
1 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 19-i ülésére 

1. napirend: 
 
Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása 
 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:   Tóth Anikó pénzügyi bizottság elnöke 
 
Szavazás módja:   minősített többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2014-es év során fontos változás következett be az Önkormányzat feladatellátásban, hiszen 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat átvette az óvoda fenntartását és működtetését az 
önkormányzattól, továbbá az általános iskola fenntartását és működtetését a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtól. Az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási, 
beszámoló készítési, adatszolgáltatási feladatait a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala 
látja el gazdasági szervezete útján. 
 
A finanszírozási források alakulásában a nemzetiségi feladatellátásra kapott általános és 
feladatalapú támogatás mértéke nem változott, összességében 1 050 e Ft.  
A köznevelési feladatok átvételével az önkormányzat támogatási igényt nyújtott be, mint nem 
állami köznevelési intézményfenntartó. A támogatások a költségvetési törvény szerint 
ugyanolyan mértékben illetik meg a nemzetiségi önkormányzatokat a pedagógusok és 
pedagógiai munkát segítők átlagbéralapú támogatása esetében. A működési támogatás 
azonban jelentősen magasabb az állami körben lévő intézményekhez viszonyítva. 
Fontos változás, hogy az intézményeket fenntartó önkormányzatnak kell ellátnia a 
gyermekétkeztetési feladatokat is. Így szeptember 1-től az önkormányzattól vásároljuk a 
gyermekétkeztetést, egyúttal a térítési díjakat is beszedjük. Az étkezetési bevételek és 
kiadások között jelentős eltérés mutatkozik, mivel a beszedett térítési díj és az étkeztetésre 
kapott támogatás nem fedezi az étkeztetés költségét. A következő évre feladatot jelent 
finanszírozási forrás keresése, hogy az étkeztetésben megvalósuló hiány minél kisebb 
mértékben jelentkezze. 
 
 
2.) Az önkormányzat bevételeinek alakulása 
 
A bevételek alakulását fő bevételi forrásonként az 1. melléklet mutatja be. 
Önkormányzati szintre összesített bevételeink 172 357 e Ft értékben teljesültek. A bevételi 
teljesítés 107 %. 
 
A köznevelési feladatok ellátására kapott támogatást az alábbi táblázat, valamint a 8. 
melléklet részletezi. 
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Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % 
Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítők bértámogatása  26 576 26 576 100 
Óvodaműködtetés támogatása  8 747 8 747 100 
Óvoda támogatása összesen  35 323 35 323 100 
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása  52 349 52 349 100 
Nevelő, oktató munkát segítők bértámogatása  2 191 2 191 100 
Iskolaműködtetés támogatása  15 093 15 093 100 
Tankönyvtámogatás  1 884  1 884 100 
Iskola támogatása összesen  71 517 71 517 100 
Kedvezményes étkeztetés támogatása  4 912 4 912 100 
Fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatás összesen  111 752 111 
752 100 
 
 
3.) Az Önkormányzat kiadásainak alakulása 
 
A kiadások alakulását a 2. melléklet mutatja be. 
Az önkormányzat összevont kiadási főösszege 158 166 e Ft, ami a módosított előirányzat 98 
%-a. A kiadások módosított előirányzata tartalmazza a köznevelési intézmények átvételéből 
következően a pedagógus béreket, azok járulékait, az intézmények dologi kiadásait is. 
 
A személyi juttatások teljesítése 100 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100 %. 
Dologi kiadásainkat 35 615 e Ft-ban teljesítettük, ami a módosított előirányzat 96 %-a. 
 
 
4.) Az Önkormányzat maradványának alakulása 
 
Az önkormányzat maradvány kimutatását a 7. melléklet mutatja be. 
Tárgyévi maradványunk13 469 e Ft, mely a korábbi évektől eltérően nem a záró 
pénzkészletből és aktív passzív elszámolások egyenlegéből, hanem kiadások és bevételek 
egyenlegéből. A maradvány esetében a kötelezettségvállalások értékéből tárgyévben nem 
teljesült kötelezettségvállalások értéke csökkenti a szabad pénzmaradványt. 
Kötelezettségvállalással terhelt maradványunk 1 107 e Ft, szabad maradványunk 12 362 e Ft 
 
A pénzmaradvány összege működési célú kötelezettséggel terhelt, melynek felhasználásáról a 
zárszámadási rendelettervezet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a képviselőtestület. 
 
 
5.) Az Önkormányzat Vagyonkimutatása 
 
Az önkormányzat vagyonkimutatását a . melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat vagyonkimutatása, a mérlegsorokhoz kapcsolódó főkönyvi számlák 2014. 
december 31-i egyenlegét mutatja. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatban el kell 
mondani, hogy az az intézmények esetében a jogszabályváltozásoknak megfelelően nem 
tartalmazza az épületeik értékét, mivel az a települési önkormányzat vagyona 2014. január 1-
ét követően már nem külön szerepel az egyes költségvetési szervek mérlegében mivel minden 
önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgy a nemzeti vagyon része. A tárgyi eszközök 
között az informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, valamin jármű értéke szerepel 
 
 


