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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján – 

figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseire – Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének módosítása tárgyában a következő javaslatot terjesztem a Tisztelt 

Képviselők elé: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

módosított kiadási és bevételi fő összege 818.165.960 Ft forint. 

 

I. 

 

RÉSZLETES SZAKMAI ÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS 

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI 

JAVASLATÁHOZ 

 

A költségvetési rendelet-tervezet az önkormányzat összesített, majd a Polgármesteri Hivatal 

és az óvoda, majd csak az önkormányzat tervezett előirányzatait mutatja be. A szöveges 

magyarázat kizárólag a konszolidált költségvetésre összpontosít. Szervekre bontva a 

rendelettervezet, teljes részletezettséggel a hozzákapcsolódó mellékletek tájékoztatnak. 

A növekedés összege 4.403.138,-Ft, mely egy minimális 1%-os növekedésnek felel meg. 

Nagyon minimális mértékben a hivatali költségvetést érintő, nagyobb mértékben az 

önkormányzatot érintő változás. 

 

Az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetési bevételei 

 

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 478.936.160 Ft 

 

Tartalmazza az önkormányzat feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatásait, 

többek közt az általános támogatást, köznevelési, szociális feladatok támogatását, valamint a 
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kulturális feladatok ellátására megállapított normatívát és 181.135.666 Ft összegben az egyéb 

államháztartáson belüli működési bevételeket. 

 

Feladatfinanszírozás keretében juttatott állami támogatás összege 297.800.494 Ft, melyből: 

 

 

 általános támogatás    88.950.725 Ft 

 köznevelési támogatás            101.551.733 Ft 

 szociális és gyermekjóléti feladatok  90.975.134 Ft 

 kulturális feladatok támogatása    3.250.580 Ft 

2019. év elején még ezen bevételi sorok szerepeltek költségvetésünkben. A szeptemberi 

módosítás előterjesztésekor már beszámolhattunk újabb bevételi forrásokról is. Az új 

Képviselőink teljeskörű tájékoztatása miatt ezt célszerű újra ismételni. Ezek pedig a 

következők: 

13.029.660 Ft érkezett kiegészítő támogatásként, melyből 8.709.660 Ft a 2019.évi szociális 

célú tűzifa támogatása, mely 381 erdei m3 fa beszerzését jelenti a rászoruló családoknak. 

4.320.000 Ft pedig a köztisztviselők bérrendezésére kiírt pályázat kapott összege. A 

támogatást önkormányzatunk intézményfinanszírozás keretében átadta a polgármesteri 

hivatalnak. Az összeg rendszeres személyijuttatásra és annak járulékaira fordítandó, a 

felhasználás határideje tárgyév november 30. 

42.662 Ft érkezett még ezen kiemelt előirányzaton belül. Az összeg a 2018-as beszámolóban 

kimutatott plusz normatíva igényünk volt. 

Az önkormányzat normatív alapon kapott működési támogatásának összege egyébként nem 

változott a szeptemberi módosítás óta. 

Az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről sor viszont 4.051.500 Ft összeggel 

növekedett, mely a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása. Az eddigiekben 

ez a támogatási forma Erzsébet utalvány formájában került kifizetésre, viszont az idei évtől 

megszűnt az utalvány forgalmazása, ezért készpénzben került kifizetésre. Kiadási oldalon a 

családi támogatások soron számoljuk el. 

 

2. Közhatalmi bevételek: 11.905.000 Ft 

 

Ezen bevételcsoport magába foglalja az önkormányzat által kivetett adófajták tervezett 

bevételeit (gépjárműadó és iparűzési adó) és egyéb közhatalmi bevételt, azon belül 
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talajterhelési díjat, valamint a polgármesteri hivatalt érintően egy minimális összeget, 25.000 

Ft igazgatási díj tétele. Az iparűzési adó tervezett összege 9.680.000 Ft, a gépjárműadóé 

2.000.000 Ft., mely a befolyó összeg 40%-a.  

Ezen bevételi jogcím előirányzata nem változott. 

 

3. Működési bevételek: 15.412.092 Ft 

 

Az előirányzat csoporton belül 351.638 Ft növekedést tapasztalunk, melyből önkormányzatot 

térintő tétel 342.854 Ft, valamint polgármesteri hivatalt érintő közvetett szolgáltatás 

formájában 8.784 Ft összegű tétel. 

 

4. Működési célú átvett pénzeszközök tétele: 0  Ft 

 

Ilyen jellegű összeggel továbbra sem tervezünk. 

 

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 178.031.362 Ft 

 

Az eredtileg tervezett összeg 160.262.671, mely a szociális bérlakásépítésünk projektjének 

tétele. A tétel 17.768.691 Ft-tal nő a Magyar Falu program keretében művelődési ház 

felújítására, valamint orvosi eszközök beszerzésére nyert projektek tételei miatt. A közösségi 

és kulturális terek felújításával összefüggésben 14.970.337 Ft, orvosi eszközök beszerzésével 

kapcsolatosan 2.798.354 Ft kerül a költségvetésbe. Mindkét tétel beállításra került kiadási 

oldalon a felhalmozási tételek közé. 

Változás ezen csoporton belül nem történt, a fenti magyarázat már az előző módosításkor is 

szerepelt, kizárólag a teljeskörű tájékoztatás miatt szerepeltetjük. 

 

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft 

 

Továbbra sem számolunk ilyen jellegű összeggel. 

 

7. Finanszírozási bevételek: 133.881.346 Ft  

A kiemelt soron nem történt változás az első módosításhoz képest, ugyanakkor mivel fontos 

információt tartalmaz ismét elmondható a következő: Az összeg elsősorban az összesített 

önkormányzat 2018. évi maradványa, mely még a beszámoló elkészítése után változott 
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pozitív irányban, valamint 7.563.603 Ft ÁHT-on belüli megelőlegezés tétele került itt 

elszámolásra. A végleges, korrigáló tételekkel együtt kezelt maradvány 126.317.743 Ft 

kizárólag a zárszámadás után állt rendelkezésünkre. A maradványból a polgármesteri hivatalt 

érintő összeg 148.763, az óvodát érintő 290.188 Ft, ezen összegek nem változtak. Az 

önkormányzat maradványa nőtt a beszámoló elkészítése után 749.016 Ft összeggel. 

 

 

Az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetési kiadásai 

 

1. Személyi juttatások: 241.518.468 Ft 

 

Az előirányzat tartalmazza a polgármesteri hivatal, az óvoda, valamint az önkormányzat 

személyi jellegű kiadásait. Az önkormányzati kiadásokon belül szerepelnek a futó 

projektjeink - konkrétan 4 db EFOP-os -  bér költségei, valamint a közmunkaprogram keretén 

belül foglalkoztatott dolgozók személyijellegű kiadásai is, ugyanezen tematika szerint 

működik a járulék előirányzat is. 

A bérköltségek előirányzata szintén nem változott. Kizárólag átvezetések történtek 

intézményen és a fő soron belül. A hivatalt érintően a tervezett létszám 9 fő. Az óvodai 

dolgozóknál tervezett létszám 31 fő. Az önkormányzatnál a létszámelőirányzat 11 fő 

közfoglalkoztatottak nélkül. A részletes foglalkoztatotti létszám keret a mellékletek között 5-

ös számmal szerepel. 

 

2. Munkaadókat terhelő járulékok: 43.254.571 Ft 

 

A munkáltatói közteher a bérkiadások függvénye. 2019. június 30-ig 19,5% a szociális 

hozzájárulás mértéke, a közfoglalkoztatásra nézve ez az összeg 50%-a. 2019.július 1-től 

csökkent a járulék tétele 1,5%-al, természetesen ezzel együtt a közmunkára rakódó közterhek 

is arányosan csökkentek.  

Mivel a személyijellegű juttatások sor nem változott, ezen tétel is változatlan. 

 

3.  Dologi kiadások: 227.267.364 Ft 

 

Jelentéktelen a nettó növekedés mértéke, mindössze 67.094, -Ft változás, melyben van 

pozitív, illetve negatív irányú változás, részben a hivatali, részben pedig az önkormányzat 
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költségvetésében csapódik le. Növekedés összege 351.638, -Ft, melynek oka a közvetített 

szolgáltatás bevétele. Az összeggel a már említett költségvetési szervek dologi kiadásokon 

belül található kiadási párját emeltük meg. A csökkenés mértéke összesen 418.732, -Ft. Az 

önkormányzatnál és a hivatalnál jelentkező tételek, melyek a beruházások sorra kerültek 

átcsoportosításra. Sajnos a számviteli törvény már nem enged dologi kiadások között 

elszámolni kisebb értékű eszközöket sem, mint például egy telefon, kisebb nyomtató. Év 

elején az ilyen jellegű kiadásokkal még a működési kiadások között számoltunk, ezt kell 

évközben hozzáigazítani a teljesítéshez. Ez történt jelen esetben is. 

