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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A település polgármestereként: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése 

alapján, valamint 

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

(a továbbiakban: Ávr.) 27. § alapján  

a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete 

elé. 

A mellékelt rendelettervezet: 

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,  

- a jegyző irányításával 

került összeállításra. 

Az önkormányzat képviselő-testülete a rendeletet a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkotja meg. 

Az önkormányzat a költségvetési rendeletét az alábbi felhatalmazások alapján alkotja meg: 

- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely kimondja, hogy a helyi 

önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot, 

- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely kimondja, hogy a helyi 

önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza 

költségvetését, annak alapján gazdálkodik. 

Az önkormányzatnak a költségvetési rendelet alkotási kötelezettségét előírja továbbá: 

- az Áht. 23. § (2) bekezdése, 

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembe vételre került: 

- az Áht. 4/A. § (1) bekezdése,  

- az Áht. 6. § (3) és (6) bekezdése, amelyben a költségvetési kiemelt bevételek és kiadások 

találhatók,   

- az Áht. 6. § (7) bekezdése, melyben a finanszírozási bevételek és kiadások kerülnek 

meghatározásra, 

- az Áht. 23-24. §-a és az Ávr. rendelet 24., 27-28. §-a amely a költségvetési rendelet  

szerkezetére, elkészítésére  vonatkozó előírásokat határozza meg.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet 

a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (II. 13.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a naptári év kezdetétől az 

önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül 

a kiadások teljesítéséről a polgármester beszámolóját alábbiak szerint elfogadja: 

-         beszedett bevétel:        5.500.-e Ft  

-         teljesített kiadás:          104.100.- e Ft. 
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 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet 

megtárgyalni szíveskedjen, illetve a polgármester beszámolóját elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Jánossomorja, 2019. február 1. 

 

 

 

 

          Lőrincz György s.k.                                                                                                                                         

                                                                                                                           polgármester 

 

 

 

Hatásvizsgálat a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet készítéséhez:  

 

Az Áht. és az Mötv. előírásain kívül a helyi rendeletnek meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. tv. előírásainak is.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) 

bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen 

szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az 

előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az 

önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2019. évi költségvetési 

rendelet az Áht., az Ávr.-ben szabályozottak szerint Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe 

vételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb 

irányvonalait. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű. 

2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg.  

3. A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jogszabályváltozások okán 

növekvő adminisztratív teherrel számolunk a pénzügyi ügyintézők esetében.  

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: 

A rendelet az 1. pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt 

kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos törvénysértést követne el az 

önkormányzat. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: adottak 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (II. …) önkormányzati rendelete 

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Első rész 

 

A költségvetés címrendje és főösszegei  

I. Fejezet 

A költségvetés címrendje 

                                                              1.§ 

  

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés címrendjét a 9. számú melléklet szerint 

határozza meg.  

II. Fejezet 

A költségvetés bevételei és kiadásai  

2. § 

(1) A képviselő-testület Jánossomorja Város 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint 

állapítja meg 

1.251.741.-eFt költségvetési bevétellel 

1.946.341-eFt Költségvetési kiadással 

694.600.-eFt Finanszírozási bevétellel 

  0.-eFt Finanszírozási kiadással 

                                                 Összesen: 1.946.341.-eFt bevétellel 

                 Összesen: 1.946.341-eFt kiadással 

  

  

állapítja meg. 

(2) A költségvetési bevétel és költségvetési kiadás közti hiány finanszírozása a 2018. évi 

maradványból történik. 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét bevételeit és kiadásait 
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közgazdasági tagolásban az 1.sz. melléklet, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási 

feladatok bevételeit és kiadásait a 11., 12., 13., sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.  

(4) A költségvetési szervek létszámkeretét az 10. számú melléklet tartalmazza. 

(5) Működési és felhalmozási támogatásértékű, valamint államháztartáson kívülre történő 

pénzeszközátadást a 2019. évre a 9. sz. melléklet tartalmazza. 

(6) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási bevételeket és 

kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza. 

 (7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. sz. melléklet tartalmazza. 

(8) A többéves kihatással járó döntéseket beruházási célonként számszerűsítve, évenkénti 

bontásban a 16. sz. melléklet tartalmazza. 

(9) A közvetett nyújtott támogatások összegét a 15. sz. melléklet tartalmazza. 

