
 
                               SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 

                             8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623 
                               e-mail: sarkeresztur@gmail.com 
 

Kérem, hogy amennyiben az ülésen nem tud részt venni, azt a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán jelezni szíveskedjen. 

MEGHÍVÓ 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2017. MÁJUS 30-ÁN (KEDDEN) 15.00 ÓRAI KEZDETTEL 
 

 tartja soron következő nyilvános ülését, amelyre meghívja, és megjelenésére feltétlenül számít. 
 
 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

 
Napirendi pontok: 

 
1. Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

2. 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: Kővágó Dezső tűzoltó őrnagy 
 

3. A szociális intézményben folyó szakmai munka, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenység értékelése 
Előterjesztő: Gálné Szabó Klaudia szakmai vezető 
 

4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása 
Előterjesztő: dr. Ambrózi Sándor jegyző 
 

5. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

7. A 2016. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

8. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 

9. Egyebek, bejelentések 
 
 
Sárkeresztúr, 2017. május 26. 

 
 
 Csutiné Turi Ibolya 
 polgármester 
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
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. 
 
Kérem, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

Sorszám 
Határozat 

szám 
Tárgy Határidő Felelős 

Megtett 
intézkedések 

1. 
45/2017. 
(IV.27.) 

A napirendi pontok 
elfogadásáról 

Azonnal. 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva.  

2. 
46/2017. 
(IV.27.) 

A lejárt határidejű 
határozatok 

végrehajtásáról 
Azonnal 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

3. 
47/2017. 
(IV.27.) 

A védőnői szolgálat 
munkájáról szóló 

beszámoló 
elfogadásáról 

  Elfogadva. 

4. 
48/2017. 
(IV.27.) 

A közigazgatási 
terület egészségügyi 

helyzetéről szóló 
beszámoló 

elfogadásáról 

  Elfogadva.  

5. 
49/2017. 
(IV.27.) 

Az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 
munkájáról szóló 

beszámoló 
elfogadásáról 

Azonnal 

Egészségügyi 
és Szociális 
Bizottság 

elnöke 

Elfogadva. 

6. 
50/2017. 
(IV.27.) 

A nem közművel 
összegyűjtött 

háztartási szennyvíz 
begyűjtésére 

vonatkozó beszámoló 
elfogadásáról 

Azonnal 
dr. Ambrózi 

Sándor jegyző 
Elfogadva.  

7. 
51/2017. 
(IV.27.) 

A Sárkeresztúri 
Általános Iskola 
átszervezéséről 

Azonnal. 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. A 
határozati kivonat a 

Tankerületi 
Központnak 
megküldve. 

8. 
52/2017. 
(IV.27.) 

A településrendezési 
tervek elkészítéséről 

2017. június 
30. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

9. 
53/2017. 
(IV.27.) 

Az óvodai 
tornaszoba 

kivitelezéséről 

2017. május 
31. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 



10. 
54/2017. 
(IV.27.) 

EFOP-4.1.7-16 A 
közösségi művelődési 

intézmény- és 
szervezetrendszer 

tanulást segítő 
infrastrukturális 
fejlesztései című 

pályázat benyújtásáról

2017. április 
30. 

Csutiné Turi 
Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. a 
pályázat benyújtásra 

került. 

11. 
55/2017. 
(IV.27.) 

EFOP-1.6.2-16 
Szegregált 

élethelyzetek 
felszámolása komplex 

telepprogramokkal 
című pályázati 
konstrukcióban 

projekt előkészítő 
tevékenység 

kivitelezőjének 
kiválasztásáról 

  Elfogadva 

12. 
56/2017. 
(IV.27.) 

Zárt ülés 
elrendeléséről 

Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva. 

13. 
57/2017. 
(IV.27.) 

A napirendi pont 
elfogadásáról 

Azonnal 
Csutiné Turi 

Ibolya 
polgármester 

Elfogadva 

14. 
58/2017. 
(IV27.) 

Berger Dezsőné 
fellebbezésének 

elbírálásáról 
  

Elfogadva. A 
határozati kivonat 
megküldve Berger 
Dezsőné részére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sárkeresztúr, 2017. május 26. 
 
 
 

Csutiné Turi Ibolya sk. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
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 
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: 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: Kővágó Dezső tűzoltó őrnagy 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 30. § (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente 
beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 
képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
mellékelt beszámolójának megtárgyalására, majd az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Sárkeresztúr, 2017. május 26. 
 
 

Kővágó Dezső sk. 
tűzoltó őrnagy 

 
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolójának elfogadásáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságnak a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját megismerte, és úgy 
határoz, hogy azt elfogadja. 
 
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Határidő: azonnal 
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: A szociális intézményben folyó szakmai munka, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékelése 
 
Előterjesztő: Gálné Szabó Klaudia szakmai vezető 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2016. január 1. napjától a Sárosd-Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás látja el a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szerinti étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti 
gyermekjóléti szolgáltatások kötelező önkormányzati feladatait. 
 
Az Szt. 92/B § (1) bekezdés d) pontja értelmében „a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka 
eredményességét”. A Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pontja szerint „a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a 
javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal 
értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a 
gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát”. 
 
A Társulás szakmai munkájáról szóló beszámoló a jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására, és az alábbi határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
Sárkeresztúr, 2017. május 26. 
 
 

Gálné Szabó Klaudia 
szakmai vezető 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben folyó szakmai munkáról szóló 

értékelésről 
 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárosd-Sárkeresztúr 
Önkormányzati Társulásnak a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben folyó 
szakmai munkáról szóló beszámolóját megismerte, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Határidő: azonnal 
 



HATÁROZATI JAVASLAT II. 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékeléséről 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárosd-Sárkeresztúr 
Önkormányzati Társulásnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységről 
szóló beszámolóját megismerte, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Határidő: azonnal 
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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. május hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 
átfogó értékelés elfogadása 
 
Előterjesztő: dr. Ambrózi Sándor jegyző 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése szerint „a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - 
átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület 
általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak.”. 
 
Kérem, hogy a benyújtott átfogó értékelést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Sárkeresztúr, 2017 május 26. 
 

dr. Ambrózi Sándor s.k. 
jegyző 

 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző által beterjesztett, a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, 
és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja. 
 
Felelős: dr. Ambrózi Sándor jegyző 
Határidő: azonnal 
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Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 
2016-os évben 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja: „a települési önkormányzat és az állam 
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal- átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat 
esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a 
gyámhatóságnak.”  
 
A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban Gyer.) 10. sz. 
melléklete határozza meg. Jelen beszámoló szerkezeti felépítése az említett 10. számú 
melléklet szerint került összeállításra. 
 
Az értékelés célja, hogy a gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás terén működő helyi 
intézményrendszer szakmai munkájának áttekintésével a Képviselő-testület meggyőződjön a 
jogszabályban előírt feladatok ellátásáról, a végzett munka színvonaláról. 
 
A gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás feladatait meghatározó alapvető jogszabályok: 
 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 
(Gyvt.) 

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) 

- a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2003. (VIII. 25.) önkormányzati 
rendelet (Ör). 

 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői gondoskodásból 
kikerült gyermek családot helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
 
A Gyvt-ben foglaltak szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi 
ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának 
megszervezése, a rászoruló gyermekek és családtagjaik számára pénzbeli és természetbeni 
támogatások biztosítása, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében 
gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátásának (étkeztetés, felügyelet) 
biztosítása, és a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás szervezése. A 
jogszabályi előírások alkalmazása során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit figyelembe 
véve, a törvényben elismert jogaikat biztosítva kell eljárni. 
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I. A település demográfiai mutatói különös tekintettel a 0-18 éves 

korosztály adataira 
 
Demográfiai mutatók: 
 
Sárkeresztúr teljes állandó lakosságának száma 2006. január 1-jén 2634 fő, 2007. január 1-jén 
2636 fő, 2008. január 1-jén 2600 fő, 2009. január 1-jén 2590 fő, 2010. január 1-jén 2556 fő, 
2011.január 1-jén 2487 fő, 2012. január 1-jén 2578 fő, 2013. január 1-jén 2588 fő volt, 2014. 
január 1-jén 2596 fő, 2015. január 1-jén 2627 fő, 2016. január 1-jén 2597 fő. 
 
A lakosságszám korcsoportok szerinti összetétele adott év január 1-jén: 
 

Korcsoport 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

0-2 éves 82 144 133 148 151 141 

3-5 éves 140 157 162 150 140 133 

6-13 éves 337 369 374 377 394 398 

14-17 éves 147 151 168 156 163 165 

18-54 éves 1308 1313 1330 1292 1299 1288 

55-59 139 134 120 157 144 145 

60-69 143 143 146 155 175 174 

70-79 130 114 106 107 106 97 

80-X 61 53 49 54 55 56 

Összesen 2487 2578 2588 2596 2627 2597 

0-17 és 60-X 
év közötti 
összesen 

1040 1131 1138 1147 1184 
 

1164 

 
 

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 
biztosítása 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a 10/2003. (VIII. 25.) számú rendeletével teremtette 
meg a gyermekvédelem helyi szabályozásának alapjait. A gyermekek védelmét az 
önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint. 
 
Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
• Kedvezményes gyermekétkeztetés 
• Szünidei gyermekétkeztetés 
 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 
• Család- és gyermekjóléti szolgálat 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatban a hatáskör gyakorlója a jegyző, 
az előkészítést a polgármesteri hivatal gyámügyi előadója végzi. A fellebbezések elbírálásáról 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyben a Fejér Megyei Kormányhivatal dönt. 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
Ezen ellátás 2006. január 1-től a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény költségvetési 
forrásainak a családi pótlékba történő beépítésével, ám a hozzá tartozó kedvezmények 
megtartásával a gyermekvédelmi támogatás helyett került bevezetésre. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, évente kétszeri (2012. 
november 1-től természetbeni, Erzsébet utalvány formájában történő) támogatásnak és egyéb 
kedvezmények (tankönyvtámogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj támogatása) 
igénybevételére. 
 
Ellátásra jogosult az a gyermek, akinek családjában az egy személyre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

• 130%-át; 
• illetve 140%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő gondozza, 

ha a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorú gyermek, 
nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat. 
 

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2008. január 1. napjától - a kérelem 
benyújtásának időpontjában - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény végrehajtásáról szóló. 168/1997.(X. 6) Korm. rendelet 11. §- a alapján 28.500,-Ft, 
melynek 130 % -a 37.050,-Ft, 140 %-a 39.900,-Ft. 

 
A támogatás megállapításának hatáskörében a települési önkormányzat jegyzője jár el, melyet 
egy év időtartamra állapít meg. A természetbeni (Erzsébet-utalványban nyújtott) támogatás 
összege gyermekenként (a központi költségvetési törvényben meghatározva, a jogosultsági 
feltételek augusztus és november havi ellenőrzése mellett) a 2016-os évben: 5800 Ft. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek adatai 2016. december hónapban. 
 

 1 gyermek 2 gyermek  3 gyermek 4 vagy 5 gyermek 6 v. több 
gyermek 

Összesen 

Családok 
száma 

75 72 62 36 
 

8 253 

Ebből 
egyedülálló 

42 21 23 4 
 

3 93 

 
2007. december hónapban 559 gyermek részesült rendszeres kedvezményben, 2008. 
december hónapban 582 gyermek részesült kedvezményben 2009. december hónapban 626 
gyermek részesült kedvezményben. 2010. december hónapban 656 gyermek részesült 
kedvezményben, 2011-ben 641 gyermek részesült kedvezményben, 2012. december 
hónapban 674 gyermek részesült kedvezményben, 2013. december hónapban 684 gyermek 
részesült kedvezményben, mely összességében 293 családot jelent, 2014. december hónapban 
693 gyermek részesült az ellátásban, ez 291 családot jelent. 2015. december hónapban 538 
gyermek részesült az ellátásban, ez 244 családot jelent.  
 
2016. december hónapban 634 gyermek részesült az ellátásban, ez 253 családot jelent. 
Összesen 42 alkalommal kellett a kérelem elutasítása, vagy az eljárás megszüntetése mellett 
dönteni, ezek döntő többsége a hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, valamint a 
jövedelemhatár túllépése miatt történt. 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak augusztus 5-én, valamint november 
5-én természetbeni támogatásban (Erzsébet- utalvány) részesültek, melyről a Gyvt. 20/A. §- a 
rendelkezik. 
 
Az Önkormányzat képviselő-testülete egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy 
természetbeni juttatásokat is nyújtott a hátrányos helyzetű gyermekek nagy számára való 
tekintettel. Beiskolázási támogatást nyújtott az Önkormányzat valamennyi, a tanulmányait 
más településen folytató általános iskolás, középiskolás, tanuló részére, továbbá az egyetemi 
és főiskolai hallgatók részére Bursa Hungarica ösztöndíj került kiosztásra. 
 
Gyermekétkeztetési kedvezmények 
 
Hét közben a gyermekek az önkormányzat által nyújtott gyermekétkeztetést veszik igénybe. 
Az étkeztetést a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda konyhájáról biztosítjuk az általános 
iskolások és az óvodások részére egyaránt. 
 
2016-ban az alábbi térítési díjakat kellett fizetni az étkezésért: 
 
 Teljes ellátás Menza 

Óvoda 283 Ft + ÁFA 224 Ft + ÁFA 
Ált. Iskola 331 Ft + ÁFA 260 Ft + ÁFA 

 
Az önkormányzat gyermekétkeztetés esetén: 
 
Az óvodás gyermekek esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként biztosítottuk. A három vagy 
többgyermekes családoknál gyermekenként, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 
az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként biztosítottuk. 
 
Az általános iskolás gyermekek esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő 1.-8. évfolyamon tanuló után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként 
biztosítottuk, a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló után, a három vagy többgyermekes 
családoknál gyermekenként, az intézményi térítési díj 50 %-át, kedvezményként biztosítottuk. 
 
Szünidei gyermekétkeztetés 
 
A Gyvt. 2016. január 1. napjától hatályos 21/C §-a kötelezővé teszi az önkormányzatok 
számára a nevelési-oktatási intézmények szünidői tartama alatt a gyermekétkeztetés 
megszervezését azon hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, akiknek 
szülői vagy törvényes képviselői ezt kérelmezik. A szünidei gyermekétkeztetés költségeit a 
központi költségvetés biztosítja. Az év folyamán, ahogy az étkeztetés lehetősége egyre 
ismertebb lett, az igénylők száma folyamatosan nőtt. Az év végi összesítés adatai szerint az 
étkezést igénybe vevő gyermekek átlaglétszáma 266 fő volt. Kezdetben vásárolt élelmezés 
útján biztosítottuk az ételt, de az igények számának gyors növekedésével nem tudtunk találni 
olyan szolgáltatót a környéken, amely a megfelelő áron biztosítani tudta volna a kellő 
mennyiségű és minőségű ételt. Emiatt végül a 2016-os nyár közepén a Sárkeresztúri 
Napraforgó Óvoda konyhája vette át a feladatot, amely a számos nehézség, így különösen 
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munkaszervezési, és az étel kiosztásával kapcsolatos problémák ellenére sikeresen oldotta 
meg a feladatot.  
Az új kötelező feladat ellátása nagyon nehéz helyzet elé állította az önkormányzat dolgozóit. 
Sajnos a jogszabály nagyon szűkszavúan fogalmazott ennek a jogintézménynek a 
bevezetésénél, és számos kérdésben nem nyújt eligazítást. A jogalkotók nem voltak 
figyelemmel az olyan településekre ennek az új kötelezettségnek a megállapításakor, amelyek 
esetében a lakosságszámhoz, ezáltal magának az önkormányzatnak a méretéhez, teherbíró 
képességéhez képest magas a hátrányos helyzetű családok, így az étkeztetést igénybe venni 
jogosultak száma. Mind adminisztratív oldalról, mind az ételt előállítók és kiosztók oldaláról 
számos negatív visszajelzés érkezett az étkeztetés ezen módjával kapcsolatban, amelyek a 
jövőben – a fenntarthatóság biztosítása érdekében – minden bizonnyal jogalkotói 
beavatkozást fognak igényelni. 
 

III. Gyermekjóléti tevékenység 
 
Gyermekvédelmi felelősök 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról:  

„129. § (2) A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók 
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen 
együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

(3) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai 
eszközökkel nem tudja megszüntetni vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme 
érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az 
ifjúságvédelem, területen működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további 
intézkedésekre.” 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak a gyermek- és 
ifjúságvédelmi munkáját. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen: 

• az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol 
és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen 
gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel, 

• a veszélyeztetett tanulóknál a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatás 
alkalmával kell megismernie a tanuló családi környezetét, 

• gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközzel meg nem szüntethető 
veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a 
gyermekvédelmi szolgálatot, 

• a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, 
• a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi az illetékes települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás 
természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében. 

 
Sárkeresztúri Általános Iskola 

 
Az iskola tanulóinak száma a 2014/2015-ös tanévben 274 fő. A gyermek és ifjúságvédelmi 
feladatokat 2015-ben Polányi Klára látta el gyógypedagógiai asszisztens munkaköre mellett. 
A tanulókat osztályfőnöki órákon, a szülőket szülői értekezleten tájékoztatták arról, hogy a 
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gyermekek problémájukkal kihez fordulhatnak illetve, hogy melyek a gyermekvédelmi 
feladatok. 2015-ben 254 veszélyeztetett, 254 hátrányos helyzetű, ebből 249 halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket tartottak nyilván az iskolában.  
 
Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

 
A gyermekvédelmi feladatokat 2016-ben Kovács Györgyné látta el óvónői munkaköre 
mellett. Az óvodába a 2015/2016-os nevelési évben 169 gyermek járt. Az összlétszámból 16 
gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként, 53 gyermeket hátrányos helyzetűként, ebből 
35 gyermeket halmozottan hátrányos helyzetűként tartottak nyilván. 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
 
A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 
veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése. A jelzőrendszer tagjai a védőnői 
szolgálat, a háziorvos, a nevelési oktatási intézmények, a rendőrség, a jegyző. 
 
2005. február 1-ig a „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal (a 
továbbiakban: Alapítvány) kötött önkormányzatunk megállapodást fenti feladatokra. 2005. 
február 1. napjától a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás útján az Alapítvány munkatársai 
látták el a feladatokat. 2013. július 1 napjától az Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 
alapján látják el a munkatársak a fenti feladatokat. 2008. május 1-ig Dávidné Glück Anita 4 
órában látta el a gyermekjóléti feladatokat. 2010-től Kériné Juhász Judit látta el a 
gyermekjóléti feladatokat a településen, ám 2014. második felében tartósan táppénzes 
állományba kényszerült. Helyettesítését Antal Edit szociális munkás látta el.  
 
Az Alapítvánnyal megkötött feladat-ellátási szerződésnek megfelelően az Alapítvány a 2015-
ös évben is folytatta tevékenységét településünkön. A szerződés 2015. december 31-én lejárt, 
meghosszabbítására nem került sor. Az együttműködés utolsó évében a közös munka sokszor 
akadozott, a településen biztosított jelenlét gyakran elégtelen volt az Alapítvány részéről.  
 
2016. január 1. napjától a Sárosd-Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás útján biztosítottuk a 
feladatot, amelynek szabályozásában szintén jelentős változás következett be. Az új szabályok 
értelmében gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és 
gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 
szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. szerinti 
feladatait. Az újonnan létrejött szolgáltató a szükséges engedélyekkel rendelkezik, 
tevékenységét jó szakmai színvonalon, a lakossággal és társhatóságokkal együttműködve, 
közmegelégedésre végzi. 
 
Alapellátás 
 
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermekek megfelelő (testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi) fejlődéséhez, veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a kialakult helyzet 
megszüntetéséhez. 
Az alapellátás tekintetében a szolgálat 

• Segít különböző nyomtatványok, igénylőlapok kitöltésében, 
• Információt ad különböző jogi, illetve szociális kérdésekben 
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• Családgondozást végez, azaz rendszeresen kijár a családokhoz és a velük való 
együttműködéssel próbál változtatni a kialakult helyzeten. 

 
Védelembe vétel 
 
Ha az alapellátás keretében nehézkes, vagy nincs együttműködés, illetve nem jár 
eredménnyel, de segítséggel a gyermek megfelelő fejlődése a családban megoldható, akkor a 
szolgálat védelembe vételre tesz javaslatot a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási 
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) felé. A Hivatal a szülőt vagy a szülőt és gyermeket 
együttesen tárgyalásra idézi, majd határoz a védelembe vételről. Ez kötelező együttműködést 
jelent a gyermekjóléti szolgálat családgondozója és a család között, rendszeres 
családlátogatással, a gondozó által készített gondozási-nevelési terv betartásával. 
 
Ideiglenes hatályú elhelyezés 
 
Amennyiben a védelembe vétel sem vezet eredményre és a veszélyeztető körülmények 
súlyosbodnak, akkor a szolgálat a gyermek családból való kiemelésére tehet javaslatot a 
Hivatal felé. 
 
Átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek családjának gondozása 
 
Ennek során a szolgálat ösztönzi a családokat családlátogatások alkalmával, a gyermekükkel 
történő kapcsolattartásra, és arra, hogy körülményeiket oly mértékben rendezzék, hogy 
alkalmas legyen a gyermek visszafogadására. 
 
Családi jogállás rendezése 
 
A családi jogállás rendezésével kapcsolatos munkát a 2016. évben Bognár Erika 
anyakönyvvezető látta el. 
 
Az év folyamán 29 esetben került sor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére a 
Polgármesteri Hivatalban. 
 
A gyermekvédelmi feladatok ellátása során, a Sárkeresztúri Önkormányzat eleget tett a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglalt 
kötelezettségeinek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
Sárkeresztúr, 2017. május 26. 
 
 
 dr. Ambrózi Sándor  
 jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 2016. évi 

költségvetésének megállapítása tárgyában a következő javaslatot terjesztem a Tisztelt 

Képviselők elé: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését a 3/2016 (II.16.) számú 

rendeletével hagyta jóvá, melyet december 31-ai állapotnak megfelelően módosít. A 

tervezet tartalmazza Sárkeresztúr Község Önkormányzata és költségvetési szervei, a 

Polgármesteri Hivatal, valamint a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetésének 

módosítását is. 

 

A kormányzati költségvetési forrásszabályozásból és az önkormányzat által biztosítható 

erőforrásokból kialakuló módosított költségvetési javaslat fő számai az alábbiak szerint 

alakulnak: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi módosított költségvetésének 

kiadási és bevételi főösszege 545.951 e Ft forint. 

 

I. 

 

RÉSZLETES SZAKMAI ÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS 

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI 

JAVASLATÁHOZ 

 

A módosított költségvetési rendelet-tervezet az önkormányzat összesített, majd a 

Polgármesteri Hivatal és az óvoda tervezett előirányzatait mutatja be. 

 



 3

Az elkészült módosított rendelettervezet külön-külön részenként taglalja az önkormányzat, 

majd a költségvetési szervek költségvetését, melyhez igazodnak a rendelettervezet 

mellékletei. 

 

Az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételei 

 

 

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 412.588 e Ft 

 

Tartalmazza az önkormányzat feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatásait, 

többek közt az általános támogatást, köznevelési, szociális feladatok támogatását, valamint a 

kulturális feladatok ellátására megállapított normatívát és 163.909 e Ft összegben egyéb 

államháztartáson belüli működési bevételt. 

 

Feladatfinanszírozás keretében juttatott állami támogatás összege 247.616 e Ft-ról 248.679 e 

Ft-ra nő a következők szerint: 

                       III.n.évi mód.    IV. n.évi mód. 

 

� általános támogatás                  75.931 e Ft        75.931 e Ft 

� köznevelési támogatás                 96.163 e Ft   94.546 e Ft 

� szociális és gyermekjóléti feladatok                70.998 e Ft              70.438 e Ft 

� kulturális feladatok támogatása       2.995 e Ft     2.995 e Ft 

� működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás   1.529 e Ft        4.769 e Ft 

 

Az óvodai gyermeklétszám csökkenése miatt tovább csökkent a köznevelési normatíva, 

melynek összege 1.617 e Ft. Az összeggel csökkentettük az óvoda finanszírozását. Szintén 

csökkent a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására kapott normatíva 560 e Ft-tal, 

melynek oka a szünidei étkeztetés létszám csökkentése. Az összeggel az önkormányzat 

költségvetésének bérkeretét csökkentettük. 

3.240 e Ft növekedés látható a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás jogcímen, 

mely a közszolgálatban dolgozók bérkompenzációjára kapott támogatás tétele 363 e Ft, 

valamint a 2016.évi tűzifa nyertes összege 2.877 e Ft. Az összeggel a segélykeret 

önkormányzat által sajáthatáskörben adott természetbeni támogatás sort növeltük meg. A 

bérkompenzációra kapott összeget pedig az intézményekre felosztva könyveltük.  
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Kiemelten fontos megjegyezni, hogy a feladatfinanszírozás keretében nyújtott 

támogatások kizárólag az adott feladatra fordíthatók. A tételekkel a költségvetési 

beszámoló készítésekor a feladatokhoz tartozó kormányzati funkciókon el is kell 

számolni.  

 A módosított összeg 137.762 e Ft államháztartáson belüli bevétel előirányzata 163.909 e Ft-

ra nő. A növekedésből 18.848 e Ft a közfoglalkoztatási program támogatása. 65 e Ft-tal 

tovább nőtt az október 2-án megtartott országos népszavazás finanszírozása. 100 e Ft-ot a 

Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat ajánlott fel az óvodának saját 

költségvetéséből. Az óvoda költségvetési főösszege a tétellel növelésre került. 7.134 e Ft a 

gyermekvédelmi kedvezményezettek kétszeri juttatásának finanszírozása. A tétellel a 

segélykeret családtámogatások sora 7076 e Ft, valamint az elvonások, befizetések sor lett 

növelve 58 e Ft-tal, mely visszafizetett jogtalan igény volt. 

  

2. Közhatalmi bevételek: 12.374 e Ft 

 

Ezen bevételcsoport magába foglalja az önkormányzat által kivetett adófajták tervezett 

bevételeit (gépjárműadó és iparűzési adó) és az egyéb közhatalmi bevételt. A tervezett összeg 

1.054 e Ft-tal nő az előző módosításhoz képest. Ennek oka, hogy iparűzési adó tétele nő 802 e 

Ft összeggel, valamint a gépjárműadó tétele 252 e Ft-tal. Az összegek a tartalékunk 

előirányzatát növelték meg. 

 

3. Működési bevételek: 19.272 e Ft 

 

Ezen előirányzat-csoporton belül kerülnek elszámolásra a készletértékesítés, tulajdonosi 

bevételek, ellátási díjak, valamint a tételeket érintő ÁFA összege került beállításra. Az összeg 

a szeptemberi módosításhoz képest 1.694 e Ft-tal nő, mely a továbbszámlázott szolgáltatás, 

illetve a készletértékesítés előirányzatát növelte az önkormányzatnál. 

 

4. Működési célú átvett pénzeszközök tétele: 0 e Ft 

 

Ilyen jellegű összeget nem terveztünk és plusz bevételként sem jelentkezett ilyen jellegű 

bevétel. 

 



 5

 

  

5. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről: 61.961 e Ft 

 

Az összegből Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával történt megállapodás 

alapján 950 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat Bella portré-dombormű 

készítéséhez. Ezen összeggel beruházási keretünket növeltük meg az immateriális javak 

soron. 17.011 e Ft pályázati forrást sikerült biztosítani óvodai tornaszoba létrehozására, 

valamint 44.000 ezer Ft az adósságkonszolidációban nem részesültek támogatásának második 

üteme. Az összeg a támogatási szerződésnek megfelelően beállításra került a felhalmozási 

kiadásokra. 

 

6.      Felhalmozási bevételek: 0 e Ft 

 

Ilyen jellegű bevétellel nem számolunk. 

 

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft 

 

Felhalmozási bevétellel nem számol az önkormányzat. 

 

8. Finanszírozási bevételek: 39.756 e Ft  

 

Az összeg az összesített önkormányzat maradványa, mely tartalmazza az óvoda 290 e Ft-os, a 

hivatal 114 e Ft-os, valamint az önkormányzat 39.352 e Ft-os 2015.évi maradványát. 

 

Az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásai 

 

1. Személyi juttatások: 249.890 e Ft 

 

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

személyi jellegű kiadásait. Az összeg 13.700 e Ft-os növekedést mutat az előző módosításhoz 

képest, mely részben a már említett bérkompenzációnak tudható be, valamint a nem tervezett 
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közmunkaprogramok bérkiadásának tétele. A kiadások fedezete mindkét tételnél biztosított 

volt. 

 

2. Munkaadókat terhelő járulékok: 52.902 e Ft 

 

A szociális hozzájárulási adó mértéke bázis évben még 27%, a közfoglalkoztatási bérek adója 

pedig 13,5%. Az előirányzat egyéb magyarázatot nem igényel, mivel a személyi juttatások 

függvénye annak végösszege. A tervezett összeg 2.599 e Ft-tal nő az előző módosításhoz 

képest, mely a személyi juttatásoknál bemutatott változásoknak tudható be.  

 

3. Dologi kiadások: 94.379 e Ft 

 

A dologi kiadások között szerepel a készletek beszerzése, a kommunikációs kiadások, a 

szolgáltatások (közüzemi díjak), ÁFA összege, kiküldetés, és egyéb dologi kiadások. 

Legnagyobb súllyal továbbra is a készletbeszerzés, valamint a szolgáltatási kiadások sora 

szerepel. Az előirányzatnál 2.186 e Ft-os csökkenéssel számolunk, melyből 792 e Ft-tal 

csökkentettük az óvoda finanszírozását. Az óvoda költségvétésén a dologi kiadásokat 

érintette, a csökkenés előirányzat maradvány miatt következett be. 

 

4. Ellátottak pénzbeli juttatása:  39.605 e Ft 

 

Az előirányzat egész évben változatlan volt, csak most kerül módosításra, mely 9.796 e Ft 

növekedést jelent. Az összegből 7.076 e Ft a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

nyári, illetve őszi támogatása. A tétellel a családi támogatások sorra lett beállítva. A 

támogatás átadása az érintetteknek Erzsébet utalvány formájában történt. Az összeg mértéke 

5.800 Ft/fő. A 2016. évi szociális tűzifa összege, melyet nyert az önkormányzat 2.877 e Ft. 

157 e Ft pedig elvezetésre került a működési támogatásokhoz a köztemetés sorról. Az összeg 

lakosságnak nyújtott temetési kölcsön, mely nem kerülhet ezen soron elszámolásra, mivel az 

összeg megtérül az önkormányzatnak.  

 

5. Egyéb működési célú kiadások: 16.313 e Ft   

 

6.049 e Ft-os növekedés látható az előző módosítás óta ezen kiemelt előirányzaton belül.  A 

tartalék összege nőtt 8.777 e Ft-ra, melynek változása később levezetésre kerül. 157 e Ft 
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összeg lesz a lakosságnak nyújtott temetési kölcsön tétele. Valamint az elvonások, befizetések 

sor nő részben még a tűzifa visszafizetés, valamint a jogtalan erzsébet utalvány visszafizetése 

miatt.  

A tartalék szeptemberi módosított előirányzata 3.996 e Ft, mely 4.781 e Ft növekedést mutat 

év végén a következők szerint: 

csökkentő tételek: 

- 4 e Ft előirányzat növelés polgármesteri hivatal 

- 859 e Ft tűzifa és kamata visszafizetés 

- 194 e Ft egyéb működési támogatás sor 

növelő tételek: 

+   2.497 e Ft bér maradvány 

+      792 e Ft előirányzat maradvány óvoda 

+      252 e Ft gépjárműadó bevétel többlet 

+      802 e Ft helyi adó többletbevétel 

+      143 e Ft egyéb bevétel többlet 

+  1.352 e Ft készlet értékesítés bevétel többlet 

 

6. Felújítás és intézményi beruházás: 85.296 e Ft 

 

A beruházás decemberi módosítás után 15.756 e Ft-tal nő, melyből 7.493 e Ft a 

településrendezési terv tétele, 5 e Ft részesedés vásárlás, valamint a közfoglalkoztatás 

keretében beszerzett nem tervezett tárgyi eszközöknek tételei. 

A felújítások összege az adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzatok 

támogatása keretében útfelújításának tételével nőtt 

 

7. Finanszírozási kiadások összege 8.106 e Ft. 

 

A tétel a 2015. decemberben utalt 2016.évi normatíva előleg összege. Mivel ez a tétel 

előlegként érkezett és szerepel a bázis év maradványában is, ezért, hogy az egyensúly 

fennálljon a költségvetésben kiadások között is szerepeltetni kell. 

Az összeg nem változott. 
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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 módosított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a 

módosított előirányzat felhasználási tervét. 

2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, és 

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

tartalmazó kimutatást,  

 

1. Az önkormányzat módosított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 

az előterjesztés 1. melléklete mutatja. A 2. melléklet a módosított előirányzat 

felhasználási terv számol a havonta biztosított állami normatíva bevételekkel, 

alátámasztásul szolgálva az önkormányzat folyamatos likviditásának 

biztosításául. 

2. A közvetett támogatásokat az önkormányzat 2016. 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, 2017.május. 26. 

 

 Csutiné Turi Ibolya sk. 