 

4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 72.509.694 Ft 

 

Az összeg 4.051.500 Ft tétellel nő a már bevételek között említett gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők támogatása miatt. Ezen tétel a csoporton belül kerül elszámolásra 

a családi támogatások soron. Az összeg 555 gyermek egyszeri támogatását jelentette, mely az 

első ütem volt, a második ütem kifizetésére és igénylésére decemberben kerül sor. 

 

5. Egyéb működési célú kiadások: 14.290.069 Ft   

 

Az előirányzat összege nem változik szeptemberhez képest. Ezen csoporton belül tartjuk 

nyilván a tartalék összegét, mely az októberi állapot szerint 8.607.063, -Ft. 5.683.006,- Ft 

összegen belül szerepelnek a különféle civil és egyéb szerveknek nyújtott támogatások, 

valamint a felsőoktatásban résztvevők BURSA HUNGARICA támogatása. 

 

6. Felújítás és intézményi beruházás: 201.925.729 Ft 

 

 A felhalmozási kiadások tétele mindösszesen 418.732, -Ft összeggel került növelésre a már 

dologi kiadások tételénél történt csökkenés miatt. Ugyanis amivel az a sor csökkent, 

ugyanezzel ez a sor nőtt, hiszen ide került átvezetésre.  

 

 

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft 

 

Az önkormányzat továbbra sem számol ilyen jellegű kiadással. 
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8. Finanszírozási kiadások összege 17.400.065 Ft. 

 

A tétel 2018. decemberben utalt 2019.évi normatíva előleg összege 9.836.462 Ft. Mivel ez a 

tétel előlegként megérkezett 2018-ban és szerepel is a bázis év maradványában, ezért, hogy az 

egyensúly fennálljon a költségvetésben a kiadások között is szerepeltetni kell. 

 7.563.603 Ft pedig ÁHT-n belüli megelőlegezés összege. 

 

II. 

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület 

részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással 

együtt - bemutatni: 

1. a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat 

felhasználási tervét. 

2. a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – 

tartalmazó kimutatást,  

 

1. Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 

előterjesztés 1. melléklete mutatja. Az előirányzat felhasználási terv számol a 

havonta biztosított állami normatíva bevételekkel, alátámasztásul szolgálva az 

önkormányzat folyamatos likviditásának biztosításául 2.melléklet 

2. A közvetett támogatásokat az önkormányzat 2019. évben sem tervez 

biztosítani, nyújtani. 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy jobbító észrevételeikkel, tanácsaikkal, valamint közös 

feladataink megoldásában való részvételükkel és tapasztalataikkal segítsék munkánkat és a 

csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

Sárkeresztúr, 2019. december 

 

 Csutiné Turi Ibolya sk. 

                                                                                 polgármester 



1. melléklet a „Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása” című előterjesztéshez 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának 2019.évi költségvetési mérlege (forintban) 
 

Működési célú támogatások áht. belülről 478.936.160 

Közhatalmi bevételek 11.905.000 

Működési bevételek 15.412.092 

Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                       0 

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről 178.031.362 

Felhalmozási bevételek 0 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 

Finanszírozási bevételek 133.881.346 

Bevételek összesen 818.165.960 

Személyi juttatások 241.518.468 

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó 43.254.571 

Dologi kiadások 227.267.364 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 72.509.694 

Egyéb működési célú kiadások 14.290.069 

Beruházások 186.897.434 

Felújítások 15.028.295 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 

Finanszírozási kiadások 17.400.065 

Kiadások összesen 818.165.960 

 

 



2. melléklet a „Az Önkormányzat 2019.  évi költségvetési rendeletének megalkotása” című előterjesztéshez 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve a 2019-es költségvetési évre (Ft) 
 

 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb
er 

Október Novembe
r 

December Összesen 

Működési 
célú 
támogatás
ok áht. 
belülről 

37.277.939 37.277.939 37.277.939 37.277.939 37.277.939 37.277.940 37.277.939 42.787.817 42.787.817 46.839.317 42.787.817 42.787.818 478.936.160 

Közhatalmi 
bevételek 

130.500 130.500 5.300.000 130.500 130.500 130.500 130.500 5.300.000 130.500 130.500 130.500 130.500 11.905.000 

Működési 
bevételek 

1.237.016 1.237.016 1.237.016 1.237.016 1.237.016 1.237.016 1.237.016 1.237.016 1.237.016 1.588.654 1.237.016 1.453.278 15.412.092 

Működési 
célú átvett 
pénzeszköz
ök 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Felhalmozá
si célú 
támogatás
ok áht. 
belülről 

0 0 0 59.343.787 0 0 0 59.343.787 0 0 0 59.343.788 178.031.362 

Felhalmozá
si 
bevételek 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Felhalmozá
si célú 
átvett 
pénzeszköz
ök 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanszíroz
ási 
bevételek 

126.317.743 0 0 0 0 7.563.603 0 0 0 0 0 0 133.881.346 

Összesen 164.963.198 38.645.455 43.814.955 97.989.242 38.645.455 46.209.059 38.645.455 108.668.620 44.155.333 48.558.471 44.155.333 103.715.38
4 

 

818.165.960 

 

 

 

 

 



2. melléklet a „Az Önkormányzat 2019.  évi költségvetési rendeletének megalkotása” című előterjesztéshez 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve a 2019-es költségvetési évre (Ft) 
 
 

 

 

 

 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 

Személyi 
juttatások 

20.126.538 20.126.538 20.126.538 20.126.538 20.126.538 20.126.538 20.126.538 20.126.538 20.126.538 20.126.538 20.126.538 20.126.550 241.518.468 

Munkaadókat 
terhelő jár. és 
szoc.hozz.adó 

3.604546 3.604546 3.604546 3.604546 3.604546 3.604546 3.604546 3.604546 3.604546 3.604546 3.604546 3.604.565 43.254.571 

Dologi 
kiadások 

17.361.289 17.361.290 17.361.289 17.361.290 17.361.289 17.361.290 17.361.289 17.361.290 17.361.289 17.294.196 17.361.289 36.360.274 227.267.364 

Ellátottak 
pénzbeli 
juttatásai 

5.953.433 5.953.434 5.953.433 5.953.434 5.953.433 5.953.434 4.461.931 5.953.433 4.461.931 10.004.933 5.953.433 5.953.431 72.509.634 

Egyéb 
működési célú 
kiadások 

868.610 868.610 868.610 868.610 868.610 868.610 868.610 868.610 868.610 868.610 868.610 4.735.359 14.290.069 

Beruházások 0 0 0 21.070.861 21.070.861 21.070.861 21.070.862 21.070.862 21.070.861 21.489.593 21.070.861 17.911.812 186.897.434 

Felújítások 0 0 0 0 0 7.514.147 0 0 0 0 7.514.148 0 15.028.295 

Egyéb 
felhalmozási 
célú kiadások 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanszírozási 
kiadások 

9.836.462 0 0 0 0 0 7.563.603 0 0 0 0 0 17.400.065 

Összesen 57.750.878 47.914.418 47.914.416 68.985.279 68.985.277 76.499.426 75.057.379 68.985.279 67.493.775 73.388.417 76.499.425 88.691.991 818.165.960 

 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623  

E-mail: sarkeresztur@gmail.com 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. december hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester  

Napirendi pont: Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

elfogadásáról 

 

  



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623  

E-mail: sarkeresztur@gmail.com 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 10/2014. (XII. 08.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Szmsz) 21.§ h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 

került elkészítésre a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.  

Sor 

szám 

Határozat- 

szám 
Tárgy Határidő Felelős 

Megtett 

intézkedések 

1. 192/2019. 

(XI.28.) 

A napirendi pontok 

elfogadásáról 

azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

2. 193/2019. 

(XI.28.) 

A lejárt határidejű 

határozatok 

végrehajtásáról 

azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

3. 194/2019. 

(XI.28.) 