(11) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 

keretszámait főbb csoportokban a 18. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Felhalmozási kiadások 

3. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatait e rendelet 8. számú 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Tartalék képzése  

4. § 

 

A képviselő-testület 2019. évi általános tartalékát 30.068-eFt-ban, a céltartalékot 165.000.-eFt-

ban állapítja meg.  A céltartalék (165.000.-eFt) a 2020. évi működési célú tartalék.  
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A köztisztviselők illetményalapja 

5. § 

 

A köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület 2019. évben 62.000,- Ft összegben 

állapítja meg. 

 

Második rész 

I. Fejezet  

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések  

 

6. §  

 A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja. 

 

7. § 

Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

 

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000,- Ft összeghatárig a 

polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.  

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 
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beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.  

 (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton 

belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de 

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 

hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 

kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 

rendelet módosítását. 

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 

juttatások terhére növelhető. 

 

8. § 

A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 

az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző 

által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

(3) Az önkormányzat pénztárából a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni: 

a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt, 

b.) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz 

kapcsolódó közlekedési költségtérítései, 

c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi 

eszköz beszerzések, 

d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások, 

e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése, 

f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, 

g.) megbízási díjak,   

h.) vásárlási és üzemanyag előleg. 

 

9. § 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző 

felelős. 
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(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzést külső szakértő megbízásával gondoskodik. A 

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 

10. §  

A Stabilitási törvénnyel való összhang megteremtése 

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. évi 

törvény 10. § (7) bekezdésével összefüggésben kijelenti, hogy 2019. évre nem tervez adósságot 

keletkeztető ügyletet. 

 

II. Fejezet 

Záró és átmeneti rendelkezések 

11. §  

Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba. 

 

 

  Lőrincz György                                          dr. Péntek Tímea                  

polgármester                                                                          jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2019. … 

 

 

 

 

                                                                                                   dr. Péntek Tímea  

                                                                                                 jegyző 
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INDOKOLÁS 

 Jánossomorja Város Önkormányzatának  

2019. évi költségvetéséről szóló …/2019. (II. .) rendeletéhez 

Az önkormányzat 2019. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének főösszege 

1.946.341.- ezer forint.  

Az önkormányzat összesített: 

a) költségvetési bevételek összege: 1.251.741.- ezer forint, 

b) a költségvetési kiadások összege: 1.946.341.-ezer forint, 

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

különbözete -694.600-eFt (költségvetési hiány). A különbözetet a 2018. évi 

maradványból tervezzük finanszírozni. 

Bevételek 

A költségvetési bevételek vonatkozásában 

- az Áht. 23. § (2) bekezdés kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése 

tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési 

bevételek, felhalmozási bevételek, és kiemelt bevételi előirányzatok szerint, továbbá 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 

bontásban,  

- az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat 

költségvetési bevételei között kell megtervezni: 

- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: 

- a helyi adó bevételeket,  

- az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó 

támogatásokat,  

- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési 

támogatásokat,  

- elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit; 

- az Áht. 6. § (2) bekezdése adja meg azt, hogy a költségvetési bevételi előirányzatok 

két csoportba sorolandók: működési bevételi előirányzat csoportba vagy felhalmozási 

bevételi előirányzat csoportba, 

- az Áht., 6. § (3) bekezdése meghatározza a működési bevételek közé tartozó kiemelt 

bevételi előirányzatok körét,  

- az Áht. 6. § (4) bekezdése rögzíti a felhalmozási bevételek közé tartozó kiemelt 

bevételei előirányzatokat. 
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Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek 

tervezésre: 

Kiemelt bevételi előirányzatok 

2019. évi 

eredeti előirányzat 

összege  

ezer forintban 

megoszlása 

(%)  

Önkormányzat működési támogatása 213703 17 % 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32583 3 % 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 87296 4 % 

Közhatalmi bevételek 840150 69% 

Működési bevételek 71509 6% 

Felhalmozási bevételek: 6500 1% 

Mindösszesen: 1251741 100 % 

 

A bevételek elemzése 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatán belül került 

megtervezésre a közfoglalkoztatottak bértámogatása. 

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen 213.703.- ezer forint került tervezésre, 

melyen belül: 

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatás: 0.-ezer forint, 

- egyes köznevelési feladatok támogatása: 144.236.- ezer forint, 

- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása: 62.021.- ezer forint, 

- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 7.446.- ezer forint, 

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az bevételek kerültek figyelembe vételre 

(840.150.-eFt): 

- építményadó: 130.900.-eFt 

- kommunális adó: 6.500.-eFt 

- iparűzési adó: 680.000.-eFt 

- gépjárműadó: 22.000.-eFt  

- talajterhelési díj: 300.-eFt 

- bírság, pótlék: 450.-eFt. 
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A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során 

keletkeznek (71.509.-eFt). 

