben a kiadás előirányzatai az alábbi részlekben jelennek meg: 

    

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V) (518.321.781 Ft) 

 

 

I. 051. Személyi juttatások: (328.736.580 Ft) 

 

0511011. Illetmények, munkabérek soron szerepeltetjük az iskola állományában lévő, 

munkavállalók rendszeres, a közalkalmazotti bértábla alapján meghatározott éves bruttó 

munkabérét. (317.000.000 Ft) 

 

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

alkalmából átadandó jutalmak (egy alsó osztályban és egy felső osztályban tanító kollégának) 

bruttó összegét. (300.000 Ft) 

 

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

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

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

megilleti.  2019-re ennek a tervezett összege. (2.719.300 Ft) 

 

0511051. Végkielégítés soron szerepeltetjük a nyugdíjba vonuló munkatársunk 3 havi felmentési 

  

169,93 
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idejére járó bérét. (1.014.000 Ft) 

 

0511061. Jubileumi jutalom soron szerepeltetjük a munkavállalók közszférában eltöltött évei után 

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

alapilletményét és 40 év után bruttó öt havi alapilletményét. Az idei évben egy 25 éves jubilálója 

lesz iskolánknak. (584.640 Ft) 

 

0511071. Béren kívüli juttatások (cafetéria) soron nem terveztünk költséget 

 

0511091. Közlekedési költségtérítés soron szerepeltetjük a kollégák munkába járásának költségeit. 

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

(2.598.140 Ft) 

 

0511101. Egyéb költségtérítés soron: nem terveztünk költséget. 

 

0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepeltetjük a dolgozók kötelező 

képzéseinek, tanulmányaiknak költségeit, valamint a nyárra tervezett Ausztriai táborban részt 

vevők díjazását. (1.864.000 Ft) 

 

0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen tehát: 326.080.080 Ft 

 

051211. Választott tisztségviselők juttatásai soron: nem szerepeltetünk költséget. 

 

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

megbízási szerződéssel, határozott időre foglalkoztatott munkavállalók bruttó éves bérköltségét. 

(2.656.500 Ft) 

 

051231. Egyéb külső személyi juttatás soron: nem szerepeltetünk költséget. 

 

0512. Külső személyi juttatások összesen tehát: 2.656.500 Ft 

 

 

II. 0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: (63.596.996 

Ft) 
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1. A brutto bérek és a bér jellegű kifizetések után a munkáltatónak a 2011. évi CLVI. törvény 

alapján szociális hozzájárulási adót kell fizetnie, melynek mértéke 19,5% 

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  

- 0511101. Egyéb költségtérítés 

- 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

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

 

Tehát a fent említett költségek 19,5%-a: 

(317.000.000+300.000+2.719.300+1.014.000+584.640+1.864.000*0,195=63.596.996 Ft) 

 

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

63.596.996 Ft 

 

 

III. 053. Dologi kiadások: (122.388.205 Ft) 

053111. Szakmai anyag beszerzés (7.375.859 Ft) 

- gyógyszer: 150.000 Ft 

- könyv, folyóirat: ingyenes és tartós tankönyvek 7.225.859 Ft értékben 

- kis értékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek soron: nem terveztünk költséget 

 

053121. Üzemeltetési anyag beszerzés (7.700.000 Ft) 

- élelmiszerre, élelmezési nyersanyagra az iskolában tartandó versenyek alkalmával a diákok 

megvendégelésére: 400.000 Ft 

- papír, nyomtatvány, irodai anyag, nyomtatási festék, festékpatron: tervezett kiadás 4.000.000 Ft, 

a fenti összegből szeretnénk biztosítani a munkaközösségek irodaszer igényeit valamint a 

minőségi szakmai munkához szükséges egyéb anyagokat is.  

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

költségére, valamint a fűnyíróba benzin és kenőanyag vásárlására: 400.000 Ft. 

- munka- és védőruha jogcímen nem terveztünk költséget. 
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- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer): 1.400.000 Ft tisztítószerre és 1.500.000 Ft egyéb 

karbantartási anyagokra.  

 

053131. Árubeszerzésre: nincs tervezett költség. 

 

0531. Készletbeszerzés összesen tehát 15.075.859 Ft 

 

053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele: A rendszergazda nettó bére, a fénymásolók 

karbantartása, valamint az internet tavalyi adatok alapján számolt nettó költsége: 5.000.000 Ft 

 

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

költsége 400.000 Ft 

 

0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen tehát 5.400.000 Ft 

 

053311. Közüzemi díjak (15.600.000 Ft) 

- villamos energia: 4.000.000 Ft, tavalyi adatok alapján. 