Sárkeresztúr Község 

Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ellenőrzési és 

Ügyrendi Bizottsága 

elnökének a 

vagyonnyilatkozatok 

leadásáról szóló 

beszámolója elfogadásáról 

azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

4. 195/2019. 

(XI.28.) 

A Sárkeresztúr Község 

Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

valamint a Sárkeresztúri 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

együttműködési 

megállapodása 

felülvizsgálatáról 

azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

5. 196/2019. 

(XI.28.) 

Keresztúr Nevű 

Települések Szövetsége 

Közgyűlésében, valamint 

a Szövetség 

rendezvényein 

Sárkeresztúr település 

képviseletéről 

folyamatos Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

6. 197/2019. 

(XI.28.) 

Sárosd-Sárkeresztúr 

Önkormányzati 

Társulásban Sárkeresztúr 

település képviseletéről 

folyamatos Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

7. 198/2019. 

(XI.28.) 

A Fejér Megyei 

Felzárkóztatási Fórumba 

tag delegálásról 

folyamatos Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

8. 199/2019. 

(XI.28.) 

Annamajori 

Mezőgazdasági és 

Kereskedelmi Kft. 

valamint Sárkeresztúr 

Község Önkormányzata 

között létrejött 

együttműködési 

megállapodás keretében 

azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623  

E-mail: sarkeresztur@gmail.com 

önkormányzati épület 

rendelkezésre bocsátása 

9. 200/2019. 

(XI.28.) 

Csutiné Turi Ibolya 

polgármester 

döntéshozatalból való 

kizárásáról 

azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

10. 201/2019. 

(XI.28.) 

A polgármester részére 

jutalom megállapításáról 

2019. 

december 

15. 

Dr. Varjú 

Mihály 

jegyző 

Elfogadva 

11. 202/2019. 

(XI.28.) 

Nagy Lajos 

alpolgármester 

döntéshozatalból való 

kizárásáról 

azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

12. 203/2019. 

(XI.28.) 

Az alpolgármester részére 

jutalom megállapításáról 

2019. 

december 

15. 

Dr. Varjú 

Mihály 

jegyző 

Elfogadva 

13. 204/2019. 

(XI.28.) 

A Polgármesteri Hivatal 

valamint az 

Önkormányzat dolgozói 

részére jutalom 

megállapításáról 

2019. 

december 

15. 

Dr. Varjú 

Mihály 

jegyző 

Elfogadva 

14. 205/2019. 

(XI.28.) 

Összeférhetetlenség alól 

felmentés 

azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

15. 206/2019. 

(XI.28.) 

Adónem kivetésének 

megfontolásáról 

2020. 

február 28. 

Gallai 

Ferenc 

István 

PEÜB 

bizottság 

elnöke, Dr. 

Varjú 

Mihály 

jegyző 

Elfogadva 

16. 207/2019. 

(XI.28.) 

Eseti jegyzőkönyv-

hitelesítő 

megválasztásáról 

azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom 

szerint elfogadja. 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Sárkeresztúr, 2019. december 13.  Csutiné Turi Ibolya s.k. 

 polgármester 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. december hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének 

elfogadására 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Sárkeresztúr Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 

10/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 12. § (2) 

bekezdésének első fordulata előírja, hogy a képviselő-testület adott évi rendes üléseinek 

konkrét számát és időpontját a képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv 

tartalmazza. 

 

A munkatervi javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

Kérem, hogy a munkatervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

 

Sárkeresztúr, 2019. december 13. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya sk. 

polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2019. (……) határozata 

 

a képviselő-testület 2020. évi munkatervéről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét 

megtárgyalta, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: folyamatos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – 

TESTÜLETÉNEK 

2020. ÉVI 

MUNKATERVE 

 

 

 

 

 
A Képviselő–testület üléseit a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartja, 

a rendes ülésekre – július és augusztus kivételével – minden hónap utolsó csütörtökén 15.00 

órai kezdettel kerül sor. 

 

A képviselő-testület rendkívüli ülést tart, ha időközben felmerülő ok azt megkívánja. 

Azon napirendi pontok előterjesztőit, akik nem a testület tagjai, az érintett napirendi pontok 

tárgyalására tanácskozási joggal meg kell hívni. 
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2020. JANUÁR 

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) A Polgármester előző évben igénybe nem vett szabadságának, valamint éves cafetéria 

keretösszegének megállapítása 

Előterjesztő: jegyző 

 

4)   A Polgármester éves szabadságtervének megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

5)   Rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2020. évi 

illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2020. FEBRUÁR 

 

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Sárkeresztúr Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása a költségvetési évet 

követő három évre 

Előterjesztő: polgármester 

 

2020. MÁRCIUS 

 

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 

Előterjesztő: jegyző 

 

3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Tájékoztató a Művelődési Házban folyó tevékenységről, valamint tájékoztató az 

Oktatási és Kulturális Bizottság tevékenységéről 

Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke 

 

5) A Sárkeresztúri Napraforgó Óvodába történő beiratkozás időtartamának 

meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Sárkeresztúr Község Önkormányzata (2019-2024) évekre vonatkozó gazdasági 

programjának elfogadása 
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Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

2020. ÁPRILIS 

 

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) A 2019. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: jegyző 

 

4) Tájékoztató a közigazgatási terület egészségügyi helyzetéről 

Előterjesztő: Dr. Gerendási András háziorvos 

 

5) Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról 

Előterjesztő: védőnő 

 

6) Az Emergency Service Kft. beszámolója a településen ellátott orvosi ügyeleti 

tevékenység tapasztalatairól, pénzügyi helyzetéről 

Előterjesztő: Emergency Kft. képviselője 

 

7) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról 

Előterjesztő: Bizottság elnöke 

 

2020. MÁJUS 

 

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 

elfogadása 

Előterjesztő: jegyző 

 

3) Egyesületek, egyéb önkormányzat által támogatott civil szervezetek – polgárőrség 

kivételével - beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról 

Előterjesztő: szervezetek vezetői 

 

4) Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: tűzoltóparancsnok 

 

2020. JÚNIUS 

 

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Sárbogárdi Rendőrkapitányság tájékoztatója a település közbiztonsági helyzetéről 
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Előterjesztő: rendőrkapitány 

 

3) Sárkeresztúri Polgárőrség tájékoztatója a település közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: polgárőrség elnöke 

 

4) Foglalkoztatottak helyzete a településen, közfoglalkoztatás alakulásáról tájékoztatás 

Előterjesztő: polgármester 

5) Sárosd-Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás beszámolója  

Előterjesztő: polgármester 

 

2020. SZEPTEMBER 

 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Tájékoztató a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról 

Előterjesztő: a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

3) Beszámoló a község közigazgatási területén működő oktatási intézmények 

tevékenységéről a 2019/2020. tanévről/nevelési évről 

Előterjesztők: az oktatási intézmények vezetői 

 

2020. OKTÓBER 

 

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Tájékoztató az adóztatásról 

Előterjesztő: jegyző 

 

3) Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről  

Előterjesztő: jegyző 

 

4) Hatályos rendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: jegyző 

 

2020. NOVEMBER 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: jegyző 

 

 

2020. DECEMBER 
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1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

A KÖZMEGHALLGATÁS JAVASOLT IDŐPONTJA ÉS NAPIRENDJE: 2020. január hónap, a 

Képviselő-testület rendes ülését követően 

 

1) Lakosság tájékoztatása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Közérdekű bejelentések, hozzászólások, kérdések 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Sárkeresztúr, 2019. december 19. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya 

polgármester 
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Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .)  

önkormányzati rendelete 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-

sében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjá-

ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: ön-

kormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra 

(a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda). 

 

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése 

 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költ-

ségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 818.165.960 forintban állapítja meg. 

 

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) önkormányzatok működési támogatásai 297.800.494 Ft 

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 181.135.666 Ft 

c) közhatalmi bevétel 11.905.000 Ft 

d) működési bevétel 15.412.092 Ft 

e) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft 

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 178.031.362 Ft 

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 126.317.743 Ft 

e) ÁHT-n belüli megelőlegezések 7.563.603Ft 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevéte-

leit 814.933.087 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.232.873 Ft-ban, az állami (ál-

lamigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 

608.391.382 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 209.774.578 Ft-ban állapítja meg. 