Ebből:  

- VÜMESZ térítési díj bevétel: 26.210.-eFt 

- Bölcsőde térítési díj bevétele: 1.002.-eFt 

- KÖH bevétel (szolg. nyújtása, továbbszámlázott szolgáltatás): 800.-eFt 

- Művelődési Ház bevétele (szolg. nyújtás): 2.688.-eFt 

Önkormányzat bevételei: 

- szolgáltatások bevételei (sírhelyek: 1.000.-eFt, uszoda: 2.200.-eFt, gyermek szállítás: 

4.960.- eFt, járó beteg ellátás: 1.800.-eFt) 

- Közvetett szolgáltatások (orvosoknak: 1.790.-eFt, uszoda+konyha rezsi: 2500.-eFt,) 

- tulajdonosi bevételek (lakbérek: 6.430.-eFt, földbérleti díjak: 1.032.-eFt, közterület 

használati díjak + SAKH: 1.000.-eFt) 

- áfa visszatérülése: 7.441.-eFt, a lakótelkek kialakításához kapcsolódó áfa 

visszaigénylése 

- kamat bevétel: 100.-eFt. 

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. 

Így az összes bevételen belül: 

 - a kötelező feladatok bevételei: 1.240.941.-ezer forint, 

 - az önként vállalt feladatok bevételei: 0.-ezer forint, 

 - az államigazgatási feladatok bevételei: 800.-ezer forint. 

A bevételek ilyen jellegű tagolásának követelményét írja elő: 

- az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) pontja, valamint, 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 111. § (3) bekezdése, mely alapján a rendeletnek elkülönítetten 

kell tartalmazni a kötelező feladatokat, és a kötelező feladatok ellátását nem 

veszélyeztető önként vállalt feladatokat. 

A rendelet az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján a bevételeket csoportosítja működési, 

illetve felhalmozási előirányzat csoportra. 

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:  

- önkormányzatok működési bevételei:    213.703.-ezer forint  

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 32.583.-ezer forint, 

- Közhatalmi bevételek: 840.150.- ezer forint, 

- Működési bevételek:  71.509.- ezer forint, 

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak: 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 87.296.- ezer forint, 
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melyek 2018-ről áthúzódó pályázati támogatások: 10.814.-eFt-ot a TOP kerékpárúthoz, 

76.482.-eFt-ot az Interreg Sk-Hu pályázatokhoz kapcsolódik. 

 

Egyes önkormányzati bevételek 

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételei 

között kell megtervezni: 

- a helyi adó bevételeket,  

- a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 

támogatásokat,  

- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. 

Egyéb működési célú támogatási bevételek az alábbi bevételeinket tartalmazza (32.583.-eFt): 

- OEP finanszírozás: 20.831.-eFt 

- Újrónafőtől átvett pénzeszköz a tagóvoda működtetéséhez: 9.641.-eFt 

- Közfoglalkoztatás támogatása: 2.104.-eFt 

Felhalmozási bevételeink között az értékesítésre szánt lakótelkeink ez évre tervezett bevételeit 

tartalmazza (6.500.-eFt). 

A rendelettervezet ennek megfelelően utal arra, hogy a költségvetési bevételek között e tételek 

részletezésére a rendelet mellékleteiben kerül sor. 

 

Kiadások 

 

A költségvetési kiadások vonatkozásában: 

- az Áht. 23. § (2) kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a 

helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, 

felhalmozási kiadások, és kiemelt kiadási előirányzatok szerint, továbbá kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 

bontásban,  

- az Áht. 6. § (2) bekezdése adja meg azt, hogy a költségvetési kiadások két csoportba 

sorolandók: működési kiadási előirányzat csoportba vagy felhalmozási kiadási 

előirányzat csoportba, 

- az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése rögzíti a kiemelt kiadási előirányzatokat. 
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Az önkormányzat globális kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: 

 

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok 

2019. évi 

eredeti előirányzat 

összege  

ezer forintban 

megoszlása 

(%) 

Személyi juttatások 36048 18% 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 

74977 4 % 

Dologi kiadások 386793 20 % 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6600  0% 

Egyéb működési célú kiadások 365659 19 % 

Beruházások 363196 19 % 

Felújítások 190000 10% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 4000 0 % 

Tartalék (általános+céltartalék) 195068 10 % 

Költségvetési kiadás összesen 1946341 100 % 

 

A rendelet a költségvetési kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz 

kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül: 

 - a kötelező feladatok kiadásai 1.745.421.-ezer forint, 

 - az önként vállalt feladatok kiadásai: 78.601.- ezer forint, 

 - az államigazgatási feladatok kiadásai: 122.319.- ezer forint. 