                                                                                 polgármester 



1. melléklet Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításához 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 
 

Működési célú támogatások áht. belülről 412588 

Közhatalmi bevételek 12374 

Működési bevételek 19272 

Működési célú átvett pénzeszközök 0 

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről 61961 

Felhalmozási bevételek 0 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 

Finanszírozási bevételek 39756 

Bevételek összesen 545951 

Személyi juttatások 249890 

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó 52902 

Dologi kiadások 94379 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 39065 

Egyéb működési célú kiadások 16313 

Beruházások 25773 

Felújítások 59523 

Egyéb felhalmozási célú kiadások  

Finanszírozási kiadások 8106 

Kiadások összesen 545951 

 

 



2. melléklet a „Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása” című előterjesztéshez 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának módosított előirányzat felhasználási ütemterve a 2016-ös költségvetési évre 
 

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

Működési 

célú 
támogatások 

áht. belülről 

34119 34119 34119 34119 34119 34119 34119 34119 34909 34909 34909 34909 412588 

Közhatalmi 

bevételek 

1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1484 419 419 292 12374 

Működési 

bevételek 

987        987 987 987 987 987 987 987 3832 3832 3200 512 19272 

Működési 

célú átvett 

pénzeszközök 

             

Felhalmozási 

célú 

támogatások 

áht. belülről 

        17961 44000   61961 

Felhalmozási 

bevételek 

             

Felhalmozási 

célú átvett 

pénzeszközök 

             

Finanszírozási 

bevételek 

39756            39756  

Összesen 76082 36326 36326  36326 36326 36326 36326 36326 58186 83160 38528 35713 545951 

 

 

 

 



2. melléklet a „Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása” című előterjesztéshez 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának módosított előirányzat felhasználási ütemterve a 2016-ös költségvetési évre 
 

 

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

Személyi 

juttatások 

22053 22053 22053 22053 22053 22053 22053 22053 22053 17138 17138 17138 249890 

Munkaadókat 
terhelő jár. és 

szoc.hozz.adó 

4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4619 4652 4652 2051 52902 

Dologi 

kiadások 

7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7318 9514 9514 9513 94379 

Ellátottak 

pénzbeli 

juttatásai 

2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 6857 6857 6856 39065 

Egyéb 

működési 

célú kiadások 

653 653 653 653 653 653 653 653 656 1656  8777 16313 

Beruházások 932 932 932 932 932 932 932 932 934   17383 25773 

Felújítások 430 430 430 430 430 430 430 430 429   55654 59523 

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások 

             

Finanszírozási 

kiadások 

8106            8106 

Összesen 46160 38054 38054 38054 38054 38054 38054 38054 38064 39817 38161 117372 545951 

 



Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/… . (… . … .)  

önkormányzati rendelete 
 

a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr Község 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi 
költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 545.951 ezer forintban állapítja meg.” 

 
2. § Az Alaprendelet 3. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
a) önkormányzatok működési támogatásai 248.679 e Ft 
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 163.909 e Ft 
c) közhatalmi bevétel 12.374 e Ft 
d) működési bevétel 19.272 e Ft 
e) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft 
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 61.961 e Ft 
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 39.756 e Ft 
 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 
540.951 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami 
(államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 467.935 e 
Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 78.016 e Ft-ban állapítja meg.” 
 

3. § Az Alaprendelet 4. § (1) – (3) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
a) működési költségvetés 443.772 e Ft 

aa) személyi juttatások: 249.890 e Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52.902 e Ft 
ac) dologi kiadások: 94.379 e Ft 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 39.065 e Ft 
ae) egyéb működési célú kiadások: 7.536 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 85.296 e Ft 
ba) beruházások 25.773 e Ft 
bb) felújítások 59.523 e Ft 

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 16.883 e Ft 
ca) tartalékok 8.777 e Ft 
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 8.106 e Ft 
 



(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 
544.082 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.869 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) 
feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz 
beszerzését 25.773 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 59.523 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, 
szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 e Ft 
b) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 284 e Ft  
c) Települési támogatás 20.300 e Ft 
d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 10.962 e Ft 
e) Köztemetés 443 e Ft 
f) Családi támogatások 7.076 e Ft” 

 
4. § Az Alaprendelet 5. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 3.9968.777 e Ft 
többletben állapítja meg. 

 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetésében az általános 
tartalékot 8.777 e Ft-ban állapítja meg.” 
 

 
5. § Az Alaprendelet 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak 
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő. 
 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített közfoglalkoztatottak éves 
létszám-előirányzatát 122 főben állapítja meg.” 
 

6. § Az Alaprendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„8. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 41.536 
ezer forintban állapítja meg.” 

 
7. § Az Alaprendelet 9. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) központi irányító szervi támogatás 40.826 e Ft 
b) működési célú bevételek ÁHT-n belülről 525 e Ft 
b) közhatalmi bevételek 53 e Ft 
c) működési bevétel 18 e Ft 
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 114 e Ft 

 
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 41.536 e Ft-ban, az 
önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e 
Ft-ban állapítja meg. 
 
(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 41.536 e Ft-ban, a 
felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.” 

 



8. § Az Alaprendelet 10. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt 
előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) működési költségvetés 41.536 e Ft 

aa) személyi juttatások: 27.500 e Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.998 e Ft 
ac) dologi kiadások:  6.038 e Ft 

 
(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 41.536 e Ft-ban, az 
önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e 
Ft-ban állapítja meg.” 
 

9. § Az Alaprendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„11. § A képviselő-testület a hivatal 2016. 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 8 fő.” 
  

 
 
10. § Az Alaprendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 
136.013 ezer forintban állapítja meg.” 

 
11. § Az Alaprendelet 13. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt 
előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) központi irányító szervi támogatás 131.813 e Ft 
b) működési célú támogatás ÁHT-n belülről 100 e Ft 
c) működési bevétel 3.810 e Ft 
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 290 e Ft 
 
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 136.013 e Ft-ban, az 
önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e 
Ft-ban állapítja meg. 
 
(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 136.013 e Ft-ban, a 
felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.” 

 
12. § Az Alaprendelet 14. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt 
előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) működési költségvetés 136.013 e Ft 

aa) személyi juttatások:  82.212 e Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.985 e Ft 
ac) dologi kiadások: 31.816 e Ft 

 
(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 136.013 e Ft-ban, az 
önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e 
Ft-ban állapítja meg.” 

 
13. § Az Alaprendelet 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési 
bevételi és kiadási főösszegét 541.041 ezer forintban állapítja meg.” 



 
14. § Az Alaprendelet 17. § (1), (3), (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„17. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

a) önkormányzatok működési támogatásai 248.679 e Ft 
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 163.284 e Ft 
c) közhatalmi bevétel 12.321 e Ft 
d) működési bevétel 15.444 e Ft 
e) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft 
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 61.961 e Ft 
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 39.352 e Ft 

 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 536.041 
e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) 
feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 463.025 e Ft-ban, a 
felhalmozási bevételeit 78.016 e Ft-ban állapítja meg.” 

 
15. § Az Alaprendelet 18. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„18. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

a) működési költségvetés 266.223 e Ft 
      aa) személyi juttatások:  140.178 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  22.919 e Ft 
      ac) dologi kiadások: 56.525 e Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  39.065 e Ft 
      ae) egyéb működési célú kiadások: 7.536 e Ft 
b) felhalmozási költségvetés 85.296 e Ft 
      ba) beruházások 25.773 e Ft 
      bb) felújítások 59.523 e Ft 
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 189.522 e Ft 
      ca) tartalékok  8.777 e Ft 
      cb) finanszírozás  172.639 e Ft 
      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 8.106 e Ft 

 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 539.172 e Ft-
ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.869 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok 
kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.” 

 
16. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 
(4) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 
(5) Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 
(6) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 
(7) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 
(8) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 
(9) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. 
(10) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép. 
(11) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép. 
(12) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép. 
(13) Az Alaprendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép. 



(14) Az Alaprendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép. 
(15) Az Alaprendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép. 
(16) Az Alaprendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép. 
 
17. § Ez a rendelet 2017.05.31 napján lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti. 
 
 
 Csutiné Turi Ibolya dr. Ambrózi Sándor 
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem. 
 
 
Sárkeresztúr, 2017. ……………..hó ……nap 
 
 
 dr. Ambrózi Sándor 
 jegyző 
 



1. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

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

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 75931 75931
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 94546 94546
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása B113 70438 70438
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 2995 2995
5. Működési célú központosított előirányzatok B115 4769 4769
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116
7. Önkormányzatok működési támogatásai B11 248679 248679
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 163909 163909
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 412588 412588
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 (IPARŰZÉSI ADÓ) B351 10228 10228
21. Fogyasztási adók B352
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
23. Gépjárműadók B354 2052 2052
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
25. Termékek és szolgáltatások adói B35 12280 12280
26. Egyéb közhatalmi bevételek B36 94 94
27. Közhatalmi bevételek B3 12374 12374
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 3848 3848
29. Szolgáltatások ellenértéke B402 5000 5000
30. Közvetített szolgáltatások értéke B403 691 691
31. Tulajdonosi bevételek B404 4000 4000
32. Ellátási díjak B405 3000 3000
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 2565 2565
34. Általános forgalmi adó visszatérítése B407
35. Kamatbevételek B408
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409
37. Egyéb működési bevételek B410 168 168
38. Működési bevételek B4 14272 5000 19272
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 439234 5000 444234
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 61011 61011
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
47. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
48. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 950 950
49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 61961 61961
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 61961 61961
61. Költségvetési bevételek B1-B7 501195 5000 506195
62. költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 462935 5000 467935
63. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 78016 78016
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 23701 23701
74. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 16055 16055
75. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132
76. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132
77. Maradvány igénybevétele B813 39756 39756
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
80. Központi, irányító szervi támogatás B816
81. Betétek megszüntetése B817
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
83. Belföldi finanszírozás bevételei B81 39756 39756
84. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821
85. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához

Bevételek (E Ft)
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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 39756 39756
91. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 540951 5000 545951  



2. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

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

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 216832 216832
2. Normatív jutalmak K1102  3107 3107
3. Céljuttatás, projektprémium K1103  120 120
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
5. Végkielégítés K1105
6. Jubileumi jutalom K1106
7. Béren kívüli juttatások K1107  4715 4715
8. Ruházati költségtérítés K1108
9. Közlekedési költségtérítés K1109  690 690
10. Egyéb költségtérítések K1110  887 887
11. Lakhatási támogatások K1111
12. Szociális támogatások K1112
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113  4002 4002
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11  230353 230353
15. Választott tisztségviselők juttatásai K121  14268 14268
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122  3877 3877
17. Egyéb külső személyi juttatások K123  1392 1392
18. Külső személyi juttatások K12  19537 19537
19. Személyi juttatások K1  249890 249890
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2  52902 52902
21. Szakmai anyagok beszerzése K311  188 188
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312  33896 33896
23. Árubeszerzés K313
24. Készletbeszerzés K31  34084 34084
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321  545 545
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322  1361 1361
27. Kommunikációs szolgáltatások K32  1906 1906
28. Közüzemi díjak K331  13399 13399
29. Vásárolt élelmezés K332  1373 1373
30. Bérleti és lízing díjak K333  641 641
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334  7242 7242
32. Közvetített szolgáltatások K335  782 782
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336  499 499
34. Egyéb szolgáltatások K337  11507 11507
35. Szolgáltatási kiadások K33  35443 35443
36. Kiküldetések kiadásai K341  199 199
37. Reklám- és propagandakiadások K342
38. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34  199 199
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351  17436 17436
40. Fizetendő általános forgalmi adó K352  1755 1755
41. Kamatkiadások K353
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
43. Egyéb dologi kiadások K355  3556 3556
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35  22747 22747
45. Dologi kiadások K3  94379 94379
46. Társadalombiztosítási ellátások K41
47. Családi támogatások K42  7076 7076
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  31989 31989
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4  39065 39065
55. Nemzetközi kötelezettségek K501
56. Elvonások és befizetések K502  5510 5510
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  157 157
63. Árkiegészítések, ártámogatások K509
64. Kamattámogatások K510
65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512  1869 1869
66. Tartalékok-általános K513  8777 8777
67. Tartalékok-cél K513
68. Egyéb működési célú kiadások K5  14444  1869 16313
69. Működési költségvetés előirányzat csoport  450680  1869 452549
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61  6850 6850
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62  7308 7308
72. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63  163 163
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64  8177 8177
74. Részesedések beszerzése K65  5 5
75. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67  3270 3270
77. Beruházások K6  25773 25773
78. Ingatlanok felújítása K71  45026 45026

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához

Kiadások (E Ft)

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



79. Informatikai eszközök felújítása K72
80. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
81. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74  14497 14497
82. Felújítások K7  59523 59523
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  85296 85296
93. Költségvetési kiadások K1-K8  535976  1869 537845
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 vásárlása K9121
99. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122
100. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
101. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
102. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
103. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
104. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 8106 8106
105. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
106. Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
107. Pénzügyi lízing kiadásai K917
108. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
109. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 8106 8106
110. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
111. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
112. Külföldi értékpapírok beváltása K923
113. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
114. Külföldi finanszírozás kiadásai K92
115. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
116. Finanszírozási kiadások K9 8106 8106
117. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 544082 1869 545951



3. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Megnevezés

B
Rovat-
szám

C 
módosíto

tt e.i.
1. Családi támogatások K42 7076
2. helyi megállapítású ápolási díj(szoc.t.43/B§) K44
3. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44
4. Foglalkozással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
5. hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez K46
6. lakbértámogatás K46

Lakhatással kapcsolatos ellátás K46
7. állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47
8. oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47
9. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
10. egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K4826 284
11.      - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás K48171 19000

12.      - átmeneti segély települési támogatás K48172 800

13.      - temetési segély települési támogatás K48173 500

14. köztemetés [Szoctv. 48.§] K4816 443

15.

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 
pénzügyi ellátás

K4815

16.

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 
természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj)

K4825 10962

17. Egyéb nem intézményi ellátások K48 31989
18. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 39065

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

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



4. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
ÖNKORMÁNYZATI 
ELŐIRÁNYZATOK

D
KÖLTSÉGVETÉSI 

SZERV

E
MINDÖSSZESEN

1.
2.
3.
4.
5. Általános tartalékok K513 8777 8777
6.
7.
8.
9.
10. Céltartalékok- K513 0 0

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához

Általános- és céltartalékok (E Ft)

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



5. melléklet a 3/2016. (II.16) 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

1. főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 1 1
2. I.  besorolási osztály összesen 3 3
3. II.  besorolási osztály összesen 5 5
4. III.  besorolási osztály összesen
5. KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 9 9
6. igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8. főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
9. "A", "B" fizetési  osztály összesen 10 10
10. "C", "D" fizetési osztály  összesen 6 6
11. "E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 15 15
12. kutató, felsőoktatásban oktató
13. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 31 31
14. fizikai alkalmazott, 8 8
15. ösztöndíjas foglalkoztatott
16. közfoglalkoztatott 122 122
17. egyéb foglalkoztatott
18. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 130 130
19. polgármester, főpolgármester 1 1
20. helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 5 5
21. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 1 1
22. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 7 7

23.

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ 
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 

137 9 31
177

24. prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
25. prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
26. ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 
27. munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
28. KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

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



6. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Projekt megnevezése : Komplex telepprogram

B
módosított 

e.i.
1. K1. Személyi juttatások
2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. K3. Dologi kiadások
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. K5. Egyéb működési célú kiadások
6. K6. Beruházási kiadások
7. K7. Felújítások
8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 0

10.

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 
társfinanszírozásától 8299

11.

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok 
hazai társfinanszírozásától

12. B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
13. B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14. B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
15. B1-B7 Költségvetési bevételek 8299
16. B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8299

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához

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

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



7. melléklet a 3/2016. (II.16) 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 525 525

13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 525 525

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 53 53
27. Közhatalmi bevételek B3 53 53

28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401

29. Szolgáltatások ellenértéke B402
30. Közvetített szolgáltatások értéke B403 18 18
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 18 18

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 596 596

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

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

B24

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához 
Bevételek (E Ft)



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 596 596
62. költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 41536 41536
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 114
114

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 114 114
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
80. Központi, irányító szervi támogatás B816 40826 40826
81. Betétek megszüntetése B817
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
83. Belföldi finanszírozás bevételei B81 40940 40940
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 40940 40940
91. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 41536 41536



8. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

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, munkabérek K1101 19875 19875
2. Normatív jutalmak K1102 1741 1741
3. Céljuttatás, projektprémium K1103 120 120

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 
túlóra, túlszolgálat

K1104

5. Végkielégítés K1105
6. Jubileumi jutalom K1106
7. Béren kívüli juttatások K1107 3178 3178

8. Ruházati költségtérítés K1108

9. Közlekedési költségtérítés K1109 173 173

10. Egyéb költségtérítések K1110 240 240

11. Lakhatási támogatások K1111
12. Szociális támogatások K1112

13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1685 1685
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 27012 27012
15. Választott tisztségviselők juttatásai K121

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 

K122 197 197
17. Egyéb külső személyi juttatások K123 291 291

18.
Külső személyi juttatások K12 488 488

19. Személyi juttatások K1 27500 27500

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó                                                                            

K2 7998 7998

21. Szakmai anyagok beszerzése K311 88 88
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 632 632
23. Árubeszerzés K313
24. Készletbeszerzés K31 720 720
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 4 4

26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 488 488
27. Kommunikációs szolgáltatások K32 492 492
28. Közüzemi díjak K331 1590 1590
29. Vásárolt élelmezés K332
30. Bérleti és lízing díjak K333

31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 609 609
32. Közvetített szolgáltatások K335
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 72 72
34. Egyéb szolgáltatások K337 1132 1132

35. Szolgáltatási kiadások K33 3403 3403
36. Kiküldetések kiadásai K341 99 99
37. Reklám- és propagandakiadások K342

38.

Kiküldetések, reklám- és 
propagandakiadások 

K34 99 99

39.

Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó

K351
1099 1099

40. Fizetendő általános forgalmi adó K352

41. Kamatkiadások K353

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához
Kiadások (E Ft)

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



42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354

43. Egyéb dologi kiadások K355 225 225

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások 

K35
1324 1324

45. Dologi kiadások K3 6038 6038
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 K512
67. Tartalékok-cél K512

68.
Egyéb működési célú kiadások K5

69. Működési költségvetés előirányzat csoport 41536 41536
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
72. Informatikai eszközök beszerzése, létesítéseK63
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítéseK64
74. Részesedések beszerzése K65
75. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokK66
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóK67
77. Beruházások K6
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 
93. Költségvetési kiadások K1-K8 41536 41536

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.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 
ügyletek kiadásai

K93

116. Finanszírozási kiadások K9
117. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 41536 41536



9. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező 
feladato

k

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 100 100
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 100 100
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
27. Közhatalmi bevételek B3
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401
29. Szolgáltatások ellenértéke B402
30. Közvetített szolgáltatások értéke B403
31. Tulajdonosi bevételek B404
32. Ellátási díjak B405 3000 3000
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 810 810
34. Általános forgalmi adó visszatérítése B407
35. Kamatbevételek B408
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409
37. Egyéb működési bevételek B410
38. Működési bevételek B4 3810 3810
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 3910 3910
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
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 3910 3910
62. költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 136013 136013
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 290 290
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 290 290
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
80. Központi, irányító szervi támogatás B816 131813 131813
81. Betétek megszüntetése B817

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához
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82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
83. Belföldi finanszírozás bevételei B81 132103 132103
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 132103 132103
91. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 136013 136013



10. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelezö 
feladaok

D
önként vállalt 

feladatok

E
állami 

(államigazgatási) 
feladatok 

F összesen

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 77440 77440
2. Normatív jutalmak K1102
3. Céljuttatás, projektprémium K1103
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
5. Végkielégítés K1105
6. Jubileumi jutalom K1106
7. Béren kívüli juttatások K1107  576  576
8. Ruházati költségtérítés K1108
9. Közlekedési költségtérítés K1109  517  517
10. Egyéb költségtérítések K1110  625  625
11. Lakhatási támogatások K1111
12. Szociális támogatások K1112
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113  1803  1803
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11  80961  80961
15. Választott tisztségviselők juttatásai K121
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122  1251  1251
17. Egyéb külső személyi juttatások K123
18. Külső személyi juttatások K12  1251  1251
19. Személyi juttatások K1  82212  82212
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2  21985  21985
21. Szakmai anyagok beszerzése K311  100  100
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312  19871  19871
23. Árubeszerzés K313
24. Készletbeszerzés K31  19971  19971
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321  68  68
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322  132  132
27. Kommunikációs szolgáltatások K32  200  200
28. Közüzemi díjak K331  3020  3020
29. Vásárolt élelmezés K332  126  126
30. Bérleti és lízing díjak K333  248  248
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334  337  337
32. Közvetített szolgáltatások K335
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336  427  427
34. Egyéb szolgáltatások K337  552  552
35. Szolgáltatási kiadások K33  4710  4710
36. Kiküldetések kiadásai K341
37. Reklám- és propagandakiadások K342
38. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34   
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351  6435  6435
40. Fizetendő általános forgalmi adó K352
41. Kamatkiadások K353
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
43. Egyéb dologi kiadások K355  500  500
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35  6935  6935
45. Dologi kiadások K3  31816  31816
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 K512
67. Tartalékok-cél K512
68. Egyéb működési célú kiadások K5
69. Működési költségvetés előirányzat csoport  136013  136013
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
72. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64
74. Részesedések beszerzése K65
75. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67
77. Beruházások K6
78. Ingatlanok felújítása K71
79. Informatikai eszközök felújítása K72
80. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
81. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74
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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 
93. Költségvetési kiadások K1-K8  136013  136013
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 vásárlása K9121
99. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122
100. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
101. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
102. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
103. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
104. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914
105. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
106. Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
107. Pénzügyi lízing kiadásai K917
108. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
109. Belföldi finanszírozás kiadásai K91
110. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
111. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
112. Külföldi értékpapírok beváltása K923
113. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
114. Külföldi finanszírozás kiadásai K92
115. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
116. Finanszírozási kiadások K9
117. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 136013 136013



11. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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 75931 75931
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 94546 94546
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása B113 70438 70438
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 2995 2995
5. Működési célú központosított előirányzatok B115 4769 4769
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116
7. Önkormányzatok működési támogatásai B11 248679 248679
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 163284 163284
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 411963 411963
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 10228 10228
21. Fogyasztási adók B352
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
23. Gépjárműadók B354 2052 2052
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
25. Termékek és szolgáltatások adói B35 12280 12280
26. Egyéb közhatalmi bevételek B36 41 41
27. Közhatalmi bevételek B3 12321 12321
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 3848 3848
29. Szolgáltatások ellenértéke B402 5000 5000
30. Közvetített szolgáltatások értéke B403 673 673
31. Tulajdonosi bevételek B404 4000 4000
32. Ellátási díjak B405
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1755 1755
34. Általános forgalmi adó visszatérítése B407
35. Kamatbevételek B408
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409
37. Egyéb működési bevételek B410 168 168
38. Működési bevételek B4 10444 5000 15444
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 434728 5000 439728
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 61011 61011
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
47. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
48. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 950 950
49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 61961 61961
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 61961 61961
61. Költségvetési bevételek B1-B7 496689 5000 501689
62. költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 458025 5000 463025
63. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 78016 0 78016
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 23297 23297
74. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 16055 16055
75. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132
76. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132
77. Maradvány igénybevétele B813 39352 39352
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
80. Központi, irányító szervi támogatás B816
81. Betétek megszüntetése B817
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
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83. Belföldi finanszírozás bevételei B81
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 39352 39352
91. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 536041 5000 541041



12. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C 
kötelező 
feladat

D
önként vállalt 

feladatok

E
állami 

(államigazgatási
) feladatok 

F összesen

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 119517 119517
2. Normatív jutalmak K1102  1366 1366
3. Céljuttatás, projektprémium K1103
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
5. Végkielégítés K1105
6. Jubileumi jutalom K1106
7. Béren kívüli juttatások K1107  961 961
8. Ruházati költségtérítés K1108
9. Közlekedési költségtérítés K1109
10. Egyéb költségtérítések K1110  22 22
11. Lakhatási támogatások K1111
12. Szociális támogatások K1112
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113  514 514
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11  122380 122380
15. Választott tisztségviselők juttatásai K121  14268 14268
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122  2429 2429
17. Egyéb külső személyi juttatások K123  1101 1101
18. Külső személyi juttatások K12  17798 17798
19. Személyi juttatások K1  140178 140178
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2  22919 22919
21. Szakmai anyagok beszerzése K311
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312  13393 13393
23. Árubeszerzés K313
24. Készletbeszerzés K31  13393 13393
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321  473 473
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322  741 741
27. Kommunikációs szolgáltatások K32  1214 1214
28. Közüzemi díjak K331  8789 8789
29. Vásárolt élelmezés K332  1247 1247
30. Bérleti és lízing díjak K333  393 393
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334  6296 6296
32. Közvetített szolgáltatások K335  782 782
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336
34. Egyéb szolgáltatások K337  9823 9823
35. Szolgáltatási kiadások K33  27330 27330
36. Kiküldetések kiadásai K341  100 100
37. Reklám- és propagandakiadások K342
38. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34  100 100
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351  9902 9902
40. Fizetendő általános forgalmi adó K352  1755 1755
41. Kamatkiadások K353
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
43. Egyéb dologi kiadások K355  2831 2831
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35  14488 14488
45. Dologi kiadások K3  56525 56525
46. Társadalombiztosítási ellátások K41
47. Családi támogatások K42  7076 7076
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  31989 31989
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4  39065 39065
55. Nemzetközi kötelezettségek K501
56. Elvonások és befizetések K502  5510 5510
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  157 157
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Árkiegészítések, ártámogatások K509
64. Kamattámogatások K510
65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 1869 1869
66. Tartalékok-általános K513  8777 8777
67. Tartalékok-cél K513
68. Egyéb működési célú kiadások K5  16313 1869 16313
69. Működési költségvetés előirányzat csoport  273131 1869 275000
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61  6850 6850
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62  7308 7308
72. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63  163 163
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64  8177 8177
74. Részesedések beszerzése K65  5 5
75. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67  3270 3270
77. Beruházások K6  25773 25773
78. Ingatlanok felújítása K71  45026 45026
79. Informatikai eszközök felújítása K72
80. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
81. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74  14497 14497

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához
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12. melléklet az…/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez



82. Felújítások K7  59523 59523
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  85296 85296
93. Költségvetési kiadások K1-K8  358427 1869 360296
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 vásárlása K9121
99. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122
100. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
101. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
102. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
103. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
104. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 8106 8106
105. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 172639 172639
106. Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
107. Pénzügyi lízing kiadásai K917
108. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
109. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 180745 180745
110. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
111. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
112. Külföldi értékpapírok beváltása K923
113. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
114. Külföldi finanszírozás kiadásai K92
115. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
116. Finanszírozási kiadások K9 180745 180745
117. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 539172 1869 541041



13. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
A

Megnevezés
B

Rovat-szám
C

Polgármesteri Hivatal
D

Napraforgó Óvoda
E

ÖSSZESEN

1.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra K915 40826 131813 172639

2.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra K915

3. ÖSSZESEN: 40826 131813 172639

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához

Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)
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14. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
A

Megnevezés
B

Rovatszám
C

módosított e.i.
1. központi költségvetési szervek részére K504
2. központi kezelésű előirányzatok részére K504
3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K504
4. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K504
5. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K504
6. elkülönített állami pénzalapok részére K504
7. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504
8. társulások és költségvetési szerveik részére K504
9. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504
10. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K504
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504
12. központi költségvetési szervek részére K505
13. központi kezelésű előirányzatok részére K505
14. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K505
15. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K505
16. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K505
17. elkülönített állami pénzalapok részére K505
18. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505
19. társulások és költségvetési szerveik részére K505
20. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505
21. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K505
22. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505
23. központi költségvetési szervek részére K506
24. központi kezelésű előirányzatok részére K506
25. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K506
26. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K506
27. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K506
28. elkülönített állami pénzalapok részére K506
29. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506
30. társulások és költségvetési szerveik részére K506
31. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506
32. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K506
33. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
34. egyházi jogi személyek részére K508
35. egyéb civil szervezetek részére K508
36. háztartások részére K508
37. pénzügyi vállalkozások részére K508
38. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508
39. önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508
40. egyéb vállalkozások részére K508
41. Európai Unió részére K508
42. kormányok és nemzetközi szervezetek részére K508
43. egyéb külföldiek részére K508
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
45. egyházi jogi személyek részére K512
46. egyéb civil szervezetek részére K512 1869
47. háztartások részére K512
48. pénzügyi vállalkozások részére K512
49. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512
50. önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512
51. egyéb vállalkozások részére K512
52. Európai Unió  részére K512
53. kormányok és nemzetközi szervezetek részére K512
54. egyéb külföldiek részére K512
55. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 1869
56. központi költségvetési szervek részére K82
57. központi kezelésű előirányzatok részére K82

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

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



58. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K82
59. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K82
60. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K82
61. elkülönített állami pénzalapok részére K82
62. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82
63. társulások és költségvetési szerveik részére K82
64. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82
65. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K82

66.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82

67. központi költségvetési szervek részére K83
68. központi kezelésű előirányzatok részére K83
69. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K83
70. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K83
71. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K83
72. elkülönített állami pénzalapok részére K83
73. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83
74. társulások és költségvetési szerveik részére K83
75. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83
76. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K83

77.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83

78. központi költségvetési szervek részére K84
79. központi kezelésű előirányzatok részére K84
80. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K84
81. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84
82. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84
83. elkülönített állami pénzalapok részére K84
84. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84
85. társulások és költségvetési szerveik részére K84
86. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84
87. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
89. egyházi jogi személyek részére K86
90. egyéb civil szervezetek részére K86
91. háztartások részére K86
92. pénzügyi vállalkozások részére K86
93. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86
94. önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86
95. egyéb vállalkozások részére K86
96. Európai Unió  részére K86
97. kormányok és nemzetközi szervezetek részére K86
98. egyéb külföldiek részére K86

99.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86

100. egyházi jogi személyek részére K88
101. egyéb civil szervezetek részére K88
102. háztartások részére K88
103. pénzügyi vállalkozások részére K88
104. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88
105. önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88
106. egyéb vállalkozások részére K88
107. Európai Unió  részére K88
108. kormányok és nemzetközi szervezetek részére K88
109. egyéb külföldiek részére K88
110. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88



15. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C módosított e.i.

1. központi költségvetési szervektől B14
2. központi kezelésű előirányzatoktól B14
3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14
4. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14
5. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14
6. elkülönített állami pénzalapoktól B14
7. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14
8. társulások és költségvetési szerveiktől B14
9. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14
10. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről

B14

12. központi költségvetési szervektől B15
13. központi kezelésű előirányzatoktól B15
14. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15
15. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15
16. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15
17. elkülönített állami pénzalapoktól B15
18. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15
19. társulások és költségvetési szerveiktől B15
20. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15
21. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15

22.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről 

B15

23. központi költségvetési szervektől B16
24. központi kezelésű előirányzatoktól B16 7134
25. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 8299
26. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 525
27. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 992
28. elkülönített állami pénzalapoktól B16 146859
29. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16
30. társulások és költségvetési szerveiktől B16
31. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 100
32. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16
33. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 163909
34. felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 61961
35. központi költségvetési szervektől B23
36. központi kezelésű előirányzatoktól B23
37. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B23
38. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B23
39. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B23
40. elkülönített állami pénzalapoktól B23
41. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23
42. társulások és költségvetési szerveiktől B23
43. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23
44. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B23

45.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről 

B23

46.  központi költségvetési szervektől B24
47. központi kezelésű előirányzatoktól B24
48. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B24
49. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B24

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához
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50. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B24
51. elkülönített állami pénzalapoktól B24
52. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24
53. társulások és költségvetési szerveiktől B24
54. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24
55. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B24

56.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről 

B24

57. központi költségvetési szervektől B25
58. központi kezelésű előirányzatoktól B25
59. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25
60. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B25
61. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B25
62. elkülönített állami pénzalapoktól B25
63. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25 950
64. társulások és költségvetési szerveiktől B25
65. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25
66. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B25
67. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 950
68. egyházi jogi személyektől B62
69. egyéb civil szervezetektől B62
70. háztartásoktól B62
71. pénzügyi vállalkozásoktól B62
72. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62
73. önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62
74. egyéb vállalkozásoktól B62
75. Európai Uniótól B62
76. kormányok és nemzetközi szervezetektől B62
77. egyéb külföldiektől B62

78.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről 

B62

79. egyházi jogi személyektől B63
80. egyéb civil szervezetektől B63
81. háztartásoktól B63
82. pénzügyi vállalkozásoktól B63
83. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63
84. önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63
85. egyéb vállalkozásoktól B63
86. Európai Uniótól B63
87. kormányok és nemzetközi szervezetektől B63
88. egyéb külföldiektől B63
89. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63
90. egyházi jogi személyektől B72
91. egyéb civil szervezetektől B72
92. háztartásoktól B72
93. pénzügyi vállalkozásoktól B72
94. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72
95. önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72
96. egyéb vállalkozásoktól B72
97. Európai Uniótól B72
98. kormányok és nemzetközi szervezetektől B72
99. egyéb külföldiektől B72

100.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről 

B72

101. egyházi jogi személyektől B73
102. egyéb civil szervezetektől B73
103. háztartásoktól B73
104. pénzügyi vállalkozásoktól B73
105. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73
106. önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73
107. egyéb vállalkozásoktól B73
108. Európai Uniótól B73
109. kormányok és nemzetközi szervezetektől B73



110. egyéb külföldiektől B73
111. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73



16. melléklet a 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelethez

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
módosított 

e.i.
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 10228

7.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után 

fizetett helyi iparűzési adó
B351

10228

8.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett 

helyi iparűzési adó
B351

9. Gépjárműadók B354 2052

10.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi 

költségvetést megillető része
B354

11.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi 

önkormányzatot megillető része
B354

2052
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 12280
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 mbírság és a közlekedési 
szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi 
önkormányzatot megillető része

B36

27. egyéb bírság B36
28. Egyéb közhatalmi bevételek B36 94
29. Egyéb közhatalmi bevételek B36 94

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításához

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

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



 
SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

8126 Sárkeresztúr, Fő u.34. 
Tel.: 25/523-623, Fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. május hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: Rendelet-tervezet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Az előterjesztés elkészítésében közreműködött Dr. Ambrózi Sándor jegyző, 
Halász Zoltánné gazdasági vezető 



2 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a helyi önkormányzat 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti 
elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé 
terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik 
hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a 
képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése 
keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített 
jelentését.  
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 
következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:  
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,  
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,  
c) a vagyonkimutatást, és  
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 
 
Ennek alapján kerül előterjesztésre a rendelet-tervezet valamint a mérlegek és kimutatások. 
 