- gázdíj: 9.500.000 Ft, tavalyi adatok alapján. 

- víz- és csatornadíj: 2.100.000 Ft, tavalyi adatok alapján. 

 

053321. Vásárolt élelmezés nettó értéke tavalyi adatok alapján: 28.700.000 Ft 

 

053331. Bérleti és lízingdíjra nincs tervezett költség. 

 

053341. Karbantartás, kisjavítás: 2 tanteremben padlózat csere, 15 db ajtó cseréje, tisztasági festés, 

radiátorok cseréje a kis iskolában, kerítés festése, fejlesztőszoba kialakítása 16.123.920 Ft 

 

053351. Közvetített szolgáltatásra nincs tervezett költség. 

 

053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2.500.000 Ft került tervezésre. A német 

órák ellátását egy nyelviskolán keresztül sikerült megoldanunk ebben az évben. A fenti összeg 

ennek költségét 1.845.000 Ft, illetve a munkatársak eseti továbbképzésének költségét 655.000 Ft 

tartalmazza. 

 

053371. Egyéb szolgáltatások (14.471.000 Ft) 
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- postaköltség, tavalyi adatok alapján: 186.000 Ft 

- szemétszállítás, rovarirtás, kéményseprés, egyéb szolgáltatás (belső ellenőrzés), üzemorvos, tűz-

és munkavédelem, érintésvédelmiellenőrzés során feltárt hibák javítása tavalyi adatok alapján: 

8.000.000 Ft 

- úszás (busz+úszásoktatás) egyéb versenyekre busz költség: 3.285.000 Ft 

- biztosítási díjak, banki költségek, tavalyi adatok alapján: 3.000.000 Ft 

 

0533. Szolgáltatási kiadások összesen, tehát: 77.394.920 Ft 

 

053411. Kiküldetésre: 1.000.000 Ft  

 

053421. Reklám- és propagandára: nem terveztünk költséget 

 

0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen tehát 1.000.000 Ft. 

 

053511. Működési célú előzetesen felszámított áfa soron, a szakmai tevékenységet segítő 

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

kéményseprés, egyéb szolgáltatás, úszás, és busz költség melyek 27 % áfa tartalommal bírnak) 

áfa mentes tevékenységek, 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 számolva. Így a tervezett  

költség: 23.317.425 Ft. 

 

053521. Fizetendő ÁFA soron jelenleg nincs tervezve költség, mivel az iskola Áfa visszaigénylő. 

 

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, késedelmi kamat) soron 

jelenleg 200.000 Ft a tervezett költség. 

 

0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen tehát 23.517.425 Ft 

 

IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai soron nincs tervezve költség. 
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V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (3.600.000 Ft) 

055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre nincs tervezett költség. 

055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.600.000 Ft, támogatás 

iskolánk sportegyesülete a BTDSE részére. 

055131. Tartalékok soron nem terveztünk költséget.  

 

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) (25.400.000 Ft) 

 

VI.  056. Beruházások  (12.700.000Ft) 

05631. Informatikai eszközök beszerzése soron a tervezett költség 5.000.000 Ft, mely összeg 

tartalmazza 2 db projektor és tabletek vásárlását terveztük valamint előre nem látható 

kiadásokat 

 

05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése soron 5.000.000 Ft kiadást terveztünk. Ebből az 

összegből szeretnénk vásárolni 2 db nagy hűtőt uzsonnák tárolására 300.000 Ft értékben, 1 db 

bojlert 80.000 Ft összegben. A munkaközösségek részére tárgyi eszközöket vásárolni 225.000 

Ft értékben, 2 tanterembe bútorzatot cserélni melynek tervezett költsége 1.235.000 Ft. Ezen a 

jogcímen terveztük az új tanári bútorzatát 800.000 Ft, folyosói bútorokat 340.000 Ft valamint 

a konyhai eszközök beszerzését 200.0000 Ft értékben, diktafon és kaputelefon valamint előre 

nem látható kiadásokat a fennmaradó értékben.  

05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA soron az előző két sor áfa tartalma kerül 

feltüntetésre, 2.700.000 Ft összegben. 

 

VII. 057. Felújítások (12.700.000 Ft) 

05711. Ingatlanok felújítása jogcímen 10.000.000 Ft-ot terveztünk. A régi épület első emeletén 

mosdó kialakítása 7.000.000 Ft, kis wc felújítása a négy tantermes épületben 3.000.000 Ft. 

 

05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 2.700.000 Ft 

 

 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások soron nincs tervezett költség. 

 

059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  
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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  

543.721.781 Ft 

 

Taksony, 2019. február 04.  

 

                                        Winklerné Tomana Ildikó       

 

 

 

 