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt 

követelményekkel. 

A rendelet az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja alapján a kiadásokat csoportosítja működési, 

illetve felhalmozási előirányzat csoportra. A kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait, és a 

hozzájuk tartozó kiemelt kiadási előirányzatokat az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése határozza 

meg. 
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A személyi juttatások jellemzői 

A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér, a garantált bérminimum és 

a köztisztviselői illetményalap emelését, valamint az intézményvezetők bérkorrekciós 

javaslatait. 

 

Dologi kiadások jellemzői 

A dologi kiadásokat nagyon szigorúan minden intézménynél a 2018. évi tény adatokkal 

terveztük. Csak az élelmezés nyersanyag beszerzéseire 4-5% növekedést tettünk rá a lefőzött 

adagszámok növekedése valamint az áremelkedések miatt. 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (6.600.-eFt) között betervezésre kerültek az alábbi 

támogatások: 

- települési támogatás:     5.000.-eFt 

- köztemetés:      600.-eFt 

- karácsonyi csomagok:    1.000.-eFt 

 

Egyéb működési célú kiadásokat (365.659.-eFt) a 9. számú melléklet mutatja be részletesen. 

 

Felhalmozási kiadások alakulása: 

A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők szerint alakulnak: 

 

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 

kiemelt előirányzatai 

2019. évi 

eredeti előirányzat 

összege  

ezer forintban 

megoszlása 

(%) 

Beruházások 363196 65 % 

Felújítások 190000 34% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 4000 1% 

Összes költségvetési felhalmozási kiadás 557196 100 % 
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Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai 

tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, 

felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként. 

A rendelet (mellékletei) ennek megfelelően a kiadásoknál részletezi a helyi önkormányzat 

nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat.  

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bb) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai 

tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 

támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat. 

A rendelet ennek megfelelően a kiadásoknál részletezi a lakosságnak juttatott támogatásokat, 

szociális, rászorultsági jellegű ellátások jogcímen tervezett kiadásokat.  

Tartalékok 

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal 

kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell 

szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló 

általános tartalék és céltartalék összegét. A tartalékok állománya 195.968.-eFt. 

Az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai 

tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott 

támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat 

ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. A 2019. évben 214.902.-eFt-ot terveztünk ilyen 

jogcímen a kiadások között, melyek az alábbi projektekből tevődnek össze: 

- ASP pályázat:        2.573.-eFt 

- TOP 3.1.1.-15 (kerékpárút):      7.000.-eFt 

- TOP 3.2.1.-15 (iskola):      205.329.-eFt 

 

Létszám adatok 

A 10. számú mellékletben bemutatjuk az önkormányzati létszámkeretet. 

A költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerint 

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési 

egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét: 

- működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és 

- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege  

szerinti bontásban, melyet a rendelet 7. számú melléklete mutatja be. 

A költségvetési rendeletben az Mötv. 111. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 23. § (4) bekezdése 

alapján külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető. 

A rendelet tartalmazza a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási 

kiadásokat.  
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A rendelet tartalmazza a költségvetési hiányok finanszírozására vonatkozó adatokat, megadva 

a hiány belső finanszírozásból származó összegét.  

 

Adósságot keletkeztető ügyletek 

Önkormányzatunk nem tervez ilyen ügyletet a 2019. évre. 

A költségvetés végrehajtásra vonatkozó szabályok 

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a 

költségvetési rendeletében kell meghatároznia az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt. 

Az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy 

a hivatkozott jogszabályhely kimondja, hogy a polgármester önkormányzati rendeletben 

meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-

testületet. 

Előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás 

Az előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás fogalmát az Áht. 1. § 5. és 6. 

pontjai határozzák meg: 

„5. előirányzat-átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az 

Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése, és a fejezetet irányító szervek megállapodása 

esetén a központi költségvetés, a fejezetet irányító szerv intézkedése esetén a fejezet, az 

államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített - 

kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű 

csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, 

6. előirányzat-módosítás: bevételi előirányzat vagy kiadási előirányzat növelése vagy 

csökkentése. 