 
ÖSSZEFOGLALÓ: 
 
2016. évben önkormányzatunk alapvető kötelező feladatait ellátta. Az önkormányzathoz, mint 
felügyeleti szervhez két költségvetési intézmény tartozik, az óvoda és a polgármesteri hivatal. 
A három szerv költségvetése igen nagy összeg, 2016-ban meghaladta a fél milliárd forintot. 
Az összegnek több mint felét bér+ járulékok alkotják, mellyel 2016-ban a statisztikai 
átlaglétszámmal számolva 50 főt foglalkoztattunk, valamint 122 fő volt ugyanezen mutatóval 
számolva a közfoglalkoztatotti létszám. Óvodánál 31 dolgozót, hivatalnál 9 dolgozót, 
önkormányzatnál átlagosan 10 főt dolgozott. A foglalkoztatottak létszáma nem mondható 
soknak, hiszen rengeteg feladat is hárul mind az önkormányzatra, mind az intézményekre. 
Nagy feladat volt például a közfoglalkoztatás megszervezése, új teendőként jelentkezett a 
szünidei étkeztetés. Meglehetősen nagy teher a településnek, hogy kevés a saját bevétel, 
konkrétan az adóbevétel, melynek legnagyobb oka a fizetési hajlandóság hiánya. Sajnos 2013. 
évtől feladatfinanszírozás van érvényben, mely azt jelenti, hogy a kapott támogatások 
címkézettek, kizárólag az adott feladatra fordíthatók, elszámolásuk pedig meglehetősen 
szigorú, tartalékolni nem lehet, ha nem kerül felhasználásra vissza kell utalni a központi 
költségvetésbe.  Sajnos van olyan kötelező feladat, melyet a központi költségvetés nem 
finanszíroz, például az orvosi ügyeleti ellátás. A jövőben mindenképpen saját bevételeinket 
kell növelni, hiszen ezek szabadon felhasználhatók. Erre azért is szükségünk van, hogy legyen 
az önkormányzatnak tartalékolható pénzeszköze, hiszen a kapott támogatásokkal el kell 
számolni. Ha évvégén nem áll rendelkezésre tartalék, mikor már látszik, hogy még hol kellene 
kiadást produkálni, akkor nem tudunk elszámolni. Valamint vannak önként vállalt 
feladataink, melyek szintén saját bevételből finanszírozhatók, ugyanígy a pályázatokhoz 
szükséges önerő. A közfoglakoztatáshoz kapcsolódó értékesítésekből befolyó összeget vissza 
kell forgatni a közmunkába, tehát az sem szabadon felhasználható. A jövőre nézve fontos cél  
a saját bevételeink minél nagyobb arányú növelése. 
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   A lakosság szociális igényeit is igyekezett kielégíteni az önkormányzat, annak ellenére, 
hogy ez a terület rettentő nagy változáson ment keresztül. A tavalyi évben az átlagos 
közfoglalkoztatotti létszám 122 fő volt, melynek jelentős része a segélyezési programból 
került át. Éven áttartó programok valósultak meg, melyből hat volt jelentős. A szociális 
normatíva sajnos évről-évre csökken, nehéz feladat volt így mind a tervezői, mind az elosztási 
és az elszámolási munka is. A szociális bizottságra háruló feladat is nagy kihívás, 
megpróbálni minél igazságosabbnak lenni, valamint megtalálni a legrászorultabb réteget a 
településen.  
Az orvosi ügyeletet 2016-ban is az Emergency Service Kft. látta el, melyhez a működési 
hozzájárulást biztosította az önkormányzat. Külön említést érdemel, hogy erre a feladatra nem 
biztosít normatívát a költségvetés, saját erőből oldottuk meg. 
A kulturális normatíva sajnos ezen kiadások szinte a harmadára elég, de ennek ellenére 
jelentős összeget fordított az település közművelődésre, melynek keretében egészévben 
működött a községi könyvtár, a helyi klubok támogatásban részesültek az elmúlt évben is. 
Több beadott pályázatunk is nyert, melyből a legfontosabb a tornaszoba kialakításra és az 
adósságkonszolidációs tender. 
Áttekintve tehát az elmúlt évről elmondható, hogy rendkívül mozgalmasnak, gazdasági 
szempontból sikeresnek mondhatja a község az elmúlt esztendőt. 
 
Az előterjesztés 1-es számú melléklete részletesen taglalja összesített önkormányzati szinten a 
bevételeket, kiadásokat. Bemutatva az eredeti előirányzattól a decemberi módosításig. Az 
összehasonlíthatóság szempontjából a harmadik oszlopban található az adott kiadásnem 
teljesítése is. 
 
 
Bevételek alakulása 
 
 
2016. évben az összesített bevételek 550.359 ezer Ft volt. 
 

1. Önkormányzat költségvetési működési támogatása címén 248.679 ezer Ft folyt be a 
következők szerint:  

�  Az általános működési támogatás: 75.931 ezer Ft 
�  Egyes köznevelési feladatok támogatása: 94.546 ezer Ft, 
�  Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 70.438 ezer Ft 
�  Kulturális feladatok támogatása: 2.995 ezer Ft 
�  Működési célú központosított előirányzatok 4.769 ezer Ft 
 

 
2. Működési és fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről 163.892 ezer Ft, 

melyből a védőnői szolgálatra és az iskola-egészségügyi ellátásra átvett 
pénzeszközeink: 976 ezer Ft, a közfoglalkoztatás finanszírozására 146.859 ezer Ft-ot 
kapott a település. Központi alrendszeren belülről EU-s forrásból átvett támogatás 
8.298 ezer Ft-ot könyvelhetett le az önkormányzat, mely a TÁMOP-os projektünk 
finanszírozásának utolsó részlete. Fejezettől kapott támogatás 525 ezer Ft a 
2016.október 2-ai népszavazás költségéinek fedezete. Központi kezelésű 
előirányzattól kapott támogatás 7.134 ezer Ft, mely a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők természetbeni juttatása – Erzsébet utalvány formájában. 
100 ezer Ft-ot a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat adományozott saját 
költségvetéséből a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda részére. 
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3. Felhalmozási célú támogatása az önkormányzatnak 61.961 ezer Ft. Az összegből 

17.011 e Ft az óvodában kialakítandó tornaszoba költségeire, 950 ezer Ft a Bella 
dombormű költségeire érkezett. 44.000 ezer Ft pedig az adósságkonszolidációban 
részt nem vett önkormányzatok támogatásának második üteme. A Bella dombormű 
elkészült, az összeggel el is számolt az önkormányzat. A másik két összeg egyenlőre 
elkülönített számlán van, melynek felhasználása 2017.évben fog megtörténni.   

 
4. Közhatalmi bevételek összesen 12.342 ezer Ft. Gépjárműadó bevételünk 2.052 ezer 

Ft, mely sajnos a teljes adónem tekintetében befolyt összeg 40%-a, mivel a 
fennmaradó 60% a központi költségvetésé. Helyi adó bevételünk az elmúlt évben 
10.228 ezer Ft. Egyéb közhatalmi bevétel 62 ezer Ft 

 
5. Az intézményi működési bevételek 15.341 ezer Ft összeggel zártak. Ebből tulajdonosi 

bevételek 2.620 ezer Ft. Áru és készletértékesítésből befolyt összeg 3.848 ezer Ft, 
mely a közfoglalkoztatás keretében készített termékek értékesítéséből származó 
összeg. A tétel az elmúlt évinek több mint a duplája. Szolgáltatás ellenértékeként 
elkönyvelt tétel 2.913 ezer Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke 691 ezer Ft. 
Ellátási díjak tétele 2661 ezer Ft, mely az étkezési térítési díj bevétele, a fenti 
tételekkel összefüggő bevétel a kiszámlázott áfa 2.440 ezer Ft. Kamatbevételünk 
sajnos nem keletkezett, már több éven keresztül is elenyésző volt. Visszavezethető ez 
legnagyobb részben az alacsony kamatokra, melynek oka a szinte nulla alapkamat. 
Egyéb bevételek tétele 168 ezer Ft. 
 

6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről összege 0 Ft.  

 
7. Felhalmozási bevételek 0 Ft .  

 
 

8. A módosított pénzmaradvány 39.756 ezer Ft, melyet felhasznált az önkormányzat és 
az intézmények is. Az összegből 114 ezer Ft a hivatal maradványa volt, óvodát illető 
rész 290 ezer Ft, önkormányzaté 39.352 ezer Ft. 
 
Elemezve a bevételek realizálódását az intézményeknél és az önkormányzatnál is 
elmondható, hogy szinte százszázalékos. Az önkormányzatnál, és az összesítésnél 
magyarázatként elmondandó, hogy az államháztartáson belüli megelőlegezés nem 
része a bevételek elemzésének, mivel az a következő évet érintő tétel.  

              Adatok ezer Ft-ban 
szervezet 2016.évi mód.e.i. 2016.évi teljesítés a mód.e.i.%-os 

teljesítése 
Polgármesteri 
Hivatal 

41.536 41.516 99,95 

Napraforgó Óvoda 136.013 135.583 99,68 
Önkormányzat 541.041 537.511 99,35 
Összesített 545.951 541.971 99,27 
 

1. számú táblázat a bevételi teljesítések viszonyítása az előirányzatokhoz képest 
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Kiadások alakulása 
 
2016. évben az összesített kiadások 461.641 ezer Ft összegben zártak, mely a bevételekhez 
viszonyított aránya 83,88%. A bevételek kiadások közti különbség 88.718 ezer Ft-os többlet. 
A többlet nem abból adódik, hogy olyan bevételeink keletkeztek, melyek szabadon 
felhasználhatók, vagy tartalékolható forrás, hanem pályázat útján nyert, majd felhasználásra 
kerülő összegek.  
 

1. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékai 302.246 ezer Ft, mely az 
összes kiadás mintegy 65 %-át teszi ki, tartalmazza az önkormányzati dolgozók, 
köztük a közmunkaprogramban résztvevő munkavállalók, az óvodai és hivatali 
dolgozók bér és járulék költségeit. Az önkormányzat összes bér és járulék költsége 
162.551 ezer Ft. Hatalmas a közmunkában résztvevők bér és járulék költsége, mely 
2016.évben 123.668 ezer Ft volt. Az összegből éves szinten statisztikai átlaggal 
számolva 122 dolgozót tudott az önkormányzat foglalkoztatni napi 8 órában. Állandó 
alkalmazottak statisztikai állományi létszáma az önkormányzatnál 10 fő. Az óvoda 
dolgozóinak létszáma 31 fő, éves bérköltsége járulékokkal 104.197 ezer Ft. Hivatal 
létszáma 9 fő volt a bázis évben 35.498 ezer Ft-os bér és járulék költséggel. 

 
 

2. A dologi kiadások 83.923 ezer Ft, mely a kiadások 18 %-át teszik ki. Magukba 
foglalják az önkormányzati tulajdonú épületek üzemeltetéséhez és fenntartásához 
szükséges alapvető kiadásokat, illetve a közfoglalkoztatással, hivatali, óvodai 
működéssel összefüggő kiadásokat. Legnagyobb tétel ezen kiemelt előirányzaton belül 
a készletbeszerzés, valamint a szolgáltatási kiadások tétele. Ez természetes, hiszen a 
készletek között az óvodai nyersanyag beszerzés, a szolgáltatások között a közüzemi 
díjak, a karbantartás és az egyéb szolgáltatások merülnek fel legnagyobb mértékben. 
Kormányzati funkcióra vetítve a legtöbb költség a közfoglalkoztatással és az 
élelmezéssel kapcsolatban fordult elő. 

 
3. Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 35.605 ezer Ft 

összeggel zártak, mely az összes kiadás 7,71%-a, ugyanez összeg az előző évben 
9,7%, azt megelőző évben 18,27 %-ot tett ki. A folyamatos csökkenés oka a szociális 
rendszer átalakítása, valamint szemléletváltás a segélyezésben. Előtérbe került a 
segély helyett a munkáért fizetett ellenszolgáltatás intézménye.  
 

      A kiemelt előirányzaton belül tételesen a következő kiadásnemek kerültek kimutatásra: 
 

� Családi támogatások 7.070 ezer Ft,  
� Egyéb önkormányzati rendelettel megállapított juttatás 284 ezer Ft, 
� Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás 16.585 ezer Ft, 
� Átmeneti segély települési támogatás 639 ezer Ft,  
� Temetési segély települési támogatás 400 ezer Ft 
� Köztemetés 143 ezer Ft 
� Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 10.484 ezer Ft 
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A családi támogatások tétele teljes összegben a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők támogatása erzsébet utalvány formájában, mely 610 fő 
támogatását jelentette, melyet évi két alkalommal kaptak az érintettek 5.800 Ft/fő 
összegben. Az tétel 100%-ban finanszírozott. 
1 fő részesült még helyi ápolási díjban, a jövőben már ilyen jellegű kiadásunk nem lesz, 
mivel új már nem kerül megállapításra. A lakhatáshoz nyújtott támogatás a települési 
támogatás egyik formája. A jogosultságok egy évre kerülnek megállapításra, utána újra 
kell igényelni. Átmeneti segély kifizetett összege 639 ezer Ft, melyből 394 ezer Ft volt a 
tankönyv támogatás összege. 400 ezer Ft-tal tudtunk segíteni elhunyt hozzátartozó 
temetési költségeihez, mely éves szinten 20 fő segélyezését jelentette.  
Saját hatáskörben adott természetbeni ellátásból 2015-16. évet érintő tűzifa 5.315 ezer Ft, 
szemétszállítás átvállalt költsége 3.954 ezer Ft, tanulói támogatás 40 ezer Ft, BURSA 
HUNGARICA 460 ezer Ft, tűzifa szállítási költsége 715 ezer Ft.  
 
4.  Egyéb működési célú kiadások 6.974 ezer Ft, mely tartalmazza önkormányzat által 

fizetett tagdíjakat, a helyi civilek támogatását, 1.307 ezer Ft összegben, lakosságnak 
nyújtott kölcsönt 157 ezer Ft összegben, 5.510 ezer Ft pedig elvonásokat és 
befizetéseket. Az összegből 489 ezer Ft előző évi normatíva visszafizetés, 58 ezer Ft 
erzsébet utalvány visszafizetés jogtalan igény miatt, 4.963 ezer Ft pedig a szociális 
tűzifa kamatokkal növelt összege. 
 

 
5. Beruházási kiadások 19.394 ezer Ft összegben zártak, mely tartalmaz immateriális 

javak beszerzését 950 ezer Ft összegben, mely a Bella dombormű, ingatlan vásárlást, 
létesítést 7.308 ezer Ft összegben. Egyéb tárgyi eszköz beszerzést 8.177 ezer ft 
összegben, mely tartalmazza az IVECO-t, traktort, homlokrakodót, fűkaszákat, 3 db 
kerékpárt is. 163ezer Ft összegben 1db számítógép került beszerzésre a gazdálkodásra. 
5 ezer Ft pedig részesedés beszerzés a Sárkeresztúri Hangyák Szociális 
Szövetkezetnél, valamint a fenti tételek általános forgalmi adója 2.791 ezer Ft 
összegben. 

 
6. Felújítások összege 5.393 ezer Ft, mely magába foglalja a hivatal épületének 

felújítását az adósságkonszolidációs program keretében 3.869 ezer Ft összegben, 
1.524 ezer Ft összegben pedig az önkormányzati tulajdonban lévő ivóvízhálózatunk 
informatikai rendszerének felújítását áfával növelt összegben. 
 
 

7. ÁHT-n belüli kiadások megelőlegezésének visszafizetése 8.106 ezer Ft. Az összeg 
kiadásként megjelenő tétele csupán technikai jellegű. Mivel az összeg 2015-ben 
megérkezett az önkormányzat számlájára azt jelenti, hogy a maradvány ezen tételt  is 
tartalmazza. Ezért előlegként el kellett számolni 2015-ben az összeget, majd 
technikailag 2016-ben visszafizetésként kellett kimutatni. 
 
Összefoglalva önkormányzati szinten a kiadások teljesítése messze elmarad a 
tervezettől, melynek oka elsősorban a pályázaton elnyert összegek következő 
költségvetési évben történő felhasználása miatt van. Tehát nem általánosítható az, 
hogy a bevételeink jócskán meghaladták a kiadásaink tételeit akkor sok tartalékunk 
van. Ismernünk kell a részleteket is, hiszen ezen összegek kötelezettséggel terhelt 
tételek, elszámolásuk szigorú.  
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A lenti táblázat csak szemléltető jellegű az előbb elmondottak miatt. 
 

Adatok ezer Ft-ban 
szervezet mód.e.i. teljesítés a mód.e.i.%-os 

teljesítése 
Polgármesteri 
Hivatal 

41.536 41.491 99,89 

Napraforgó Óvoda 136.013 135.038 99,28 
Önkormányzat 541.041 457.751 84,60 
Összesített 545.951 461.641 84,55 

 
2. számú táblázat a kiadási teljesítések viszonyítása az előirányzatokhoz képest 

 
 

Az összesített önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosításhoz képest 84,55%-os. 
Megállapítható, hogy ez az arány megfelelő, hiszen a bevételek területén az előirányzat 
teljesítése elvárt, míg a kiadásoknál ez nem jelenti a teljesítés szükségességét. 
 