 

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

 

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak sze-

rint állapítja meg: 

a) működési költségvetés 590.233.103 Ft 

aa) személyi juttatások: 241.518.468 Ft 

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 43.254.571 Ft 

ac) dologi kiadások: 227.267.364 Ft 

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 72.509.694 Ft 

ae) egyéb működési célú kiadások: 5.683.006 Ft 

b) felhalmozási költségvetés 201.925.729 Ft 

ba) beruházások 186.897.434 Ft 
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bb) felújítások 15.028.295 Ft 

 

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 26.007.128 Ft 

ca) tartalékok 8.607.063 Ft 

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 17.400.065 Ft 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 

815.815.960 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.350.000 Ft-ban, az állami (állam-

igazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi esz-

köz beszerzését 186.897.434 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 15.028.295 Ft-ban állapítja 

meg. 

 

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete 

tartalmazza. 

 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, 

rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a) Családi támogatások          4.051.500 Ft 

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft 

c) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 23.995.200 Ft 

d) Települési támogatás 36.044.994 Ft 

e) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 7.918.000 Ft 

f) Köztemetés 500.000 Ft 

 

(6) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociá-

lis, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 

(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely meg-

valósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § 

(1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé. 

 

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 8.607.063 Ft többlet-

ben állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésében az általános 

tartalékot 8.607.063 Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. mel-

léklete tartalmazza. 

 

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak 

nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített közfoglalkoztatottak éves lét-

szám-előirányzatát 32 főben állapítja meg. 
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(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

 

 

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal 

 

7. § A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 

52.536.811 forintban állapítja meg. 

 

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányza-

tait az alábbiak szerint állapítja meg: 

     a) működési cálú bevétel ÁHT-n belülről                     783.976 Ft 

b) központi irányító szervi támogatás 51.553.707 Ft 

c) közhatalmi bevétel 25.000 Ft 

d) működési bevétel 25.365 Ft 

e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 148.763 Ft 

 

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 52.536.811 Ft-

ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok be-

vételeit 0 Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 52.536.811 Ft-ban, a 

felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg. 

 

(4) A hivatal 2019. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

 

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányza-

tait az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) működési költségvetés 52.386.811Ft 

aa) személyi juttatások: 39.313.453 Ft 

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.628.946 Ft 

ac) dologi kiadások:  5.444.412Ft 

 

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 52.536.811 Ft-

ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok ki-

adásait 0 Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A hivatal 2019. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

 

10. § A képviselő-testület a hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-

előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő. 

 

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése 

 

11. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 

160.137.609 forintban állapítja meg. 
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12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirány-

zatait az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) központi irányító szervi támogatás 156.268.421 Ft 

b) működési bevétel 3.429.000 Ft 

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 290.188 Ft 

d) ÁHT-n belüli működési célú támogatás 150.000 Ft 

 

 

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 160.137.609 Ft-

ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok be-

vételeit 0 Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 160.137.609 Ft-ban, a 

felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg. 

 

(4) Az óvoda 2019. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza. 

 

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirány-

zatait az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) működési költségvetés 159.820985 Ft 

aa) személyi juttatások:  102.843.123 Ft 

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.799.468 Ft 

ac) dologi kiadások: 37.178.394 Ft 

b) felhalmozási költségvetés 316.624 Ft 

     aa) beruházási kiadások 316.624 Ft 

 

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 160.137.609 Ft-

ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok ki-

adásait 0 Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) Az óvoda 2019. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 

 

14. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-

előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő. 

 

5. Az önkormányzat saját költségvetése 

 

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési be-

vételi és kiadási fő összegét 813.313.668 forintban állapítja meg. 

 

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

a) önkormányzatok működési támogatásai 297.800.494 Ft 

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 180.201.690 Ft 

c) közhatalmi bevétel 11.880.000 Ft 

d) működési bevétel 11.957.727 Ft 

e) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft 

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 178.031.362 Ft 

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 125.878.792 Ft 

e) ÁHT-n belüli megelőlegezések 7.563.603 Ft 
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(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 

810.080.795 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.232.873 Ft-ban, az állami (állam-

igazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 541.146.730 Ft-

ban, a felhalmozási bevételeit 272.166.938 Ft-ban állapítja meg. 

 

(4) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 10. melléklete 

tartalmazza. 

 

 

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az aláb-

biak szerint állapítja meg: 

a) működési költségvetés 386.632.370 Ft 

      aa) személyi juttatások:  99.361.892 Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  15.826.157 Ft 

      ac) dologi kiadások: 184.644.558 Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  72.509.694 Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások: 5.683.006 Ft 

b) felhalmozási költségvetés 201.459.105 Ft 

      ba) beruházások 186.430.810 Ft 

      bb) felújítások 15.028.295 Ft 

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 233.829.256 Ft 

      ca) tartalékok  8.607.063 Ft 

      cb) finanszírozás  207.822.128 Ft 

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 17.400.065 Ft 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 

810.963.668 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.350.000 Ft-ban, az állami (állam-

igazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 11. melléklete tar-

talmazza. 

 

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – 

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 32 fő. 

 

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.  

 

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer fo-

rintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási műve-

let megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület ha-

tásköre. 
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(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhe-

lyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 

 

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogo-

sult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékozta-

tást adni. 

 

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülé-

sekor biztosítja. 

 

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet, a kölcsö-

nök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 13. melléklet, a támogatások és kölcsönök 

bevételeit a 14. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 15. mel-

léklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projek-

tek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájáru-

lásait a 16. melléklet szerint állapítja meg. 

 

(8) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria-juttatásának keretösszegét fejenként 

bruttó 200.000 Ft összegben állapítja meg. 

 

(9) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 500.000 Ft értékhatá-

rig önállóan dönthet forrásfelhasználásról. 

 

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 

 

21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat 

bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. 

Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete 

államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-

módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az 

éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni. 

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kez-

deményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosítá-

sokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és 

nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartal-

mazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi 

ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell ter-

jeszteni. 

 

22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
 Csutiné Turi Ibolya dr. Varjú Mihály 

 polgármester jegyző 
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Kihirdetési záradék: 

 

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihir-

dettem. 

 

Sárkeresztúr, 2019.szeptember hó ……nap 

 

 dr. Varjú Mihály 

 jegyző 



AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt 

feladatok

E
állami 

(államigazgatási) 
feladatok 

F
ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 88,950,725            88,950,725      
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 101,551,733          101,551,733    
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása B113 90,975,134            90,975,134      
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 3,250,580              3,250,580        
Működési célú központosított előirányzatok B115 13,029,660            13,029,660      
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 42,662                   42,662             
Önkormányzatok működési támogatásai B11 297,800,494          297,800,494    
Elvonások és befizetések bevételei B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 181,135,666          181,135,666    
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 478,936,160          478,936,160    
Magánszemélyek jövedelemadói B311
Társaságok jövedelemadói B312
Jövedelemadók B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33
Vagyoni tipusú adók B34
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) B351 9,680,000              9,680,000        
Fogyasztási adók B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
Gépjárműadók B354 2,000,000              2,000,000        
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
Termékek és szolgáltatások adói B35 11,680,000            11,680,000      
Egyéb közhatalmi bevételek B36 225,000                 225,000           
Közhatalmi bevételek B3 11,905,000            11,905,000      
Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 2,600,000              2,600,000        
Szolgáltatások ellenértéke B402 3,232,873      3,232,873        
Közvetített szolgáltatások értéke B403 368,219                 368,219           
Tulajdonosi bevételek B404 4,000,000              4,000,000        
Ellátási díjak B405 2,700,000              2,700,000        
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 2,511,000              2,511,000        
Általános forgalmi adó visszatérítése B407
Kamatbevételek B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409
Egyéb működési bevételek B410
Működési bevételek B4 12,179,219            3,232,873      15,412,092      
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63
Működési célú átvett pénzeszközök B6
Működési költségvetés előirányzat csoport 503,020,379          3,232,873      506,253,252    
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 178,031,362          178,031,362    
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 178,031,362          178,031,362    
Immateriális javak értékesítése B51
Ingatlanok értékesítése B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
Részesedések értékesítése B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55
Felhalmozási bevételek B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 178,031,362          178,031,362    
Költségvetési bevételek B1-B7 681,051,741          3,232,873      684,284,614    
költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 605,158,509             3,232,873      608,391,382    
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 209,774,578             -                  209,774,578    
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124
Belföldi értékpapírok bevételei B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 94,574,527            94,574,527      
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 31,743,216            31,743,216      
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132
Maradvány igénybevétele B813 126,317,743          126,317,743    
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 7,563,603              7,563,603        
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
Központi, irányító szervi támogatás B816
Betétek megszüntetése B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
Belföldi finanszírozás bevételei B81 133,881,346          133,881,346    
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