A fentiek alapján: 

a) előirányzat átcsoportosítás: 

- a kiadási előirányzat csökkentése és egyidőben történő növelése (ha a csökkentés és a növelés 

összege összességében megegyezik, az átcsoportosítás eredményeképpen a költségvetési 

főösszeg változatlan); 

- a bevételi előirányzatok tekintetében nem értelmezhető, 

b) előirányzat módosítás: 

- kiadási előirányzat növelése és egyidőben a bevételi előirányzat növelése (eredményeképpen 

a költségvetési főösszeg nő) 

- kiadási előirányzat csökkentése és egyidőben a bevételi előirányzat csökkenése 

(eredményeképpen a költségvetési főösszeg csökken). 

 

 



  

17 

 

Az előirányzat átcsoportosítás, módosítás 

A bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról, módosításáról az előző évekhez 

hasonlóan 3.000.000.-Ft-ig a polgármester, e felett a képviselő-testület dönt. 

Az Áht. 34. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 43. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzati 

költségvetési szerv saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre: 

- a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között, illetve 

- a kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között. 

Az átcsoportosítás feltételeit az Ávr. 43. § (2) és (3) bekezdései tartalmazzák. 

Az Áht. 34. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a döntése szerinti 

időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét az előirányzat-módosítás és előirányzat 

átcsoportosítás miatt. 

A polgármester beszámolója az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző 

évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről: 

A naptári év kezdetétől az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi 

kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről az alábbiak szerint számolok el: 

-         beszedett bevétel:        5.500.-e Ft  

-         teljesített kiadás:          104.100.- e Ft. 

 

Önkormányzat intézményei költségvetéseinek bemutatása: 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda: 

A 2019. évi költségvetés készítésekor elsődleges szempont volt az intézmény zavartalan 

működésének biztosítása.  

A személyi juttatásokat növelte a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. 01.01-től történő 

emelése. A garantált bérminimum megemelésével a dajka- és pedagógus asszisztens 

munkakörben dolgozóknak 19 500.- forinttal több a bére, mint a kezdő óvodapedagógusnak. 

Három év munka után éri el az óvodapedagógus bére a technikai dolgozók bérét. Ez komoly 

bérfeszültséget okoz. Két kolléganő jelezte, hogy az év második felében igénybe kívánja venni 

a nők kedvezményes nyugdíját. Mindketten 40 éve dolgoznak az óvodában, ezért jubileumi 

jutalomra jogosultak. Az állományba nem tartozók megbízási díjához a sakk-oktató megbízási 

díját terveztem, ami biztosítja a nagycsoportos gyermekek logikai tehetségfejlesztését. 
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Szakmai fejlődésünk biztosítása és óvodánk pozitív megítélésének érdekében országos szakmai 

konferencián szeretnénk részt venni tavasszal (3 nap, 3 fő), ahol óvodapedagógusaink énekes 

előadással és prezentációs szakmai bemutatóval szemléltetik az óvodánkban folyó 

nevelőmunkát. 

A működési kiadások tervezésekor a 2018. évi teljesítést vettem alapul. A dologi kiadásokban 

nagyobb összegű eszközbeszerzésre van szükség a Péteri Tagóvodában: 25 db óvodai 

fektetőágy vásárlását terveztem be 400 000.- Ft. értékben, és az udvari játékok javítási 

munkálataira is 400 000.- Ft-ot irányoztam elő. Mindhárom óvodában a konyhai eszközök 

pótlása szükséges, 200 000.- Ft-ból lapos- és mély tányérokat, evőeszközöket és tálaló 

edényeket szeretnénk beszerezni. Ezeket az eszközöket nem tudjuk nélkülözni. 

A 2019. évi költségvetés tervezet biztosítja a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda biztonságos 

működését és a szakmai munka folyamatos fejlesztését. 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet: 

A VÜMESZ költségvetését az előző évi struktúrának megfelelően, illetve a 2018. évi 

teljesítések figyelembe vételével állítottuk össze.  

 

A kiadási oldalon a közutak üzemeltetési, a város- és községgazdálkodási, a műhely 

üzemeltetési, valamint a konyha működtetési feladatok kerültek megtervezésre. 

Az utak általános karbantartási, üzemeltetési feladatai mellett az idei évben is folytatni kívánjuk 

– az úttestről, padkáról a csapadékvíz hatékonyabb elvezetése érdekében – a padkázási, árkolási 

tevékenységet, valamint a kavicsos utak karbantartását, murvázását, illetve kiemelt figyelmet 

szeretnénk fordítani a külterületi utak állapotának javítására. 