Az önkormányzat vagyoni helyzete 
 
A konszolidált mérleg szerepel a végrehajtás mellékletei között 11-es számmal. Az 
intézményi vagyon nem mondható jelentősnek, hiszen minden vagyonelem az önkormányzati 
vagyon része. A hivatalnál és az óvodánál szinte csak a pénzeszközök találhatók. Ha a 
mérlegfőösszeget nézzük elmondható, hogy bázis évhez képest 36.319 ezer Ft összeggel nőtt, 
mely 5%-os növekedésnek felel meg. Ez részben a tárgyi eszköz beszerzéseknek részben 
pedig a pénzeszközök növekedésének tudható be. Viszont már említésre került, hogy a nem 
tervezett bevételként jelentkező összegek nagy része kötelezettséggel terhelt, viszont már az 
önkormányzati vagyont növeli, tehát annyi változás fog történni a 2017-es mérlegben, hogy 
nem a pénzeszközök, hanem a tárgyi eszközök között fog szerepelni a 44.000 ezer Ft, 
valamint a 17.011 ezer Ft kapott pályázati támogatás. 
Követeléseink összege az elmúlt évhez viszonyítva csökkent, viszont nagymértékben nőtt az 
önkormányzat mérlegszerinti eredménye, melynek levezetése szintén megtalálható a 
mellékletek között a 13-as számmal. Kötelezettségeink szinte harmadával csökkentek. A 12-
es melléklet a vagyonelemeket osztályozza forgalomképességük szerint. Általánosságban 
elmondható, hogy kiemelt jelentőségű törzsvagyona az önkormányzatnak nincs. A 0-áig leíírt 
eszközök legnagyobb mértékben a gépek, berendezések, járművek soron fordulnak elő. A 
táblázatban az adatok bruttó értékben, míg az önkormányzat konszolidált mérlegében 
nettóértékben szerepelnek. 
 
 
 
 
Kérem, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Sárkeresztúr, 2017. május . 
 

Csutiné Turi Ibolya s.k. 
polgármester 
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Pénzügyi mérleg
Bevételek

adatok e Ft-ban
A B C D

1

Önkormányzati hivatal működési támogatása 33205 33205 33205

2
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
támogatása

5847 5847 5847

3 Közvilágítás fenntartás támogatása 8512 8512 8512

4
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 
támogatása

100 100 100

6 Közutak fenntartásának támogatása 3471 3471 3471
5 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 7093 7093 7093
6 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ell. 21 21 21
7 Kiegészítés fenti jogcímekhez 14562 17474 17474

7
Települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása

73789 70438 70438

8 2015.évről áthuzódó bérkompenzáció 208 208 208
Települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatás

98048 94546 94546

9
Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása

2995 2995 2995

10 Működési c.központi .e.i. 4769 4769
11 Elszámolásból származó bevételek 0

12
Irányító szerv költségvetéséből kapott 
támogatás

247851 248679 248679

13 Elkülönített állami pénzalapból 124999 146859 146859
14 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 992 992 976

15
Az áh. Kp-i alrendszerén belülről kapott EU-s 
forrásból - 8311 8299 8298

16 Fejezettől 525 525
17 Központi kezelésű elirányzattól 7134 7134
18 Működési célú bevételek ÁHT-n belülről

19 Nemzetiségi önkorményzatok és költs.v.szerveik 100 100
20 Működési támogatás 134302 163909 163892
21 Felhalmozási c.támogatás 61961 61961
22 Helyiadó 9000 10228 10228
23 Gépjárműadó 1800 2052 2052
24 Egyéb közhatalmi bevételek 60 94 62
25 Közhatalmi bevételek 10860 12374 12342
26 Áru- és készletértékesítés 2500 3848 3848
27 Tulajdonosi bevételek 4000 4000 2620
28 Szolgáltatás ellenértéke 5000 5000 2913
29 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 691 691
30 Ellátási díjak 3000 3000 2661

1. melléklet a 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásának előterjesztéséhez

2016. évi 
teljesítés

2016. évi 
módosított 
előirányzat

Megnevezés 2016. évi 
eredeti 

előirányzat



31 Kiszámlázott áfa 2565 2565 2440
32 Kamatbevételek
33 Egyéb bevételek 168 168
34 Intézményi működési bevételek 17065 19272 15341

35
Működési célú visszatérítendő kölcsönök 
áh.kívülről

36 Felhalmozási bevételek
37 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 39495 39756 39756

Államháztartáson belüli megelőlegezések 8388
38 Bevételek összesen 449573 545951 550359

Pénzügyi mérleg
Kiadások

adatok e Ft-ban
A B C D

1

Kiadási jogcímek megnevezése 2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Személyi juttatások 232 728 249 890 249 344
3 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 217 063 230 353 230 028
4 Külső személyi juttatások 15 665 19 537 19 316
5 Munkaadókat terhelő járulékok 48 481 52 902 52 902
6 Dologi kiadások 100 389 94 379 83 923
7 Készletbeszerzések 32 024 34 084 32 103

8 Szakmai anyagok beszerzése 200 188 171
9 Üzemeltetési anyagok beszerzése 31 824 33 896 31 932

10 Kommunikációs szolgáltatások 1 450 1 906 1 889

11 Informatikai szolgáltatások 300 545 545
12 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 150 1 361 1 344
13 Szolgáltatási kiadások 42 138 35 443 31 590

14 Közüzemi díjak 12 260 13 399 12 281
15 Vásárolt élelmezés 9 470 1 373 1 082
16 Bérleti és lízingdíjak 240 641 640
17 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 9 000 7 242 4 854
18 Közvetített szolgáltatások 0 782 727
19 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 400 499 499
20 Egyéb szolgáltatások 10 768 11 507 11 507

21
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 200 199 189

22 Reklám és propagandakiadások
23 Kiküldetések kiadásai 200 199 189

24
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

24 577 22 747 18 152

25
Működési célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó

19 222 17 436 13 569

26 Fizetendő általános forgalmi adó 1 755 1 755 1 108
27 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0
28 Egyéb dologi kiadások 3 600 3 556 3 475
29 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 269 39 065 35 605

30 Betegséggel összefüggő kiadások 283



31 Családi támogatások 7 076 7 070

32
Foglalkoztatással, munkanélküliséggek 
kapcsolatos ellátások

33 Lakhatással kapcsolatos ellátások
34 Egyéb nem intézményi ellátások 28 986 31 989 28 535

35 Egyéb működési célú kiadások 14 545 16 313 6 974
36 elvonások és befizetések 4 877 5 510 5 510
37 Tartalékok és céltartalékok 7 993 8 777

38

Egyéb működési célú garancia és 
kezességváll.ból származó kifizetés ÁHT-n 
kívülre

39
Működési célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívülre 1 675 1 869 1 307

40 Működési célú kölcsön nyújtás lakosság  részére 157 157
41 Beruházások 4 383 25 773 19 394

Immateriális javak beszerzése 6 850 950
42 Ingatlan beszerzése, létesítése 3 451 7 308 7 308
43 Informatikai eszköz beszerzés 163 163

Részesedések beszerzése 5 5
44 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 8 177 8 177
45 Beruházások áfája 932 3 270 2 791
46 Felújítások 11 672 59 523 5 393
47 Ingatlanok felújítása 9 191 45 026 4 246
48 Informatikai eszköz felújítása 0
49 Felújítás áfája 2 481 14 497 1 147
50 Egyéb felhalmozási kiadás 0

51
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

8 106 8 106 8 106
52 Kiadások összesen 449 573 545 951 461 641
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Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/… . (… . … .)  

önkormányzati rendelete 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
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. § 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. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költ-
ségvetésének teljesített bevételi főösszegét 550.359 ezer forintban állapítja meg. 
 
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
 
a) önkormányzatok működési támogatásai 248.679 e Ft 
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 163.892 e Ft 
c) közhatalmi bevétel 12.342 e Ft 
d) működési bevétel 15.341 e Ft 
e) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft 
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 61.961 e Ft 
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 39.756 e Ft 
 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevéte-
leit 547.446 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.913 e Ft-ban, az állami (állam-
igazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 
472.343 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 78.016 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 
 
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiadásait 461.641 e Ft-ban állapítja 
meg az alábbiak szerint: 
 
a) működési költségvetés 428.748 e Ft 

aa) személyi juttatások: 249.344 e Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52.902 e Ft 
ac) dologi kiadások: 83.923 e Ft 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 35.605 e Ft 
ae) egyéb működési célú kiadások: 1.464 e Ft 
af) elvonások és befizetések 5.510 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 24.787 e Ft 
ba) beruházások 19.394 e Ft 
bb) felújítások 5.393 e Ft 

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 8.106 e Ft 
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ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 8.106 e Ft 
 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 
460.334 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.307 e Ft-ban, az állami (államigazga-
tási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi esz-
köz beszerzését 19.394 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 5.393 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(4) Az önkormányzat 2016. 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 7.070 e Ft  
b) Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 284 e Ft 
c) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 e Ft 
d) Települési támogatás 17.624 e Ft 
e) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 10.484 e Ft 
f) Köztemetés 143 e Ft 
 
(6) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociá-
lis, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak 
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő. 

 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített közfoglalkoztatottak éves lét-
számát 122 főben állapítja meg. 

 
(3) A részletes létszámadatokat a 4. melléklet tartalmazza. 

 
6. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évi teljesítési bevételi főösszegét 41.516 ezer forint-
ban állapítja meg. 
 
7. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) központi irányító szervi támogatás 40.826 e Ft 
b) működési bevétel 576 e Ft 
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 114 e Ft 

 
(2) A hivatal 2016.évi költségvetésének bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza. 
 
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 41.516 e Ft-ban, 
az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevéte-
leit 0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 41.516 e Ft-ban, a fel-
halmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg. 
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8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
a) működési költségvetés 41.491 e Ft 

aa) személyi juttatások: 27.500 e Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.998 e Ft 
ac) dologi kiadások:  5.993 e Ft 

 
(2) A hivatal 2016. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 6. melléklete tartal-
mazza. 
 
(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 41.491 e Ft-ban, 
az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 
0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
9. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő. 
 
10. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évi teljesített bevételi főösszegét 135.583 ezer fo-
rintban állapítja meg. 
 
11. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített bevételeit az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

a) központi irányító szervi támogatás 131.813e Ft 
b) működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről 100 e Ft 
c) működési bevétel 3.380 e Ft 
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 290 e Ft 

 
(2) Az óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartal-
mazza. 
 
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 135.583 e Ft-
ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok 
bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 135.583 e Ft-ban, a fel-
halmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
a) működési költségvetés 135.038 e Ft 

aa) személyi juttatások:  82.212 e Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.985 e Ft 
ac) dologi kiadások: 30.841 e Ft 

 
(2) Az óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartal-
mazza. 
 
(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 135.038 e Ft-ban határozza meg, mely-
ből a kötelező feladatok kiadásait 135.038 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e 
Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg. 
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13. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő. 
 
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési tel-
jesített bevételi főösszegét 545.899 ezer forintban állapítja meg. 

 
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

a) önkormányzatok működési támogatásai 248.679 e Ft 
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 163.267 e Ft 
c) közhatalmi bevétel 12.309 e Ft 
d) működési bevétel 11.943 e Ft 
e) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft 
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        61.961 e Ft 
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 39.352 e Ft 
h) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   8.106 e Ft 

 
(2) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. mel-
léklete tartalmazza. 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 542.986 
e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.913 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) fel-
adatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 467.883 e Ft-
ban, a felhalmozási bevételeit 78.016 e Ft-ban állapítja meg. 
 
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak sze-
rint állapítja meg: 

a) működési költségvetés 252.219 e Ft 
      aa) személyi juttatások:  139.632 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  22.919 e Ft 
      ac) dologi kiadások: 47.089 e Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  35.605 e Ft 
      ae) egyéb működési célú kiadások: 1.464 e Ft 
      af) elvonások és befizetések 5.510 e Ft 
b) felhalmozási költségvetés 24.787 e Ft 
      ba) beruházások 19.394 e Ft 
      bb) felújítások 5.393 e Ft 
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 180.745 e Ft 
      ca) finanszírozás  172.639 e Ft 
      cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 8.106 e Ft 

 
(2) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. mel-
léklete tartalmazza. 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 456.444 e 
Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.307 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) felada-
tok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg. 
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17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – 
létszámát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő. 
 
18. § Az összesített mérleget a rendelet 11. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 12. mel-
léklete, az eredménykimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza. 

 
19. § Ez a rendelet 2017.05.31. napján lép hatályba. 
 
 
 Csutiné Turi Ibolya dr. Ambrózi Sándor 
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihir-
dettem. 
 
Sárkeresztúr, 2017. ……………..hó ……nap 
 
 
 dr. Ambrózi Sándor 
 jegyző 



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

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C 
eredeti e.i.

D
módosított e.i.

E
teljesítés 

F
teljesítésből 

önként vállalt
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 73018 75931 75931
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 98048 94546 94546
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása B113 73790 70438 70438
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 2995 2995 2995
5. Működési célú központosított előirányzatok B115 4769 4769
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116
7. Önkormányzatok működési támogatásai B11 247851 248679 248679
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 134302 163909 163892
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 382153 412588 412571
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 (IPARŰZÉSI ADÓ) B351 9000 10228 10228
21. Fogyasztási adók B352
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
23. Gépjárműadók B354 1800 2052 2052
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
25. Termékek és szolgáltatások adói B35 10800 12280 12280
26. Egyéb közhatalmi bevételek B36 60 94 62
27. Közhatalmi bevételek B3 10860 12374 12342
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 2500 3848 3848
29. Szolgáltatások ellenértéke B402 5000 5000 2913 2913
30. Közvetített szolgáltatások értéke B403 691 691
31. Tulajdonosi bevételek B404 4000 4000 2620
32. Ellátási díjak B405 3000 3000 2661
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 2565 2565 2440
34. Általános forgalmi adó visszatérítése B407
35. Kamatbevételek B408
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409
37. Egyéb működési bevételek B410 168 168
38. Működési bevételek B4 17065 19272 15341 2913
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 410078 444234 440254 2913
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 61011 61011
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
47. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
48. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 950 950
49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 61961 61961
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 61961 61961
61. Költségvetési bevételek B1-B7 410078 506195 502215 2913
62. költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 433518 467935 472343 2913
63. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 16055 78016 78016
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 23440 23701 23701
74. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 16055 16055 16055
75. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132
76. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132
77. Maradvány igénybevétele B813 39495 39756 39756
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 8388
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
80. Központi, irányító szervi támogatás B816

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (E Ft)

1.  melléklet az …………...önkormányzati rendelethez



81. Betétek megszüntetése B817
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
83. Belföldi finanszírozás bevételei B81 39495 39756 39756
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 39495 39756 48144
91. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 449573 545951 550359 2913



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

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
eredeti e.i.

D
módosított e.i.

E
teljesítés 

F
teljesítésből 

önként vállalt
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 204998 216832 216832
2 Normatív jutalmak K1102 2478 3107 3107
3 Céljuttatás, projektprémium K1103 120 120
4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
5 Végkielégítés K1105
6 Jubileumi jutalom K1106 555
7 Béren kívüli juttatások K1107 4244 4715 4390
8 Ruházati költségtérítés K1108
9 Közlekedési költségtérítés K1109 670 690 690

10 Egyéb költségtérítések K1110 3039 887 887
11 Lakhatási támogatások K1111
12 Szociális támogatások K1112
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1079 4002 4002
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 217063 230353 230028
15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 12513 14268 14268
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 3877 3877
17 Egyéb külső személyi juttatások K123 3152 1392 1171
18 Külső személyi juttatások K12 15665 19537 19316
19 Személyi juttatások K1 232728 249890 249344
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2 48481 52902 52902
21 Szakmai anyagok beszerzése K311 200 188 171
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 31824 33896 31932
23 Árubeszerzés K313
24 Készletbeszerzés K31 32024 34084 32103
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 300 545 545
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 1150 1361 1344
27 Kommunikációs szolgáltatások K32 1450 1906 1889
28 Közüzemi díjak K331 12260 13399 12281
29 Vásárolt élelmezés K332 9470 1373 1082
30 Bérleti és lízing díjak K333 240 641 640
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 9000 7242 4854
32 Közvetített szolgáltatások K335 782 727
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 400 499 499
34 Egyéb szolgáltatások K337 10768 11507 11507
35 Szolgáltatási kiadások K33 42138 35443 31590
36 Kiküldetések kiadásai K341 200 199 189
37 Reklám- és propagandakiadások K342
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 200 199 189
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 19222 17436 13569
40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 1755 1755 1108
41 Kamatkiadások K353
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
43 Egyéb dologi kiadások K355 3600 3556 3475
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 24577 22747 18152
45 Dologi kiadások K3 100389 94379 83923
46 Társadalombiztosítási ellátások K41
47 Családi támogatások K42 7076 7070
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43
49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 283
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 28986 31989 28535
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 29269 39065 35605
55 Nemzetközi kötelezettségek K501
56 Elvonások és befizetések K502 4877 5510 5510
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 157 157
63 Árkiegészítések, ártámogatások K509
64 Kamattámogatások K510
65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 1675 1869 1307 1307
66 Tartalékok-általános K513 7993 8777
67 Tartalékok-cél K512
68 Egyéb működési célú kiadások K5 14545 16313 6974 1307
69 Működési költségvetés előirányzat csoport 425412 452549 428748 1307
70 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 6850 950
71 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 3451 7308 7308
72 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 163 163
73 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 8177 8177
74 Részesedések beszerzése K65 5 5
75 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
76 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 932 3270 2791
77 Beruházások K6 4383 25773 19394
78 Ingatlanok felújítása K71 9191 45026 4246
79 Informatikai eszközök felújítása K72
80 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
81 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2481 14497 1147
82 Felújítások K7 11672 59523 5393
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

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásához

Kiadások (E Ft)

2. melléklet az………. önkormányzati rendelethez



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 16055 85296 24787
93 Költségvetési kiadások K1-K8 441467 537845 453535 1307
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 vásárlása K9121
99 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122

100 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
101 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
102 Belföldi értékpapírok kiadásai K912
103 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
104 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 8106 8106 8106
105 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
106 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
107 Pénzügyi lízing kiadásai K917
108 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
109 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 8106 8106 8106
110 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
111 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
112 Külföldi értékpapírok beváltása K923
113 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
114 Külföldi finanszírozás kiadásai K92
115 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
116 Finanszírozási kiadások K9 8106 8106 8106
117 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 449573 545951 461641 1307



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Megnevezés

B
Rovat-
szám

C
eredeti ei.

