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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

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

13. napirendhez 
 
 

Tárgy:  2016. évi költségvetés módosítása 
 
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 Önkormányzatának 2016.évi költségvetésének 
módosítását.  

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni 

1. a helyi önkormányzat bevételeit,  így különösen a: 

- nemzetiségi önkormányzatot megillető feladat alapú és általános működési 
támogatás 

- átvett pénzeszközök,  

- központi költségvetésből származó intézményeket megillető köznevelési 
támogatások  

- működési bevételek, 

2. a önkormányzat kiadásait, így különösen: 

- köznevelési intézmények fenntartási kiadásai 

- gyermekétkeztetési feladatok 

- általános nemzetiségi feladatok ellátása 
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…./2016. (IX. .) Német Nemzetiségi Önkormányzat  
HATÁROZATA 

a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről szóló …./2016. (II.12.) Határozatának módosításáról 
 
 
 
 

1. § 
 

A határozat 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:           
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 

474.776.600.- Ft bevétellel 
474.776.600.- Ft kiadással 

állapítja meg. 
2. § 

A határozat 4. § (1-3,12,14) bekezdése helyébe a következő lép:           
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
(1). A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi 
főösszegét 465.279 ezer forintban állapítja meg. 
(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 378.327.e.- Ft 
/a b) pont szerinti kivétellel/ 
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   22.061.- e Ft, 
     amelyből: 
     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                0.-e Ft 
     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                0.- e Ft 
     bc) helyi önkormányzattól                                                                            6.409.- e Ft 
     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                       0.- e Ft 
     be) többcélú kistérségi társulástól,                                0.- e Ft 
     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                        0.- e Ft 
     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  
     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 
     származó pénzeszközből,                                 0.- e Ft 
     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  
     elszámolható összegből,                          7.547.- e Ft 
     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási  
     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                       8.105.- e Ft 
c) közhatalmi bevétel              0.- e Ft 
d) intézményi működési bevétel,       32.318.- e Ft 
e) felhalmozási bevétel                                                                                               0.- e Ft 
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz              0.- e Ft 
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)               0.-e Ft 
h) Hitel              0.- e Ft 
i) előző évi pénzmaradvány alaptevékenység  
ellátására történő igénybevétele/                         32.573.- e Ft 
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(3) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés                                                              147.232.- e Ft 
      aa) személyi jellegű kiadások:         7.380.- e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:       1.992.- e Ft 
      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  106.168.- e Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:              0.- e Ft 
      ae) egyéb működési célú kiadások             0.- e Ft 
      af) tartalék    31.692.- e Ft 
b) felhalmozási költségvetés                                                                  0.- e Ft 
      ba) intézményi beruházások,             0.- e Ft 
      bb) felújítások                                                                                  0.- e Ft 
      bc) kormányzati beruházások             0.- e Ft 
      bd) lakástámogatás             0.- e Ft 
      be) lakásépítés             0.- e Ft 
      bf) egyéb felhalmozási kiadások              0.- e Ft 
c) Hitelek                                                                                               0.- e Ft 

 
 (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak 
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 56  fő. 
1.Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola: 40 fő 
2. Gyermekvár Német Nemzetiségi Ovoda :       29 fő 
 
(14) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési célra 
31.692.- e Ft, mely felett rendelkezési joga az elnöknek van, utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett, fejlesztési célra 0.- Ft. 
 
 

3. § 
 

A határozat 5. § (1-4) bekezdése helyébe a következő lép:           
 

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése 
 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
2016. évi költségvetési főösszegét 202.333.- ezer forintban állapítja meg. 
(2) Az Általános Iskola 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 194.475.- e Ft 
/a b) pont szerinti kivétellel/ 
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel     3.871.- e Ft 
     amelyből      
     ba) elkülönített állami pénzalapból,                0.- e Ft 
     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft 
     bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft 
     bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft 
     be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft 



 4

     bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft 
     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  
     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 
     származó pénzeszközből, 0.- e Ft 
     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  
     elszámolható összegből,                                                 3.871.- e Ft 
     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási  
     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából  0.- e Ft 
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft 
d) intézményi működési bevétel,                                                                54.- e Ft 
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft 
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft 
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft 
h) kölcsön 0.- e Ft 
i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 
ellátására történő igénybevétele/                                                            3.933.- e Ft 

(3) Az Általános Iskola 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés                                                             199.463.- e Ft 
      aa) személyi jellegű kiadások:                                                126.668.- e Ft  
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:        34.182.-e Ft 
      ac) dologi jellegű kiadások:        38.613.-e Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                0.- e Ft 
      ae) egyéb működési célú kiadások:                0.- e Ft 
b) felhalmozási költségvetés:                                              2.870- e Ft 
      ba) intézményi beruházások,                                         2.870.- e Ft 
      bb) felújítások 0.- e Ft 
      bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft 
      bd) lakástámogatás 0.- e Ft 
      be) lakásépítés 0.- e Ft 
      bf) egyéb felhalmozási kiadások  0.- e Ft 
c) kölcsönök: 0.- e Ft 

(4) A képviselő-testület az Általános Iskola 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a 
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –:  40 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 32 fő. 
c) engedélyezett létszám 2016. évtől: 40 fő 
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4. § 
 
A határozat 6. § (1-4) bekezdése helyébe a következő lép:           
 

A „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 
 költségvetése 

(1)Az önkormányzat képviselő-testülete a „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és 
Egységes Óvoda – Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 125.212.- 
ezer forintban állapítja meg. 
(2) A „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde költségvetési 
szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 123.572 Ft 
/a b) pont szerinti kivétellel/ 
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel       0.- e Ft, 
     amelyből      
     ba) elkülönített állami pénzalapból,  0.- e Ft 
     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft 
     bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft 
     bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft 
     be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft 
     bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft 
     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  
     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 
     származó pénzeszközből, 0.- e Ft 
     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  
     elszámolható összegből, 0.- e Ft 
     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási  
     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából             0 e Ft 
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft 
d) intézményi működési bevétel,                                                                32.- e Ft 
e) felhalmozási bevétel   0.- e Ft 
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz  0.- e Ft 
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)  0.- e Ft 
h) kölcsön  0.- e Ft 
i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 
ellátására történő igénybevétele/                                                            1.608.- e Ft 

(3) A „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde költségvetési 
szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, 
azaz 

a) működési költségvetés:                                                                           120.386.- e Ft 
      aa) személyi jellegű kiadások:                     80.608.- e Ft,  
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és                                     
      szociális hozzájárulási adó:          21.330.- e Ft 
      ac) dologi jellegű kiadások:          18.448.- e Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                   0.- e Ft 
      ae) egyéb működési célú kiadások:                   0.- e Ft 
b) felhalmozási költségvetés:                                                              4.826.- e Ft 
c) kölcsönök                                                                                               0.- e Ft 
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(4) A képviselő-testület a „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda – 
Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-
előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 29 fő  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő. 
 

5. § 
 
A határozat többi része változatlan marad. 
 
 
Újhartyán, 2016. szeptember . 
 
 
 
  Göndörné Frajka Gabriella   Lauter Antal 
         jegyző         Elnök 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Elnök 