A város- és községgazdálkodási tevékenység keretében a zöldterületek karbantartása, a tavaszi 

virágosítás, a zöldhulladék kezelése, a játszóterek fenntartása, az elöregedett, vagy veszélyes 

fák kivágása, illetve botolása jelentik a legköltségesebb feladatokat.  

A konyha működtetésénél az élelmiszer beszerzések költségeit az infláció mértékével emeltük. 

Anyagbeszerzésre – figyelembe véve az inflációs hatásokat – a múl évinél 10 %-al többet, míg 

a szolgáltatások tekintetében ugyanilyen mértékkel kevesebbet terveztünk. 

 

A személyi kiadások tekintetében beterveztük a jogszabály változásból következő, illetve az 

ebből adódó bérfeszültségek elkerülése érdekében szükséges béremeléseket. A szakmunkás 

állomány megtartása érdekében ezen a területen mindenképpen az átlagnál nagyobb mértékű 
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emelést tartunk szükségesnek. Ezen elvek alapján összességében 10 %-os, de dolgozónként 

differenciált béremeléssel számoltunk. A terv tartalmazza a jutalom, a készenléti ügyelet, a 

rendkívüli munkavégzésre vonatkozó túlóra és cafetéria előirányzatait. 

Ebben az évben az év közepén 2 dolgozó vonul nyugdíjba, akiknek a pótlásáról a folyamatos 

munkavégzés érdekében már most kell gondoskodnunk, mivel a törvény értelmében 4 hónapra 

mentesülnek a munkavégzés alól. Ez 2,2 millió Ft többletköltséget jelent, melyet a tervezet 

tartalmaz. 

Ebben az évben is szeretnénk eszközparkunkat bővíteni. Ennek keretében a legjelentősebb 

összegű a szállítási tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében szükséges billenős pótkocsi 

vásárlása, valamint egy fűnyíró asztal, illetve szárzúzó beszerzése. 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár: 

2019-es évben a művelődési ház (könyvtár és helytörténeti gyűjtemény is) működéséhez 

szükséges kisebb karbantartások, kis értékű eszközök, a napi munkavégzéshez, illetve a 

rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök vásárlása mellett szeretnénk a következő 

nagyobb tárgyi eszközöket beszerezni, beruházásokat elvégezni: 

- a nagytermi hangrendszer felújítása (4 megfelelő minőségű hangfal vásárlás), mert a 

régiek a színvonalas előadások hangosítási igényeinek nem felelnek meg, 

- az amortizálódott székek, valamint az utolsó 60 db régi székek cseréje, 

- a 2018-as évben elkezdett öltözői szekrények beszerzésének, beépítésének folytatása, 

mellyel raktározási lehetőségeink is bővülnek, valamint a könyvtári vizesblokk 

kialakítása (vízvételi lehetőség csak a WC-ben lehetséges) 

 

Kék Bagoly Bölcsőde: 

A 2019-es évben egy családi napot szeretnék szervezni jelenlegi és leendő bölcsődések 

és családjaik számára. Ehhez szeretnék a költségvetésben 200.000 Ft-ot betervezni. (50 ezer Ft 

étkezés, ital, 150 eFt foglalkozás, programok, kézműves foglalkozás.) 

Bölcsődénk 39 férőhelyes. 10 fő dolgozó látja el az intézményi feladatokat. Három 

csoportban 6 kisgyermeknevelő dolgozik. Az első félévben szinte teljes létszámmal 

működtünk, a második félév végén kevesebben voltunk, a 2019-es év elején töltődünk fel újra 

teljes létszámra. 

Főzőkonyhánkon két szakács látja el a bölcsődei gyermekek élelmezését. Egy bölcsődei 

dajkánk van. 

Bölcsődénk gyermekorvosa csoportonként havi 4 órában látja el feladatát megbízási 

jogviszonyban.  
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2019-es évben a várható pályázati terv mellett egyéb kisértékű vásárlásokat nem 

terveztünk be. 

A konyha költségvetésénél figyelembe vettük a 2019-es év lehetséges változásait és 

áremelkedésekkel, ezzel számolva 3 %-os növekedéssel terveztük be a kiadásokat.  

A költségvetésbe a 2019-es munkabérek idei évi törvényi változását is figyelembe 

vettük. 

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH): 

A 2019. évi költségvetés tervezésekor a képviselő-testület decemberi döntése alapján az 

62.000.-Ft-os illetmény alappal számoltunk a köztisztviselő dolgozók személyi kiadásainál. Az 

előző évekhez hasonlóan megterveztük a köztisztviselők számára a cafetéria juttatásokat, 

jutalmakat, valamint a ruházati költségtérítést. A személyi juttatások között beterveztünk 1 fő 

műszaki ügyintéző kiadásait.  