Bevételek (Ft)

1. melléklet az…/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez



Külföldi értékpapírok kibocsátása B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824
Külföldi finanszírozás bevételei B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83
Finanszírozási bevételek B8 133,881,346          133,881,346    
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 814,933,087          3,232,873      818,165,960    



AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt 

feladatok

E
állami 

(államigazgatási
) feladatok 

F
ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 188,036,113                188,036,113      
Normatív jutalmak K1102 2,975,075                    2,975,075          
Céljuttatás, projektprémium K1103 250,000                       250,000             
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
Végkielégítés K1105
Jubileumi jutalom K1106 1,152,748                    1,152,748          
Béren kívüli juttatások K1107 3,494,485                    3,494,485          
Ruházati költségtérítés K1108 1,375,118                    1,375,118          
Közlekedési költségtérítés K1109 1,424,070                    1,424,070          
Egyéb költségtérítések K1110
Lakhatási támogatások K1111
Szociális támogatások K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 3,130,084                    3,130,084          
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 201,837,693                201,837,693      
Választott tisztségviselők juttatásai K121 19,221,726                  19,221,726        
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 18,291,754                  18,291,754        
Egyéb külső személyi juttatások K123 2,167,295                    2,167,295          
Külső személyi juttatások K12 39,680,775                  39,680,775        
Személyi juttatások K1 241,518,468                241,518,468      
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2 43,254,571                  43,254,571        
Szakmai anyagok beszerzése K311 136,000                       136,000             
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 45,792,903                  45,792,903        
Árubeszerzés K313
Készletbeszerzés K31 45,928,903                  45,928,903        
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 598,920                       598,920             
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 1,130,037                    1,130,037          
Kommunikációs szolgáltatások K32 1,728,957                    1,728,957          
Közüzemi díjak K331 10,214,440                  10,214,440        
Vásárolt élelmezés K332 3,370,000                    3,370,000          
Bérleti és lízing díjak K333 3,530,000                    3,530,000          
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 8,698,602                    8,698,602          
Közvetített szolgáltatások K335 493,089                       493,089             
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 495,500                       495,500             
Egyéb szolgáltatások K337 99,685,622                  99,685,622        
Szolgáltatási kiadások K33 126,487,253                126,487,253      
Kiküldetések kiadásai K341 121,920                       121,920             
Reklám- és propagandakiadások K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 121,920                       121,920             
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 43,314,784                  43,314,784        
Fizetendő általános forgalmi adó K352 9,277,000                    9,277,000          
Kamatkiadások K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
Egyéb dologi kiadások K355 408,547                       408,547             
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 53,000,331                  53,000,331        
Dologi kiadások K3 227,267,364                227,267,364      
Társadalombiztosítási ellátások K41
Családi támogatások K42 4,051,500                    4,051,500          
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 23,995,200                  23,995,200        
Egyéb nem intézményi ellátások K48 44,462,994                  44,462,994        
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 72,509,694                  72,509,694        
Nemzetközi kötelezettségek K501
Elvonások és befizetések K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 350,000                       350,000             
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
Árkiegészítések, ártámogatások K509
Kamattámogatások K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 2,983,006                    2,350,000               5,333,006          
Tartalékok-általános K513 8,607,063                    8,607,063          
Tartalékok-cél K513
Egyéb működési célú kiadások K5 11,940,069                  2,350,000               14,290,069        
Működési költségvetés előirányzat csoport 596,490,166                2,350,000               598,840,166      
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 170,324,470                170,324,470      
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 490,831                       490,831             
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 12,157,937                  12,157,937        
Részesedések beszerzése K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 3,924,196                    3,924,196          
Beruházások K6 186,897,434                186,897,434      
Ingatlanok felújítása K71 11,983,963                  11,983,963        
Informatikai eszközök felújítása K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 3,044,332                    3,044,332          
Felújítások K7 15,028,295                  15,028,295        
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86
Lakástámogatás K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 201,925,729                201,925,729      
Költségvetési kiadások K1-K8 798,415,895                2,350,000               800,765,895      
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111
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Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 17,400,065                  17,400,065        
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
Pénzügyi lízing kiadásai K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17,400,065                 17,400,065        
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
Külföldi értékpapírok beváltása K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
Külföldi finanszírozás kiadásai K92

K93
Finanszírozási kiadások K9 17,400,065                 17,400,065        
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 815,815,960                2,350,000               818,165,960      



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Megnevezés

B
Rovat-
szám

C
módosított e.i.

Családi támogatások K42 4,051,500
helyi megállapítású ápolási díj  [Szoctv. 43/B. §]  K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46
lakbértámogatás K46  
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 23,995,200     
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 23,995,200     
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás K4817 36,044,994     
     - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás K48171 35,244,994    
     - átmeneti segély települési támogatás K48172 300,000         
     - temetési segély települési támogatás K48173 500,000         
köztemetés [Szoctv. 48.§] K4816 500,000          
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 
természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj) K4819 7,918,000       
Egyéb nem intézményi ellátások K48 44,462,994     
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 72,509,694     
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A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
ÖNKORMÁNYZATI 
ELŐIRÁNYZATOK

D
KÖLTSÉGVETÉSI 

SZERV

E
MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok K513 8,607,063               8,607,063            

Céltartalékok- K513

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez
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4. melléklet az…/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez



A
MEGNEVEZÉS

B
Költségvetési 
engedélyezett 

létszámkeret (álláshely) 
(fő) ÖNKORMÁNYZAT 

C
Költségvetési engedélyezett 
létszámkeret (álláshely) (fő) 

POLGÁRMESTERI 
HIVATAL

D
Költségvetési 

engedélyezett létszámkeret 
(álláshely) (fő) 

NAPRAFORGÓ ÓVODA

E
MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 1 1
I.  besorolási osztály összesen 3 3
II.  besorolási osztály összesen 5 5
III.  besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 9 9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további 
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési  osztály összesen 10 10
"C", "D" fizetési osztály  összesen 6 6
"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 1 15 16
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 1 31 32
fizikai alkalmazott, 4 4
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott 32 32
egyéb foglalkoztatott 4 4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 40 40
polgármester, főpolgármester 1 1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 5 5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 1 1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 7 7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ 
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 48 9 31

88
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ 
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5. melléklet az…/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez



POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező 
feladatok

D
önként 
vállalt 

feladatok

E
állami 

(államigazgatási) 
feladatok 

F
ÖSSZESEN

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

2.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása B112

3.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak 
támogatása B113

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

5. Működési célú központosított előirányzatok B115

6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116

7. Önkormányzatok működési támogatásai B11
8. Elvonások és befizetések bevételei B12

9.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülről B13

10.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről B14

11.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről B15

12.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről B16 783,976         783,976        

13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 783,976         783,976        

14. Magánszemélyek jövedelemadói B311

15. Társaságok jövedelemadói B312
16. Jövedelemadók B31
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33
19. Vagyoni tipusú adók B34
20. Értékesítési és forgalmi adók B351
21. Fogyasztási adók B352
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
23. Gépjárműadók B354
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
25. Termékek és szolgáltatások adói B35
26. Egyéb közhatalmi bevételek B36 25,000           25,000          
27. Közhatalmi bevételek B3 25,000           25,000          
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401
29. Szolgáltatások ellenértéke B402
30. Közvetített szolgáltatások értéke B403 25,365           25,365          
31. Tulajdonosi bevételek B404
32. Ellátási díjak B405
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406
34. Általános forgalmi adó visszatérítése B407
35. Kamatbevételek B408
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409
37. Egyéb működési bevételek B410
38. Működési bevételek B4 25,365           25,365          

39.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson kívülről B61

40.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről B62

41. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

42. Működési célú átvett pénzeszközök B6
43. Működési költségvetés előirányzat csoport 834,341         834,341        

44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

45.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülről B22

46.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről B23

6. melléklet az…/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

Bevételek (Ft)



47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről B24

48.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről B25

49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2

50. Immateriális javak értékesítése B51
51. Ingatlanok értékesítése B52
52. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
53. Részesedések értékesítése B54
54. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55
55. Felhalmozási bevételek B5

