
ELŐTERJESZTÉS 
 

  Újhartyán Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. szeptember 26.-i ülésére 

12. napirendhez 
 

Tárgy:  Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítése 

 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 

 

Előkészítő:   Tóth Anikó pénzügyi vezető 
 

Szavazás módja:   minősített többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján 
elkészítettük a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének teljesítéséről 
szóló beszámolót. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán Képviselőtestülete a 2016. évi Költségvetést 
a 10./2016.(II.11.) számú határozatával,  
 
 

425.482.000.- Ft 
önkormányzati szintre összesített bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. 

 
A költségvetési év első felében az alábbi többletbevételek kerültek előirányzatosításra: 
 
B16/32 Működési támogatás (Iskola pályázat)    + 2.229.170 
B402/4Kamatbevétel (Iskola)      +      30.886 
B402/4Kamatbevétel (Óvoda)      +      27.036 
B8131 Előző évi maradvány (Iskola)     + 3.933.004 
B8131 Előző évi maradvány (Óvoda)                                               + 1.608.085 
B8131 Előző évi maradvány (N.N.Önk.)                                         +29.887.814 
  
Összesen:        +37.715.995 
 
Ennek következtében kiadási előirányzataink az alábbiak szerint kerültek módosításra: 
 
K1101 Személyi juttatás              +  1.608.085 
K311 Szakmai anyagok beszerzése     +  4.723.360 
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése               +        7.874 
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások    +  1.329.162 
K513 Tartalék                                                                                   +29.877.814 
K64 Egyéb berendezés                                                                     +     169.700 
 
Összesen:        +37.715.995 



 
Ennek következtében: 
Módosított előirányzatunk                 463.197.995 Ft 
Bevételi teljesítésünk                 240.256.350 Ft   52% 
Kiadási teljesítésünk                 182.019.534 Ft 39% 
 
A bevételek alakulását az 1. számú melléklet, a kiadások alakulását a 2. számú melléklet 
mutatja be részletesen, ezen kívül az intézmények részletes kiadási adatait az óvoda esetében 
2.b., iskola esetében a 2.a. mellékletek tartalmazzák.   
 
A 2016. évi költségvetés tervezésekor több bevétel esetében becsült adatokkal számoltunk, 
mivel a tényleges összegek nem álltak rendelkezésünkre. A nem állami fenntartót megillető 
köznevelési támogatás esetében a támogatást megállapító MÁK határozat áprilisban érkezett. 
A nemzetiségi önkormányzatok általános és feladatalapú támogatását szintén becsültük a 
korábbi évekhez viszonyítva. A támogatói okiratok közzététele a költségvetés elfogadását 
követően érkezett, a működési támogatás emelkedett, a feladatalapú támogatás csökkent a 
tervezetthez képest. 
 
A nemzetiségi önkormányzatokat, mint nem állami fenntartót megillető köznevelési 
támogatást a Költségvetési törvény alapján havonta utalja a Magyar Államkincstár. Mivel a 
nemzetiségi önkormányzat körön kívüli, azaz nem tartozik a nettó finanszírozási körbe, így a 
teljes támogatási összeget kapjuk meg, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók után fizetendő 
járulékokat havi járulékbevallás benyújtásával egyidejűleg utaljuk át a NAV megfelelő 
számláira.  
 
Bevételeink alakulása: 
 
A bevételek között költségvetési támogatásként az intézmények köznevelési támogatásán 
kívül a nemzetiségi önkormányzatot megillető általános és feladatalapú támogatás került 
megtervezésre. A költségvetési támogatásunk módosított előirányzata 376.040.983 Ft, 
melyből a teljesítés 49 %, azaz 185.701.752 Ft. 
 
Működési bevételek között szerepel az étkezési díjakból származó bevétel. Ezen a rovaton a 
teljesítés 43 %. Működési bevételek között szerepel a folyószámlán jóváírt kamatbevétel is. 
 
 
Kiadásaink alakulása: 
 
A kiadásaink esetében elmondható, hogy a fő működési előirányzatok teljesülése 
önkormányzati szinten 50 % alatt alakult az első félévben. Az intézmények esetében az óvoda 
teljesítése 43%, az iskola teljesítése szintén 43%.  
 
Főbb kiadási előirányzataink teljesítési adatai az alábbiak szerint alakultak: 
 

• Személyi juttatás                  85.531.731 Ft 36 % 
• Járulékok        23.081.843 Ft 34 % 
• Dologi kiadások       66.410.114 Ft 45 % 
• Fejlesztés, felújítás                    5.180.846 Ft           67 % 

 
 



A kiadások teljesítéséhez az intézményfinanszírozás keretében biztosítottuk a szükséges 
összegeket. A Magyar Államkincstár minden hónap 7. napján átutalja a teljes köznevelési 
támogatást, amit 15 napon belül kell az intézmények részére továbbutalni. Az 
intézményfinanszírozás módosított előirányzata 318.047.000 Ft (mely az iskola és az óvoda 
költségvetési főösszegének együttese), a teljesítés 159.053.502 Ft, 50%. 
 
 
Újhartyán, 2016. szeptember 15. 
 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella 
jegyző 

 
 

 
 
 
 
 

    
 
   
 