A dologi kiadások tartalmazzák a rezsiköltségeket, irodaszerek, tisztítószerek, ruházati 

költségtérítés, vásárolt szolgáltatások és a továbbképzések díjait. Informatikai eszköz 

beszerzést nem terveztünk, az ASP pályázat keretében lehetőség nyílt ezek beszerzésére.  

A bevételek megtervezésénél 800-eFt saját bevétellel terveztünk. Az Önkormányzat bevételei 

között nem került betervezésre Újrónafő és Várbalog településektől átvett pénzeszköz a 

Kirendeltség fenntartási költségeire, mivel a két település a költségvetési rendeletében nem 

tervezett átadásra kerülő pénzeszközt Jánossomorja Város Önkormányzatának. A beszámítás 

után az önkormányzat a KÖH működtetéséhez nem kap állami támogatást. 

A KÖH létszáma jelenleg 19 fő (17 fő a székhely településen, 2 fő a kirendeltségeken). 

Kirendeltségen felmerülő a pénzügyi jellegű feladatokat az adó-és pénzügyi osztály 

vezetőjének, az egyéb feladatokat az aljegyző irányításával tervezzük megoldani.  

Jánossomorja Város Önkormányzata: 

Bevételek alakulása: 

Az önkormányzat bevételei a MÁK által közölt állami támogatásokat, a saját bevételeket, a 

helyi adó bevételeket és a maradványt tartalmazza. A maradvány összegét előzetes számítások 

alapján 690 millió Ft-ban határoztuk meg, melynek pontos meghatározása a zárszámadási 

rendeletben kerül megállapításra. 

Az állami támogatások között a KÖH működéséhez beszámítás után már nem kapunk 

támogatást, szolidaritási hozzájárulásként 10.607.-eFt-ot kell fizetnünk, mely a nettó 

finanszírozás körében kerül érvényesítésre. Az állami támogatások összege a 2018. évhez képes 

16,6 millió forinttal emelkedett, melynek legfőbb oka az óvodai létszám emelkedése (11millió 

Ft), valamint a bölcsőde üzemeltetési támogatásának (6.6 millió Ft) emelkedése. 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (32.583.-eFt) az alábbi bevételeket 

tartalmazza: 
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-közfoglalkoztatás támogatása: 2.104.-eFt 

-OEP-től átvett pénzeszköz:20.831.-eFt (védőnők:14.941.-, ügyelet: 5.469.-eFt, 

eü.fogl.ell:418.-eFt) 

- Újrónafői önkormányzattól átvett pénzeszköz óvoda működtetésre: 9.648.-eFt. 

Felhalmozási célú támogatások (87.296.-eFt) a 2018. évről áthúzódó pályázatok fennmaradó 

támogatásait tartalmazza: Interreg-re 76.482.-eFt, TOP kerékpárútra:10.814.-eFt. 

Közhatalmi bevételeink (840.150.-eFt) a helyi adó bevételeket tartalmazza: 

- építményadó: 130.900.-eFt 

- kommunális adó: 6.500.-eFt 

- iparűzési adó: 680.000.-eFt 

- gépjárműadó: 22.000.-eFt  

- talajterhelési díj: 300.-eFt 

- bírság, pótlék: 450.-eFt. 

Működési bevételként (32.899.-eFt) az alábbi bevételekkel terveztünk: 

- szolgáltatások bevételei (sírhelyek: 1.000.-eFt, uszoda:2.200.-eFt, gyermek szállítás: 

4.960.- eFt, járó beteg ellátás:1.800.-eFt) 

- Közvetett szolgáltatások (orvosoknak: 1.790.-eFt, uszoda+konyha rezsi: 2500.-eFt,) 

- tulajdonosi bevételek (lakbérek. 6.430.-eFt, földbérleti díjak:1.032.-eFt, közterület 

használati díjak+ SAKH: 1.000.-eFt) 

- áfa visszatérülése: 7.441.-eFt, a lakótelkek kialakításához kapcsolódó áfa 

visszaigénylése 

- kamat bevétel: 100.-eFt. 

Felhalmozási bevételek között 6.500.-eFt-tal számoltunk, melyet lakótelkek értékesítésével 

szeretnénk elérni. 