D mód 
e.i.

E 
tejesítés

1 Családi támogatások K42 7076 7070
2 helyi megállapítású ápolási díj  [Szoctv. 43/B. §]  K44 283
3 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 283
4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
5 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46
6 lakbértámogatás K46
7 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
8 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47
9 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47

10 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
11 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K4826 284 284
12 lakhatáshoz nyújtott támogatás K48271 19000 19000 16585
13 átmeneti segély K48172 800 800 639
14 temetési segély K48173 500 500 400
15 köztemetés [Szoctv. 48.§] K4822 600 443 143

16

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások 
alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

18

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások 
alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj

K4825
8086 10962 10484

19 Egyéb nem intézményi ellátások K48 28986 31989 28535
20 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 29269 39065 35605

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásához

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

3.  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

1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 1 1
2 I.  besorolási osztály összesen 3 3
3 II.  besorolási osztály összesen 5 5
4 III.  besorolási osztály összesen
5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 9 9
6 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
9 "A", "B" fizetési  osztály összesen 10 10

10 "C", "D" fizetési osztály  összesen 6 6
11 "E"-"J"  fizetési  osztály  összesen
12 pedagógus 1 15 15
13 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 31 31
14 fizikai alkalmazott, 8 8
15 ösztöndíjas foglalkoztatott
16 közfoglalkoztatott 122 122
17 egyéb foglalkoztatott
18 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 130 130
19 polgármester, főpolgármester 1 1
20 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 5 5
21 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 1 1
22 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 7 7

23

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ 
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 

137 9 31
177

24 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
25 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
26 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 
27 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
28 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásához

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4.  melléklet az ……………. önkormányzati rendelethez



POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
eredeti e.i.

D
módosított 

e.i.

E
teljesítés

F 
teljesítésből 

önként 
vállalt 

feladatok

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 525 525

13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 525 525

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 60 53 33
27 Közhatalmi bevételek B3 60 53 33

28 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401

29 Szolgáltatások ellenértéke B402

30 Közvetített szolgáltatások értéke B403 18 18
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 0 18 18

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

5.  melléklet az…………... önkormányzati rendelethez
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Bevételek (E Ft)



42 Működési célú átvett pénzeszközök B6

43 Működési költségvetés előirányzat csoport 60 596 576

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

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 60 596 576
62 költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 38241 41536 41516
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

114 114 114

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 114 114 114
78 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
79 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
80 Központi, irányító szervi támogatás B816 38067 40826 40826
81 Betétek megszüntetése B817
82 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
83 Belföldi finanszírozás bevételei B81 38181 40940 40940
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 38181 40940 40940
91 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 38241 41536 41516



A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
eredeti e.i.

D
módosított e.i.

E
teljesítés

F
teljesítésből 

önként vállalt 
feladat

1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 18731 19875 19875
2 Normatív jutalmak K1102 1640 1741 1741
3 Céljuttatás, projektprémium K1103 120 120

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 
túlóra, túlszolgálat

K1104

5 Végkielégítés K1105
6 Jubileumi jutalom K1106
7 Béren kívüli juttatások K1107 2480 3178 3178

8 Ruházati költségtérítés K1108

9 Közlekedési költségtérítés K1109 170 173 173

10 Egyéb költségtérítések K1110 1170 240 240

11 Lakhatási támogatások K1111
12 Szociális támogatások K1112

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1079 1685 1685

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 25270 27012 27012
15 Választott tisztségviselők juttatásai K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 

K122 197 197
17 Egyéb külső személyi juttatások K123 291 291

18
Külső személyi juttatások K12 488 488

19 Személyi juttatások K1 25270 27500 27500

20

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó                                                                            

K2 6091 7998 7998

21 Szakmai anyagok beszerzése K311 100 88 73
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1000 632 627
23 Árubeszerzés K313
24 Készletbeszerzés K31 1100 720 700
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 200 4 4

26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 800 488 488
27 Kommunikációs szolgáltatások K32 1000 492 492
28 Közüzemi díjak K331 1600 1590 1590
29 Vásárolt élelmezés K332
30 Bérleti és lízing díjak K333

31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 609 609
32 Közvetített szolgáltatások K335
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 72 72
34 Egyéb szolgáltatások K337 700 1132 1132

35 Szolgáltatási kiadások K33 2300 3403 3403
36 Kiküldetések kiadásai K341 200 99 89
37 Reklám- és propagandakiadások K342

38

Kiküldetések, reklám- és 
propagandakiadások 

K34 200 99 89

39

Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó

K351
1180 1099 1092

40 Fizetendő általános forgalmi adó K352

41 Kamatkiadások K353

42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354

43 Egyéb dologi kiadások K355 1100 225 217

44

Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások 

K35
2280 1324 1309

45 Dologi kiadások K3 6880 6038 5993

6.  melléklet az…………….. önkormányzati rendelethez
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Kiadások (E Ft)



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 K512
67 Tartalékok-cél K512

68
Egyéb működési célú kiadások K5

69 Működési költségvetés előirányzat csoport 38241 41536 41491
70 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
71 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
72 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63
73 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64
74 Részesedések beszerzése K65
75 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokK66
76 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóK67
77 Beruházások K6
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 

93 Költségvetési kiadások K1-K8 38241 41536 41491

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

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 
ügyletek kiadásai

K93

116 Finanszírozási kiadások K9
117 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 38241 41536 41491



SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
eredeti e.i.

D
módosított e.i.

E
teljesítés

F
teljesítésből 

önként vállalt 
feladat

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 100 100
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 100 100
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
27 Közhatalmi bevételek B3
28 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401
29 Szolgáltatások ellenértéke B402
30 Közvetített szolgáltatások értéke B403
31 Tulajdonosi bevételek B404
32 Ellátási díjak B405 3000 3000 2661
33 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 810 810 719
34 Általános forgalmi adó visszatérítése B407
35 Kamatbevételek B408
36 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409
37 Egyéb működési bevételek B410
38 Működési bevételek B4 3810 3810 3380
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 3810 3910 3480
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
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 3810 3910 3480
62 költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 131354 136013 135583
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 290 290 290
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 290 290 290
78 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
79 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
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80 Központi, irányító szervi támogatás B816 127254 131813 131813
81 Betétek megszüntetése B817
82 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
83 Belföldi finanszírozás bevételei B81 127544 132103 132103
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 127544 132103 132103
91 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 131354 136013 135583



 

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
eredeti e.i.

D
módosított e.i.

E
teljesítés

F
teljesítésből 

önként vállalt 
feladat

1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 79573 77440 77440
2 Normatív jutalmak K1102 54
3 Céljuttatás, projektprémium K1103
4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
5 Végkielégítés K1105
6 Jubileumi jutalom K1106
7 Béren kívüli juttatások K1107 480 576 576
8 Ruházati költségtérítés K1108
9 Közlekedési költségtérítés K1109 500 517 517

10 Egyéb költségtérítések K1110 415 625 625
11 Lakhatási támogatások K1111
12 Szociális támogatások K1112
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1803 1803
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 81022 80961 80961
15 Választott tisztségviselők juttatásai K121
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1251 1251
17 Egyéb külső személyi juttatások K123
18 Külső személyi juttatások K12 1251 1251
19 Személyi juttatások K1 81022 82212 82212
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2 21662 21985 21985
21 Szakmai anyagok beszerzése K311 100 100 98
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 15791 19871 19871
23 Árubeszerzés K313
24 Készletbeszerzés K31 15891 19971 19969
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 68 68
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 200 132 115
27 Kommunikációs szolgáltatások K32 200 200 183
28 Közüzemi díjak K331 3200 3020 3020
29 Vásárolt élelmezés K332 50 126 126
30 Bérleti és lízing díjak K333 240 248 248
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1000 337 315
32 Közvetített szolgáltatások K335
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 400 427 427
34 Egyéb szolgáltatások K337 1200 552 552
35 Szolgáltatási kiadások K33 6090 4710 4688
36 Kiküldetések kiadásai K341
37 Reklám- és propagandakiadások K342
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 0 0
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 5989 6435 5574
40 Fizetendő általános forgalmi adó K352
41 Kamatkiadások K353
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
43 Egyéb dologi kiadások K355 500 500 427
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 6489 6935 6001
45 Dologi kiadások K3 28670 31816 30841
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 K512
67 Tartalékok-cél K512
68 Egyéb működési célú kiadások K5
69 Működési költségvetés előirányzat csoport 131354 136013 135038
70 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
71 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
72 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63
73 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64
74 Részesedések beszerzése K65
75 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
76 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67
77 Beruházások K6
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 

93 Költségvetési kiadások K1-K8 131354 136013 135038
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 vásárlása K9121
99 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122

100 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
101 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
102 Belföldi értékpapírok kiadásai K912
103 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
104 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914
105 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
106 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
107 Pénzügyi lízing kiadásai K917
108 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
109 Belföldi finanszírozás kiadásai K91
110 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
111 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
112 Külföldi értékpapírok beváltása K923
113 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
114 Külföldi finanszírozás kiadásai K92
115 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
116 Finanszírozási kiadások K9
117 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 131354 136013 135038

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásához
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ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
eredeti e.i.

D
módosított e.i.

E
teljesítés

F
teljesítésből 

önként vállalt 
feladat

1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 73018 75931 75931
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 93048 94546 94546
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása B113 73790 70438 70438
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 2995 2995 2995
5 Működési célú központosított előirányzatok B115 4769 4769
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116
7 Önkormányzatok működési támogatásai B11 247851 248679 248679
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 134302 163284 163267
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 382153 411963 411946
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 9000 10228 10228
21 Fogyasztási adók B352
22 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
23 Gépjárműadók B354 1800 2052 2052
24 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
25 Termékek és szolgáltatások adói B35 10800 12280 12280
26 Egyéb közhatalmi bevételek B36 41 29
27 Közhatalmi bevételek B3 10800 12321 12309
28 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 2500 3848 3848
29 Szolgáltatások ellenértéke B402 5000 5000 2913 2913
30 Közvetített szolgáltatások értéke B403 673 673
31 Tulajdonosi bevételek B404 4000 4000 2620
32 Ellátási díjak B405
33 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1755 1755 1721
34 Általános forgalmi adó visszatérítése B407
35 Kamatbevételek B408
36 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409
37 Egyéb működési bevételek B410 168 168
38 Működési bevételek B4 13255 15444 11943 2913
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 406208 439728 436198 2913
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 61011 61011
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
47 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
48 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 950 950
49 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 61961 61961
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 61961 61961
61 Költségvetési bevételek B1-B7 401208 501689 498159 2913
62 költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 424244 463025 467883
63 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 16055 78016 78016
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 23036 23297 23297
74 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 16055 16055 16055
75 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132
76 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132
77 Maradvány igénybevétele B813 39091 39352 39352
78 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 8388
79 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
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80 Központi, irányító szervi támogatás B816
81 Betétek megszüntetése B817
82 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
83 Belföldi finanszírozás bevételei B81
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 39091 39352 47740
91 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 445299 541041 545899 2913



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
eredeti e.i.

D
módosított e.i.

E
teljesítés 

F
teljesítésből 

önként vállalt 
feladat

1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 106694 119517 119517
2 Normatív jutalmak K1102 784 1366 1366
3 Céljuttatás, projektprémium K1103
4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
5 Végkielégítés K1105
6 Jubileumi jutalom K1106 555
7 Béren kívüli juttatások K1107 1284 961 636
8 Ruházati költségtérítés K1108
9 Közlekedési költségtérítés K1109

10 Egyéb költségtérítések K1110 1454 22 22
11 Lakhatási támogatások K1111
12 Szociális támogatások K1112
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 514 514
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 110771 122380 122055
15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 12513 14268 14268
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 2429 2429
17 Egyéb külső személyi juttatások K123 3152 1101 880
18 Külső személyi juttatások K12 15665 17798 17577
19 Személyi juttatások K1 126436 140178 139632
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2 20728 22919 22919
21 Szakmai anyagok beszerzése K311
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 15033 13393 11434
23 Árubeszerzés K313
24 Készletbeszerzés K31 15033 13393 11434
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 100 473 473
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 150 741 741
27 Kommunikációs szolgáltatások K32 250 1214 1214
28 Közüzemi díjak K331 7460 8789 7671
29 Vásárolt élelmezés K332 9420 1247 956
30 Bérleti és lízing díjak K333 393 392
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 7300 6296 3930
32 Közvetített szolgáltatások K335 782 727
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336
34 Egyéb szolgáltatások K337 9568 9823 9823
35 Szolgáltatási kiadások K33 33748 27330 23499
36 Kiküldetések kiadásai K341 100 100
37 Reklám- és propagandakiadások K342
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 100 100
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 12053 9902 6903
40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 1755 1755 1108
41 Kamatkiadások K353
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
43 Egyéb dologi kiadások K355 2000 2831 2831
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 15808 14488 10842
45 Dologi kiadások K3 64839 56525 47089
46 Társadalombiztosítási ellátások K41
47 Családi támogatások K42 7076 7070
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43
49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 283
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 28986 31989 28535
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 29269 39065 35605
55 Nemzetközi kötelezettségek K501
56 Elvonások és befizetések K502 4877 5510 5510
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 157 157
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63 Árkiegészítések, ártámogatások K509
64 Kamattámogatások K510
65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 1675 1869 1307 1307
66 Tartalékok-általános K513 7993 8777
67 Tartalékok-cél K513
68 Egyéb működési célú kiadások K5 14545 16313 6974 1307
69 Működési költségvetés előirányzat csoport 255817 275000 252219 1307
70 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 6850 950
71 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 3451 7308 7308
72 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 163 163
73 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 8177 8177
74 Részesedések beszerzése K65 5 5
75 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
76 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 932 3270 2791
77 Beruházások K6 4383 25773 19394
78 Ingatlanok felújítása K71 9191 45026 4246
79 Informatikai eszközök felújítása K72
80 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
81 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2481 14497 1147
82 Felújítások K7 11672 59523 5393
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
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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 16055 85296 24787
93 Költségvetési kiadások K1-K8 271872 360296 277006 1307
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 vásárlása K9121
99 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122

100 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
101 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
102 Belföldi értékpapírok kiadásai K912
103 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
104 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 8106 8106 8106
105 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 165321 172639 172639
106 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
107 Pénzügyi lízing kiadásai K917
108 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
109 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 173427 180745 180745
110 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
111 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
112 Külföldi értékpapírok beváltása K923
113 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
114 Külföldi finanszírozás kiadásai K92
115 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
116 Finanszírozási kiadások K9 173427 180745 180745
117 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 445299 541041 457751 1307



A

sorszám

C

előző időszak

D

módosítás

E

tárgyidőszak

1 950

2 672756 666736

3 102 107

4 71414 68690

5 744272 736483

6 910 1459

7

8 910 1459

9

10 298 1261

11 36813 84703

12

13 37111 85964

14 14809 9300

15

16 900 1506

17 15709 10806

18 397 6

19

20 798399 834718

21 790217 790218

22 2284 -7217

23

24 -9501 41470

25 783000 824471

26

27 14845 9753

28 158 264

29 15003 10017

30

31

32 396 230

33 798399 834718FORRÁSOK ÖSSZESEN
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sajáttőke

költségvetésiévben esedékes kötelezettségek

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

kötelezettségjellegű sajátos elszámolások

kötelezettségek

egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke

felhalmozott eredmény

eszközök értékhelyesbítésének forrása

mérlegszerinti eredmény

kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

passzív időbeli elhatárolások

költségvetésiévet követően esedékes követelések

követelés jellegű sajátos elszámolások

követelések

egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

hosszúlejáratú betétek

pénztárak, csekkek, betétkönyvek

forintszámlák, devizaszámlák

idegenpénzeszközök

pénzeszközök

költségvetésiévben esedékes követelések

befektetett pénzügyi eszközök

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök

készletek

értékpapírok

nemzetivagyonba tartozó forgóeszközök

Összevont mérleg

Ezer Ft

11. melléklet az ………….. önkormányzati rendelethez

B

megnevezés

immateriálisjavak

tárgyieszközök



A

Megnevezés

B

Önkorm.