56.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson kívülről B71

57.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről B72

58. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73
59. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
60. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport -                  -                  
61. Költségvetési bevételek B1-B7 834,341         834,341        
62. költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 52,536,811    52,536,811   
63. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -                  -                  
64. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

65. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

66. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113
67. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811
68. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121

69. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

70. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B8123

71. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124
72. Belföldi értékpapírok bevételei B812

73.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
MŰKÖDÉSRE B8131 148,763         148,763        

74.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
FELHALMOZÁSRA B8131

75. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132

76.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
FELHALMOZÁSRA B8132

77. Maradvány igénybevétele B813 148,763         148,763        
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
80. Központi, irányító szervi támogatás B816 51,553,707    51,553,707   
81. Betétek megszüntetése B817
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
83. Belföldi finanszírozás bevételei B81 51,702,470    51,702,470   
84. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821
85. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822
86. Külföldi értékpapírok kibocsátása B823
87. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824
88. Külföldi finanszírozás bevételei B82

89. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83
90. Finanszírozási bevételek B8 51,702,470    51,702,470   
91. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 52,536,811    52,536,811   



A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező 
feladatok

D
önként vállalt 

feladatok

E
állami 

(államigazgatási) 
 feladatok 

F
ÖSSZESEN

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérekK1101 30,647,559     30,647,559     
2. Normatív jutalmak K1102 2,320,825       2,320,825       
3. Céljuttatás, projektprémium K1103 250,000          250,000          

4.
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 
túlóra, túlszolgálat K1104

5. Végkielégítés K1105
6. Jubileumi jutalom K1106 762,748          762,748          
7. Béren kívüli juttatások K1107 3,000,990       3,000,990       
8. Ruházati költségtérítés K1108 1,375,118       1,375,118       
9. Közlekedési költségtérítés K1109 250,000          250,000          
10. Egyéb költségtérítések K1110
11. Lakhatási támogatások K1111
12. Szociális támogatások K1112
13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai K1113 382,818          382,818          

14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 38,990,058     38,990,058     
15. Választott tisztségviselők juttatásai K121

16.
Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját K122 25,000            25,000            

17. Egyéb külső személyi juttatások K123 298,395          298,395          

18. Külső személyi juttatások K12 323,395          323,395          
19. Személyi juttatások K1 39,313,453     39,313,453     

20.
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó                                                                            K2 7,628,946       7,628,946       

21. Szakmai anyagok beszerzése K311 50,000            50,000            
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 511,811          511,811          
23. Árubeszerzés K313
24. Készletbeszerzés K31 561,811          561,811          
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 13,920            13,920            
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 110,295          110,295          
27. Kommunikációs szolgáltatások K32 124,215          124,215          
28. Közüzemi díjak K331 1,800,000       1,800,000       
29. Vásárolt élelmezés K332
30. Bérleti és lízing díjak K333
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 800,000          800,000          
32. Közvetített szolgáltatások K335 51,150            51,150            
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 50,000            50,000            
34. Egyéb szolgáltatások K337 770,079          770,079          
35. Szolgáltatási kiadások K33 3,471,229       3,471,229       
36. Kiküldetések kiadásai K341 120,000          120,000          
37. Reklám- és propagandakiadások K342

38.
Kiküldetések, reklám- és 
propagandakiadások K34 120,000          120,000          

39.
Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó K351 1,088,610       1,088,610       

40. Fizetendő általános forgalmi adó K352
41. Kamatkiadások K353

42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
43. Egyéb dologi kiadások K355 78,547            78,547            

44.
Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások K35 1,167,157       1,167,157       

7. melléklet az…/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

Kiadások (Ft)



45. Dologi kiadások K3 5,444,412       5,444,412       
46. Társadalombiztosítási ellátások K41
47. Családi támogatások K42
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43

49.
Betegséggel kapcsolatos (nem 
társadalombiztosítási) ellátások K44

50.
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 
kapcsolatos ellátások K45

51. Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
53. Egyéb nem intézményi ellátások K48
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
55. Nemzetközi kötelezettségek K501
56. Elvonások és befizetések K502

57.

Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson belülre

K503

58.

Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

K504

59.

Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre

K505

60.
Egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson belülre K506

61.

Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

K507

62.

Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

K508

63. Árkiegészítések, ártámogatások K509
64. Kamattámogatások K510

65.
Egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre K511

66. Tartalékok-általános K513
67. Tartalékok-cél K513

68. Egyéb működési célú kiadások K5
69. Működési költségvetés előirányzat csoport 52,386,811     52,386,811     
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
72. Informatikai eszközök beszerzése, létesítéseK63 29,921            29,921            
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítéseK64 88,189            88,189            
74. Részesedések beszerzése K65
75. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokK66
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóK67 31,890            31,890            
77. Beruházások K6 150,000          150,000          
78. Ingatlanok felújítása K71
79. Informatikai eszközök felújítása K72
80. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

81.
Felújítási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó K74

82. Felújítások K7

83.

Felhalmozási célú garancia- és 
kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson belülre

K81

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

K82



85.

Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre

K83

86.
Egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülre K84

87.

Felhalmozási célú garancia- és 
kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

K85

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

K86

89. Lakástámogatás K87

90.
Egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson kívülre K88

91. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8
92. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 150,000          150,000          
93. Költségvetési kiadások K1-K8 52,536,811     52,536,811     

94.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 
törlesztése K9111

95.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök 
törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112

96.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 
törlesztése K9113

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés 
államháztartáson kívülre K911

98. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlásaK9121
99. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásaK9122

100.
Befektetési célú belföldi értékpapírok 
vásárlása K9123

101.
Befektetési célú belföldi értékpapírok 
beváltása K9124

102. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
103. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításaK913
104. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéseK914
105. Központi, irányító szervi támogatások folyósításaK915
106. Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
107. Pénzügyi lízing kiadásai K917
108. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásaiK918
109. Belföldi finanszírozás kiadásai K91
110. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlásaK921

111.
Befektetési célú külföldi értékpapírok 
vásárlása K922

112. Külföldi értékpapírok beváltása K923
113. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
114. Külföldi finanszírozás kiadásai K92

115. K93

116. Finanszírozási kiadások K9 -                 -                 
117. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 52,536,811     52,536,811     



SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
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Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114
Működési célú központosított előirányzatok B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116
Önkormányzatok működési támogatásai B11
Elvonások és befizetések bevételei B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13  
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 150,000            150,000                
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 150,000            150,000                
Magánszemélyek jövedelemadói B311
Társaságok jövedelemadói B312
Jövedelemadók B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33
Vagyoni tipusú adók B34
Értékesítési és forgalmi adók B351
Fogyasztási adók B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
Gépjárműadók B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
Termékek és szolgáltatások adói B35
Egyéb közhatalmi bevételek B36
Közhatalmi bevételek B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401
Szolgáltatások ellenértéke B402
Közvetített szolgáltatások értéke B403
Tulajdonosi bevételek B404
Ellátási díjak B405 2,700,000         2,700,000             
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 729,000            729,000                
Általános forgalmi adó visszatérítése B407
Kamatbevételek B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409
Egyéb működési bevételek B410
Működési bevételek B4 3,429,000         3,429,000             
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63
Működési célú átvett pénzeszközök B6
Működési költségvetés előirányzat csoport 3,579,000         3,579,000             
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2
Immateriális javak értékesítése B51
Ingatlanok értékesítése B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
Részesedések értékesítése B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55
Felhalmozási bevételek B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport -                     -                        
Költségvetési bevételek B1-B7 3,579,000         3,579,000             
költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 160,137,609     160,137,609         
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -                     -                        
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124
Belföldi értékpapírok bevételei B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 290,188            290,188                
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

Bevételek (Ft)

8. melléklet az…/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez



Maradvány igénybevétele B813 290,188            290,188                
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
Központi, irányító szervi támogatás B816 156,268,421     156,268,421         
Betétek megszüntetése B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
Belföldi finanszírozás bevételei B81 156,558,609     156,558,609         
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824
Külföldi finanszírozás bevételei B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83
Finanszírozási bevételek B8 156,558,609     156,558,609         
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 160,137,609     160,137,609         



SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
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F
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Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 98,815,386     98,815,386     
Normatív jutalmak K1102
Céljuttatás, projektprémium K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
Végkielégítés K1105
Jubileumi jutalom K1106 390,000          390,000          
Béren kívüli juttatások K1107
Ruházati költségtérítés K1108
Közlekedési költségtérítés K1109 1,141,370       1,141,370       
Egyéb költségtérítések K1110
Lakhatási támogatások K1111
Szociális támogatások K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 2,265,367       2,265,367       
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 102,612,123   102,612,123   
Választott tisztségviselők juttatásai K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 231,000          231,000          
Egyéb külső személyi juttatások K123
Külső személyi juttatások K12 231,000          231,000          
Személyi juttatások K1 102,843,123   102,843,123   
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2 19,799,468     19,799,468     
Szakmai anyagok beszerzése K311 76,000            76,000            
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23,740,215     23,740,215     
Árubeszerzés K313
Készletbeszerzés K31 23,816,215     23,816,215     
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 90,000            90,000            
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 100,000          100,000          
Kommunikációs szolgáltatások K32 190,000          190,000          
Közüzemi díjak K331 2,770,000       2,770,000       
Vásárolt élelmezés K332 220,000          220,000          
Bérleti és lízing díjak K333 270,000          270,000          
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 650,000          650,000          
Közvetített szolgáltatások K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 365,500          365,500          
Egyéb szolgáltatások K337 994,500          994,500          
Szolgáltatási kiadások K33 5,270,000       5,270,000       
Kiküldetések kiadásai K341
Reklám- és propagandakiadások K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 7,697,179       7,697,179       
Fizetendő általános forgalmi adó K352 175,000          175,000          
Kamatkiadások K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
Egyéb dologi kiadások K355 30,000            30,000            
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 7,902,179       7,902,179       
Dologi kiadások K3 37,178,394     37,178,394     
Társadalombiztosítási ellátások K41
Családi támogatások K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
Egyéb nem intézményi ellátások K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
Nemzetközi kötelezettségek K501
Elvonások és befizetések K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
Árkiegészítések, ártámogatások K509
Kamattámogatások K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511
Tartalékok-általános K513
Tartalékok-cél K513
Egyéb működési célú kiadások K5
Működési költségvetés előirányzat csoport 159,820,985   159,820,985   
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 249,310          249,310          
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64
Részesedések beszerzése K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 67,314            67,314            
Beruházások K6 316,624          316,624          
Ingatlanok felújítása K71
Informatikai eszközök felújítása K72
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Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74
Felújítások K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86
Lakástámogatás K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 316,624          316,624          
Költségvetési kiadások K1-K8 160,137,609   160,137,609   
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
Pénzügyi lízing kiadásai K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
Belföldi finanszírozás kiadásai K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
Külföldi értékpapírok beváltása K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
Külföldi finanszírozás kiadásai K92

K93
Finanszírozási kiadások K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 160,137,609   160,137,609   
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Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 88,950,725     88,950,725        
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 101,551,733   101,551,733      
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása B113 90,975,134     90,975,134        
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 3,250,580       3,250,580          
Működési célú központosított előirányzatok B115 13,029,660     13,029,660        
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 42,662            42,662               
Önkormányzatok működési támogatásai B11 297,800,494   297,800,494      
Elvonások és befizetések bevételei B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 180,201,690   180,201,690      
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 478,002,184   478,002,184      
Magánszemélyek jövedelemadói B311
Társaságok jövedelemadói B312
Jövedelemadók B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33
Vagyoni tipusú adók B34
Értékesítési és forgalmi adók B351 9,680,000       9,680,000          
Fogyasztási adók B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
Gépjárműadók B354 2,000,000       2,000,000          
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
Termékek és szolgáltatások adói B35 11,680,000     11,680,000        
Egyéb közhatalmi bevételek B36 200,000          200,000             
Közhatalmi bevételek B3 11,880,000     11,880,000        
Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 2,600,000       2,600,000          
Szolgáltatások ellenértéke B402 3,232,873         3,232,873          
Közvetített szolgáltatások értéke B403 342,854          342,854             
Tulajdonosi bevételek B404 4,000,000       4,000,000          
Ellátási díjak B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1,782,000       1,782,000          
Általános forgalmi adó visszatérítése B407
Kamatbevételek B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409
Egyéb működési bevételek B410
Működési bevételek B4 8,724,854       3,232,873         11,957,727        
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63
Működési célú átvett pénzeszközök B6
Működési költségvetés előirányzat csoport 498,607,038   3,232,873         501,839,911      
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 178,031,362   178,031,362      
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 178,031,362   178,031,362      
Immateriális javak értékesítése B51
Ingatlanok értékesítése B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
Részesedések értékesítése B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55
Felhalmozási bevételek B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 178,031,362   -                     178,031,362      
Költségvetési bevételek B1-B7 676,638,400   3,232,873         679,871,273      
költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 537,913,857   3,232,873         541,146,730      
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 272,166,938   -                     272,166,938      
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124
Belföldi értékpapírok bevételei B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 94,135,576     94,135,576        
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 31,743,216     31,743,216        
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132
Maradvány igénybevétele B813 125,878,792   125,878,792      
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 7,563,603       7,563,603          
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
Központi, irányító szervi támogatás B816
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Betétek megszüntetése B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
Belföldi finanszírozás bevételei B81 133,442,395   133,442,395      
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824
Külföldi finanszírozás bevételei B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83
Finanszírozási bevételek B8 133,442,395   133,442,395      
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 810,080,795   3,232,873         813,313,668      
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Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 58,573,168         58,573,168           
Normatív jutalmak K1102 654,250              654,250                
Céljuttatás, projektprémium K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
Végkielégítés K1105
Jubileumi jutalom K1106
Béren kívüli juttatások K1107 493,495              493,495                
Ruházati költségtérítés K1108
Közlekedési költségtérítés K1109 32,700                32,700                  
Egyéb költségtérítések K1110
Lakhatási támogatások K1111
Szociális támogatások K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 481,899              481,899                
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 60,235,512         60,235,512           
Választott tisztségviselők juttatásai K121 19,221,726         19,221,726           
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 18,035,754         18,035,754           
Egyéb külső személyi juttatások K123 1,868,900           1,868,900             
Külső személyi juttatások K12 39,126,380         39,126,380           
Személyi juttatások K1 99,361,892         99,361,892           
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2 15,826,157         15,826,157           
Szakmai anyagok beszerzése K311 10,000                10,000                  
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 21,540,877         21,540,877           
Árubeszerzés K313
Készletbeszerzés K31 21,550,877         21,550,877           
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 495,000              495,000                
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 919,742              919,742                
Kommunikációs szolgáltatások K32 1,414,742           1,414,742             
Közüzemi díjak K331 5,644,440           5,644,440             
Vásárolt élelmezés K332 3,150,000           3,150,000             
Bérleti és lízing díjak K333 3,260,000           3,260,000             
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 7,248,602           7,248,602             
Közvetített szolgáltatások K335 441,939              441,939                
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 80,000                80,000                  
Egyéb szolgáltatások K337 97,921,043         97,921,043           
Szolgáltatási kiadások K33 117,746,024       117,746,024         
Kiküldetések kiadásai K341 1,920                  1,920                    
Reklám- és propagandakiadások K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1,920                  1,920                    
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 34,528,995         34,528,995           
Fizetendő általános forgalmi adó K352 9,102,000           9,102,000             
Kamatkiadások K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
Egyéb dologi kiadások K355 300,000              300,000                
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 43,930,995         43,930,995           
Dologi kiadások K3 184,644,558       184,644,558         
Társadalombiztosítási ellátások K41
Családi támogatások K42 4,051,500           4,051,500             
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 23,995,200         23,995,200           
Egyéb nem intézményi ellátások K48 44,462,994         44,462,994           
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 72,509,694         72,509,694           
Nemzetközi kötelezettségek K501
Elvonások és befizetések K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 350,000              350,000                
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
Árkiegészítések, ártámogatások K509
Kamattámogatások K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 2,983,006           2,350,000               5,333,006             
Tartalékok-általános K513 8,607,063           8,607,063             
Tartalékok-cél K513
Egyéb működési célú kiadások K5 11,940,069         2,350,000               14,290,069           
Működési költségvetés előirányzat csoport 384,282,370       2,350,000               386,632,370         
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 170,324,470       170,324,470         
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 211,600              211,600                
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 12,069,748         12,069,748           
Részesedések beszerzése K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 3,824,992           3,824,992             
Beruházások K6 186,430,810       186,430,810         
Ingatlanok felújítása K71 11,983,963         11,983,963           
Informatikai eszközök felújítása K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 3,044,332           3,044,332             
Felújítások K7 15,028,295         15,028,295           
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86
Lakástámogatás K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 201,459,105       -                           201,459,105         
Költségvetési kiadások K1-K8 585,741,475       2,350,000               588,091,475         
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112
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Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 17,400,065         17,400,065           
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 207,822,128       207,822,128         
Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
Pénzügyi lízing kiadásai K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 225,222,193       225,222,193        
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
Külföldi értékpapírok beváltása K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
Külföldi finanszírozás kiadásai K92