A maradvány összegét előzetes számítások alapján intézményi szinten 690 millió Ft-ban 

határoztuk meg, melynek pontos meghatározása a zárszámadási rendeletben kerül 

megállapításra. Ez az összeg tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványt is, mely az előre 

kifolyósított támogatási előlegeket tartalmazza (TOP energetikai pályázat iskolára: 181 millió 

Ft, Interreg pályázat megelőlegezés: 66.760.-eFt, ASP 2.573.-eFt, téli rezsicsökkentés:7.420.-

eFt)  

Az étkeztetési térítési díjak bevételei a VÜMESZ-nél kerültek ebben az évben is betervezésre, 

tekintettel arra, hogy a konyha működtetése továbbra is ennek a költségvetési intézménynek a 

feladat-és hatásköre. 

Kiadások alakulása:  

Az önkormányzat személyi kiadásai és járulékai tartalmazzák az illetményeket, tiszteletdíjakat, 

megbízási szerződéseket, cafetériát és a jutalmak összegét. Az önkormányzat létszámkeretét a 

10. sz. melléklet tartalmazza. 
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A dologi kiadások tekintetében az állandó kiadásokat a 2018. évi teljesített kiadásokra 

alapoztuk. A 2018. évi pályázatokhoz kapcsolódóan 17 millió Ft fordított áfa megfizetést, 

7.420.-eFt-ot a téli rezsicsökkentés kifizetésére kellett a dologi kiadások között beterveznünk. 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a dologi kiadások mely összegekkel kerültek kiegészítésre: 

 

Dologi kiadásokba tervezett előirányzatok Előirányzat (eFt) 

Fásítás 4 000 

Központi Iskola parkettázás 3 000 

Bérlakások, intézmények hibajavítása 4 000 

Rendezési terv felülvizsgálat, módosítás 2 000 

Városi rendezvények 20 000 

Pályázatok, beruházások előkészítése, tervek készítése 6 000 

Gyalogátkelő villogó tábla 1 000 

Egészségügyi prevenciós program 900 

Mobil WC bérlése 900 

Táboroztatás iskola 1 000 

Bárányhimlőoltás 737 

Utcabúrok beszerzése 1 000 

Szúnyoggyérítés 500 

Fordított áfa megfizetése 19 000 

Tankerületnek bérleti díj 2018.II félévről 1 750 

Téli rezsicsökkentés kifizetése 7 420 

VÜMESZ költségvetésében:   

Beton árkok javítása 2 000 

Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása 3 000 

Összesen: 78207 

 

Az ellátottak pénzügyi juttatási tartalmazza az önkormányzat segélykeretét, mely összesen 

6.600.-eFt.: 

- rendkívüli települési támogatás:    5.000.-eFt 

- köztemetés:      600.-eFt 

- Karácsonyi csomagok:     1.000.-eFt 

Bursa Hungarica pályázat támogatási összege az átadott pénzeszközök között került 

betervezésre a 9. sz. mellékletben, melynek összege 2.000.-eFt. 

Az átadott pénzeszközöket a 9. sz. melléklet mutatja be. Az elvonások, befizetések (15.294.-

eFt) tartalmazzák a fizetendő szolidaritási hozzájárulást (10.607.-eFt) és a 2018. decemberében 

kifolyósított 2019. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetését (4.687.-eFt). Visszatérítendő 

támogatásként az Interreg pályázathoz kapcsolódóan 66.760.-eFt megelőlegezést kell 

visszafizetnünk. Államháztartáson belülre 237.455.-eFt-ot, államháztartáson kívülre 46.150.-

eFt átadott pénzeszközt terveztünk be. 
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A beruházásokat és felújításokat a 8. sz. melléklet tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 

összesen 551.402.-eFt-ot költhetünk, melyből pályázati pénz 188.573.-eFt, saját forrásból 

362.829.-Ft-ot finanszíroz az önkormányzat. A felhalmozási kiadások között 4.000 millió Ft-ot 

terveztünk be felhalmozási célú pénzeszköz átadásra az egyházaknak. 

Központi, irányító szervi támogatások az intézmények finanszírozását tartalmazza (430.550.-

eFt): 

- KÖH finanszírozása:     121.319.-eFt 

- Bölcsőde finanszírozása:   44.000.-eFt 

- Művelődési ház finanszírozása:  44.982.-eFt 

- VÜMESZ finanszírozása:   221.149.-eFt 

A 2019. évi költségvetésben 195.068.-eFt tartalékkal számolunk, melyből 165 millió Ft 

működési tartalék a 2019. évre, 30.068.-eFt általános tartalék. 

 

 

 

 

 

 

 

 