C

Polg. Hivatal

D

Óvoda

E

Összesen
1. I. Immateriális javak

2. forgalomképtelen törzsvagyon 950 950

3. nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

4. korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

5. üzleti vagyon

6. 0'-ra leírt 159 159

7. Immateriális javak összesen: 1 109 1 109

8.

II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok

9. forgalomképtelen törzsvagyon 219 100 219 100

10. nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

11. korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 620 430 620 430

12. üzleti vagyon

13. 0'-ra leírt 6 919 6 919

14. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen: 846 449 846 449

15.

II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek

16. forgalomképtelen törzsvagyon

17. nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

18. korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 40 191 803 343 441 337

19. üzleti vagyon

20. 0'-ra leírt 23 713 23 713

21. Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen: 63 904 803 343 65 050

22. II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások

23. forgalomképtelen törzsvagyon

24. nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

25. korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 26 260 26 260

26. üzleti vagyon

27. 0'-ra leírt

28. Beruházások, felújítások összesen: 26 260 26 260

29. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

30. forgalomképtelen törzsvagyon

31. nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

32. korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 136 194 136 194

33. üzleti vagyon

34. 0'-ra leírt 3 989 3 989

35. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen: 140 183 140 183

36. Összesen összesen: 1 077 905 803 343 1 079 051
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Vagyonkimutatás
(Bruttó érték, ezer forint)



Eredménykimutatás (konszolidált)

Megnevezés Konszolidálás előtti Konszolidálás Konszolidált

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 12341 0 12341

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 14568 0 14568

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 0

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 26909 0 26909

Saját termelésű készletek állomány változása 0 0 0

Saját előállítású eszközök aktívált értéke 0 0 0

II. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 0

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele 421319 -172640 248679

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele 163834 0 163834

Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei 61961 0 61961

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 26844 26844

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek 673958 -172640 501318

Anyagköltség 0 0 0

Igénybevett szolgáltatások értéke 68697 0 68697

Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0

Eladott közvetett szolgáltatások értéke 0 0 0

IV.Anyagjellegű ráfordítások 68697 0 68697

Bérköltség 220069 0 220069

Személyi jellegű kifizetések 29130 0 29130

Bérjárulékok 52902 0 52902

V. Személyi jellegű ráfordítások 302101 0 302101

VI.Értékcsökkenési leírás 27449 27449

VII. Egyéb ráfordítások 261150 -172640 88510

A: Tevékenység eredménye 41470 41470
Kapott osztalék és részesedés 0 0 0

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 0

Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer. 0 0 0

Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel 0 0 0

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 0 0 0

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 0 0 0

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 0

Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 0

Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások 0 0 0

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 0 0 0

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0

B: Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 0

C: Mérlegszerinti eredmény 41470 0 41470

13. melléklet az ………….. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásához



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

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

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: A 2016. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 
megtárgyalása 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése értelmében „a polgármester a tárgyévre 
vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított 
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-
testület elé terjeszti jóváhagyásra”.  
 
Tekintettel arra, hogy a zárszámadási rendeletet ezen az ülésen tárgyaljuk, a hivatkozott 
jogszabályhely alapján szükséges az előző évre vonatkozó éves ellenőrzési összefoglaló 
jelentés előterjesztése és jóváhagyása. 
 
Kérem, hogy a benyújtott jelentést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Sárkeresztúr, 2017. május 26. 
 

Csutiné Turi Ibolya 
polgármester 

 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
A 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentést megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja. 
 
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
Határidő: azonnal 
 



 1

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG 
 

BELSŐ ELLENŐRI 
2016. 

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 
 

 
Vezetői összefoglaló 
 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet 
irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése 
értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és 
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, 
emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. 
 
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. 
Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2016. évben a belső ellenőri feladatokat. 
 
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az 
éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a 
költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá. 
 
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a 
tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-
testület elé terjeszti jóváhagyásra. 
 
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a 
helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési 
tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési 
szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2016. évben hogyan gondoskodtak 
a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, 
javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.  
 
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső 
ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső 
kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek 
megvalósulását tartalmazza.  
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I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 
 [Bkr. 48. § a) pont] 

 
2016. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot 
végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, 
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. 
 

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 
[Bkr. 48. § aa.) alpont] 

  
I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
 
Az elvégzett ellenőrzés bemutatása 
 

Tárgya Cél Módszer 
Típus 

(szabályszerűségi, 
pénzügyi stb.) 

Megjegyzés 
(terv 

szerinti 
vagy soron 
kívüli vagy 

terven 
felüli) 

Polgármesteri 
Hivatal 

munkaköri 
leírások 

Annak vizsgálata, hogy a dolgozók 
rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, 

azok tartalma összhangban van-e a 
jogszabályokban, helyi szabályzatokban 

foglaltakkal, alkalmasak-e az abban 
foglaltak alapján a dolgozók 

számonkérésére. 

Interjúkészítés 
Dokumentumok 

vizsgálata és 
értékelése 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Terv 
szerinti 

 
A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása 
 

Soron kívüli ellenőrzésre 2016. évben nem került sor. 
 
A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti 
tervet kell figyelembe venni) 
 

A 2016. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató 
maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzés 
időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az 
ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az 
esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket. 

 
Elmaradt ellenőrzések 

 
2016. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt. 



 3

 
I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 

 
Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került 
sor. 
 

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 
[Bkr. 48. § ab) alpont] 

 
Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, 
tapasztalatai 
 

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2016. évi 
ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak. 
 
Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint 
készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat 
fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek. 
 
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 
elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről 
észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt. 

 
I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 
 
Kapacitás-ellátottság bemutatása 

 
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian 
pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti 
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú 
képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli 
szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős 
tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a 
referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás). 

 
A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következésképpen 
rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat 
szempontjából egyaránt. 

 
A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok 
az állások betöltésénél 
 

A belső ellenőrzés 2016. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső 
erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető. 
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A belső ellenőrök képzései 
 

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt 
szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői 
továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, 
illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁPBE képzésen. 

 
Belső ellenőrök regisztrációja 

 
A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a Bkr. 24. § követelményeinek. 
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) 
bekezdésében meghatározott engedéllyel. 
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a Bkr. 24. § -ban meghatározott 
feltételeknek. 
 

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §] 
 

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése 
 

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is 
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési 
szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi 
meg. 
 

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása  
 

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális 
függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében. 

 
Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet 
operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek 

 
A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív 
működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait 
önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. 
Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó 
ellenőrzési jelentést. 
 
A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult. 
 
A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a 
szervezet operatív működésével kapcsolatosak. 
 

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §] 
 
Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt. 
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I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 

 
A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz 
hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat 
gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés 
tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat 
szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották. 
A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban 
problémák, korlátozások nem merültek fel. 
 

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez 
szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) 
biztosítottak voltak. 
 

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás 
megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott 
az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, 
biztonságos tárolásáról. 
 

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges 
szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy 
az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi 
irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez 
célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, 
eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az 
ellenőrzési lefedettség növelése. 
 
Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak 
megvalósításának kontrollját. A 2016. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte. 
 
A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség 
biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint 
az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a 
hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez. 
 
A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső 
kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését. 
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, 
ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében. 
 

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont] 
 
A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett. 
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A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a 
tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult. 

 
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 

alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont] 
  
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett 
fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont]. 
 

Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat 

A Sárkeresztúri 
Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában a 
munkaköri leírások 

ellenőrzése 

A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban 
dolgozó köztisztviselők rendelkeznek 

munkaköri leírásokkal, melyek számon kérhető 
módon szabályozzák ellátandó feladataikat. A 

jelenleg hatályban lévő munkaköri leírások 
nem minden esetben tartalmazzák teljes körűen 

a munkaidőt, az iskolai végzettséget, és a 
munkavállalók által használt programok 

megnevezését. 

A szabályozás nem 
minden esetben 

teljes körű. 

A munkaköri leírások 
kiegészítése az általunk 

javasolt szerkezeti 
felépítés figyelembe 

vételével. 

 
A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos kiemelt jelentőségű 
megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű 
megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza. 

 
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont] 

 
Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és 
a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, 
melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.  
 
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 
szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony 
és eredményes gazdálkodás követelményeit.  
 
A belső kontrollrendszer öt eleme:  
 

1. Kontrollkörnyezet  
 
A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek 
szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi 
körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a 
módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. 
 
A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, 
a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán 
erőforrás kezelés átlátható. 
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Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a 
jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz 
igazítani. 
 

2. Kockázatkezelési rendszer 
 

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított 
célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és 
kezelése. 
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és 
intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a 
válaszlépések megtételére. 
 
Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a 
kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított 
legyen. 

 
3. Kontrolltevékenységek 

 
A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és 
elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység 
során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden 
szintjén és minden működési területén megjelennek. 
 
A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák: 
a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok 
b) Kijelölések 
c) Jóváhagyások 
d) Jogosultságok 
e) Igazolások 
f) Egyeztetések 
g) Működési tevékenység áttekintése 
h) Eszközök védelme 
i) Hozzáférési jogosultságok 
j) Feladatkörök szétválasztása 
k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések 
 

4. Információ és kommunikáció 
 
Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé 
történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. 
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és 
feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és 
ellenőrizhetősége szempontjából. 
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a 
megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, 
személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított. 
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5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 

 
A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer 
folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere 
rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. 
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók 
is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi 
működtetése az operatív vezetés feladata maradt. 
 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont] 
 

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek 
végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai 
 

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 
elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről 
észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt. 

 
A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a 
szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők 
megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető 
részére. 
 
A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv határidőre elkészült, a belső ellenőrzési 
vezető részére megküldésre került. A belső ellenőrzési vezető a megküldött 
intézkedési tervet jóváhagyta. 

 
A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések 
megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső 
ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben 
konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési terv realizálásával a 
szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség 
növekszik. 

 
A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben 
meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott 
legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót 
egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére. 

 
Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált 
szükségessé, mivel az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő nem járt 
le. 
 

A lejárt határidej ű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot 
jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából 
 

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált 
szükségessé, így ezen alpont nem értelmezhető. 
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Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai 
 

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált 
szükségessé, így ezen alpont nem értelmezhető. 

 
Sárkeresztúr, 2017. február 15. 
 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
  

…………………………… …………………………… 
Lisztes-Tóth Linda dr. Ambrózi Sándor 

Belső ellenőrzési vezető Jegyző 
 



SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

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

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont: A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda alapító okiratának 
módosítása 
 
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 
 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosítása vált szükségessé, első 
sorban az óvoda könyvelésében használt kormányzati funkciók megváltozása miatt. Ezen 
felül a legutóbbi, két évvel ezelőtti módosítás óta történt jogszabályváltozások által 
megkövetelt változtatások is átvezetésre kerülnek. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (7) bekezdése értelmében a 
fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott 
intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezésével kapcsolatban. A jogszabály értelmében intézményátszervezés 
minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) 
bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár. A törvény egy 
véleményeztetési eljárás lefolytatását is előírja az átszervezés előtt, ezt az eljárást 
óvodavezető asszony a jogszabályi követelményeknek megfelelően lefolytatta. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a csatolt dokumentáció áttanulmányozására, majd a lenti 
határozati javaslat elfogadásával a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda alapító okiratának a 
módosítására. 
 
Sárkeresztúr, 2017. május 26. 
 

 
Csutiné Turi Ibolya 

polgármester  
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……) határozata 

 
a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárkeresztúri 
Napraforgó Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek 
alapján az alábbi döntéseket hozza: 
 
1. Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete „az államháztartásról” szóló  

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda Alapító 
Okiratát Módosító okirat tartalmát 2017. július 1. napi hatállyal a határozat 1. 
mellékletében foglalt szövegezéssel állapítja meg, és felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására. 

 
2. Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete „az államháztartásról” szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda Alapító 



okiratát a határozat 2. mellékletének megfelelő tartalommal, egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot Módosító okiratot, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba 
2017. július 1. napi hatállyal történő bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg a 
Magyar Államkincstár részére. 

 
Felelős:  Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Dr. Ambrózi Sándor jegyző 
 Határidő: döntést követő 8 nap 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” 
szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Dr. Ambrózi Sándor jegyző 
Határidő: 2017. június 30. 

 



 

Okirat száma:              /2017.                                                        határozati javaslat 1. számú melléklete 

Módosító okirat 

A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-
testülete által 2015. május 28. napján kiadott, 1943-1/2015.05.28. számú alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Sárkeresztúr Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete …………/2017. (…………….) számú határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a további 
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:  

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 8125 Sárkeresztúr, Fő út 34. 

2. Az alapító okirat a következő 2.3. ponttal egészül ki: 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda utca 2. 

3. Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 8125 Sárkeresztúr, Fő út 34. 

4. Az alapító okirat a következő 3.2. ponttal egészül ki:  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.1.3. megnevezése: Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

3.2.1. székhelye: 8125 Sárkeresztúr, Fő út 34. 

5. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – továbbiakban: Nkt. – 4. § 1.1. 
pontja, valamint 8. § (1) bekezdésében foglalt óvodai neveléssel, az Nkt. 4. § 1.21. 
pontja alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésével összefüggő feladatok ellátása, továbbá a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – 21. § 
szerinti gyermekétkeztetés, 21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; 
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ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, továbbá a szünidei 
gyermekétkeztetés feladatok ellátása. 

6. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Nkt. alapján a működési területén élő 
óvodáskorú gyermekek, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és ellátása, továbbá a Gyvt. szerinti 
gyermekétkeztetés; intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és kedvezményes 
intézményi gyermekétkeztetés, továbbá a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása. 

7. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

8 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

8. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje Az óvodaigazgatót nyilvános 
pályázat útján Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
közalkalmazotti jogviszonyban, 5 év határozott időre bízza meg a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört felette Sárkeresztúr Község Önkormányzata 
Polgármestere gyakorolja. 
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9. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

10. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

11. Az alapító okirat 6. pontjának alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § 1.1. és 1.21. pontjai, 
valamint 8. §-a szerint a köznevelési intézmény alapfeladata: 

- óvodai nevelés, valamint 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény mindenkori 
költségvetésével önállóan gazdálkodik. A vonatkozó jogszabályok szerint a 
gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat az irányító szerv által 
jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Sárkeresztúri Polgármesteri 
Hivatal Sárkeresztúr (8125 Sárkeresztúr, Fő út 34.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

székhelyén 

- 169 
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6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
8125 Sárkeresztúr, Szent István 
utca 50/B. 

sárkeresztúri 
818 

térítésmentes 
használati jog  

óvodai nevelés 

 
 
 
 

Jelen módosító okiratot 2017. július 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Sárkeresztúr, 2017. ……………………………………... 

P.H. 

Csutiné Turi Ibolya 
polgármester 



 

Okirat száma:                 /2017.                                                       határozati javaslat 2. számú melléklete 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Sárkeresztúri Napraforgó 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8125 Sárkeresztúr, Szent István utca 50/B. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. augusztus 31. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 8125 Sárkeresztúr, Fő út 34. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda utca 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 8125 Sárkeresztúr, Fő út 34. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 8125 Sárkeresztúr, Fő út 34. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – továbbiakban: Nkt. – 4. § 1.1. pontja, valamint 8. 
§ (1) bekezdésében foglalt óvodai neveléssel, az Nkt. 4. § 1.21. pontja alapján a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével 
összefüggő feladatok ellátása, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – 21. § szerinti gyermekétkeztetés, 21/A. 
§ - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetés, továbbá a szünidei gyermekétkeztetés feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Nkt. alapján a működési területén élő 
óvodáskorú gyermekek, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése és ellátása, továbbá a Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés; 
intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, 
továbbá a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

8 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Sárkeresztúr Község 
Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodaigazgatót nyilvános pályázat 
útján Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete közalkalmazotti 
jogviszonyban, 5 év határozott időre bízza meg a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján. Az egyéb 
munkáltatói jogkört felette Sárkeresztúr Község Önkormányzata Polgármestere 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § 1.1. és 1.21. pontjai, 
valamint 8. §-a szerint a köznevelési intézmény alapfeladata: 

- óvodai nevelés, valamint 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény mindenkori 
költségvetésével önállóan gazdálkodik. A vonatkozó jogszabályok szerint a 
gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat az irányító szerv által 
jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Sárkeresztúri Polgármesteri 
Hivatal (8125 Sárkeresztúr, Fő út 34.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

székhelyén 

- 169 
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ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
8125 Sárkeresztúr, Szent István 
utca 50/B. 

sárkeresztúri 
818 

térítésmentes 
használati jog  

óvodai nevelés 

 
 
 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 2017. …………………....…….…….. napján kelt, 2017. július 1. 
napjától alkalmazandó          /2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 
 

Kelt: Székesfehérvár, 2017. ………………………………… 

P.H. 

Magyar Államkincstár 