K93
Finanszírozási kiadások K9 225,222,193       225,222,193        
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 810,963,668       2,350,000               813,313,668         



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
A

Megnevezés
B

Rovat-szám
C

Polgármesteri Hivatal
D

Napraforgó Óvoda
E

ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra K915 51,553,707                     156,268,421             207,822,128         
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra K915

ÖSSZESEN: 51,553,707                     156,268,421            207,822,128        
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ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
A

Megnevezés
B

Rovatszám
C

eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére K504
központi kezelésű előirányzatok részére K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K504
elkülönített állami pénzalapok részére K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504
társulások és költségvetési szerveik részére K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504
központi költségvetési szervek részére K505
központi kezelésű előirányzatok részére K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K505
elkülönített állami pénzalapok részére K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505
társulások és költségvetési szerveik részére K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505
központi költségvetési szervek részére K506 350,000             
központi kezelésű előirányzatok részére K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K506
elkülönített állami pénzalapok részére K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506
társulások és költségvetési szerveik részére K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 350,000             
egyházi jogi személyek részére K508
egyéb civil szervezetek részére K508
háztartások részére K508
pénzügyi vállalkozások részére K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508
egyéb vállalkozások részére K508
Európai Unió részére K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére K508
egyéb külföldiek részére K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
egyházi jogi személyek részére K512 30,000               
egyéb civil szervezetek részére K512 1,240,000           
háztartások részére K512
pénzügyi vállalkozások részére K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 3,463,006           
egyéb vállalkozások részére K512 600,000             
Európai Unió  részére K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére K512
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egyéb külföldiek részére K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 5,333,006           
központi költségvetési szervek részére K82
központi kezelésű előirányzatok részére K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K82
elkülönített állami pénzalapok részére K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82
társulások és költségvetési szerveik részére K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82

központi költségvetési szervek részére K83
központi kezelésű előirányzatok részére K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K83
elkülönített állami pénzalapok részére K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83
társulások és költségvetési szerveik részére K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83

központi költségvetési szervek részére K84
központi kezelésű előirányzatok részére K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84
elkülönített állami pénzalapok részére K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84
társulások és költségvetési szerveik részére K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
egyházi jogi személyek részére K86
egyéb civil szervezetek részére K86
háztartások részére K86
pénzügyi vállalkozások részére K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86
egyéb vállalkozások részére K86
Európai Unió  részére K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére K86
egyéb külföldiek részére K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86

egyházi jogi személyek részére K88
egyéb civil szervezetek részére K88
háztartások részére K88
pénzügyi vállalkozások részére K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88
egyéb vállalkozások részére K88
Európai Unió  részére K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére K88
egyéb külföldiek részére K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

központi költségvetési szervektől B14
központi kezelésű előirányzatoktól B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14
elkülönített állami pénzalapoktól B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14
társulások és költségvetési szerveiktől B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről B14

központi költségvetési szervektől B15
központi kezelésű előirányzatoktól B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15
elkülönített állami pénzalapoktól B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15
társulások és költségvetési szerveiktől B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről B15

központi költségvetési szervektől B16
központi kezelésű előirányzatoktól B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 121,379,719   
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 4,835,476       
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 5,887,600       
elkülönített állami pénzalapoktól B16 48,882,871     
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16
társulások és költségvetési szerveiktől B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 150,000          
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 181,135,666   
központi költségvetési szervektől B23
központi kezelésű előirányzatoktól B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B23
elkülönített állami pénzalapoktól B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23
társulások és költségvetési szerveiktől B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről B23
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 központi költségvetési szervektől B24
központi kezelésű előirányzatoktól B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B24
elkülönített állami pénzalapoktól B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24
társulások és költségvetési szerveiktől B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről B24

központi költségvetési szervektől B25
központi kezelésű előirányzatoktól B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 178,031,362   
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B25
elkülönített állami pénzalapoktól B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25
társulások és költségvetési szerveiktől B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 178,031,362   
egyházi jogi személyektől B62
egyéb civil szervezetektől B62
háztartásoktól B62
pénzügyi vállalkozásoktól B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62
egyéb vállalkozásoktól B62
Európai Uniótól B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől B62
egyéb külföldiektől B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről B62

egyházi jogi személyektől B63
egyéb civil szervezetektől B63
háztartásoktól B63
pénzügyi vállalkozásoktól B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63
egyéb vállalkozásoktól B63
Európai Uniótól B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől B63
egyéb külföldiektől B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63
egyházi jogi személyektől B72
egyéb civil szervezetektől B72
háztartásoktól B72
pénzügyi vállalkozásoktól B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72
egyéb vállalkozásoktól B72
Európai Uniótól B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől B72
egyéb külföldiektől B72



Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről B72

egyházi jogi személyektől B73
egyéb civil szervezetektől B73
háztartásoktól B73
pénzügyi vállalkozásoktól B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73
egyéb vállalkozásoktól B73
Európai Uniótól B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől B73
egyéb külföldiektől B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73



A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

1. építményadó B34
2. épület után fizetett idegenforgalmi adó B34
3. magánszemélyek kommunális adója B34
4. telekadó B34
5. Vagyoni tipusú adók B34
6. Értékesítési és forgalmi adók B351 9,680,000        

7.
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység 
után fizetett helyi iparűzési adó B351 9,680,000        

8.
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után 
fizetett helyi iparűzési adó B351

9. Gépjárműadók B354 2,000,000        

10.
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi 
költségvetést megillető része B354

11.
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi 
önkormányzatot megillető része B354 2,000,000        

12. ebből: külföldi gépjárművek adója B354
13. ebből: gépjármű túlsúlydíj B354
14. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  B355
15. ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355
16. ebből: talajterhelési díj B355
17. Termékek és szolgáltatások adói B35 11,680,000      
18. eljárási illetékek B36
19. igazgatási szolgáltatási díjak B36
20. felügyeleti díjak B36
21. ebrendészeti hozzájárulás B36
22. környezetvédelmi bírság B36
23. természetvédelmi bírság B36
24. műemlékvédelmi bírság B36
25. építésügyi bírság B36

26.

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési 
szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi 
önkormányzatot megillető része

B36

27. egyéb bírság B36 0
egyéb teleülési adók B36 200000

28. Egyéb közhatalmi bevételek B36 0
29. Egyéb közhatalmi bevételek B36 200000

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

15. melléklet az…/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez



Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, 
bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban

előirányzat
ASP TOP (rendelő) TOP (P.H.) TOP-5.3.1. EFOP-3.9.2. EFOP 3.3.2 EFOP-2.4.1. EFOP 1.6.2 összesen

0 0 0 1875000 6048714 2520000 20280000 30723714
0 0 0 412500 1179500 379080 3741660 5712740
0 0 0 2540000 12004814 6418456 7767867 90401140 119132277
0 0 0 4428000 0 0 19567200 23995200
0 0 0 0 2002800 0 2002800
0 0 0 0 167556890 1010000 168566890
0 0 0 0 11779250 0 11779250
0 0 0 0 0 0 18720314
0 0 0 2540000 18720314 13646670 192005887 135000000 361912871
0 0 0 12028136 4682340 0 96876755 113587231
0 0 0 0 160262671 0 160262671
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12028136 4682940 160262671 96876755 261821766
0 0 0 0 0 0 0

174087 64329 493517 2540000 6692178 8964330 31743216 38123245 88794902
174087 64329 493517 2540000 18720314 13646670 192005887 135000000 362644804

174087 64329 493517

B81. 2018. maradványa

PROJEKTZÁRÁS, VISSZAFIZETENDŐ

B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása

K7.Felújítási kiadások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen
B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra
B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra 
B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól

. Melléklet az…/…(………..) önkormányzati rendelethez

B1-B8. Költségvetési bevételek összesen

Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséhez

programok megnevezése: ASP, TOP-os, EFOP-os pályázatok

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok 
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
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