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         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.  

 

1.) Napirendi pont: Együttműködési megállapodás kötése a Bükkszentkereszti 

Szlovák   Nemzetiségi Önkormányzattal  

                               Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 



 

 

2 

A polgármester előadja, hogy megtörtént a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzattal meglévő együttműködés felülvizsgálata.  

A szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökével egyetértésben elkészült annak 

tervezete.  

 

Ismerteti az együttműködési megállapodás tervezetét.  
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

1.  Általános szempontok 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Njtv.) 80. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtakat együttműködési 

megállapodást (a továbbiakban: megállapodást) kötnek. 

A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban : helyi 

nemzetiségi önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerve – megállapodás alapján 

- Bükkszentkereszt Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 

költségvetési szerveként működő Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal.  

A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési 

lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek 

teljesítését és közösen megfogalmazott célok megvalósítását. 

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a 

nemzetiségi jogok érvényesülését, ellátja a település, a kulturális szolgáltatással, 

nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, 

tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus 

sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi 

önkormányzati feladatokat. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető 

feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a 

helyi önkormányzat által működtetett - az állami informatikai rendszerrel 

összekapcsolható – informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami 

ellenőrzés eszközeként is szolgál.   

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A 

végrehajtásról az önkormányzati hivatal gondoskodik. 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a feladat ellátásához 

szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt irodahelyiség használatát 

folyamatosan és térítésmentesen biztosítja Bükkszentkereszt, Kossuth út 24. szám alatt. 

Az irodahelyiség fenntartási és rezsi költségeit a - telefonhasználat költségeinek 

kivételével - a helyi önkormányzat viseli. 

 

A helyi önkormányzat a 3557 Bükkszentkereszt Kossuth u. 32. szám alatti saját 

tulajdonú „Közösségi Ház” ingatlanjában - három bútorozatlan helyiséget WC-mosdó 

használattal - együtt biztosít a nemzetiségi önkormányzat részére a „Szlovák 

Hagyományőrző Klub” szlovák hagyományápoló tevékenységeinek biztosítása céljából. 

A helyiségek fenntartási és rezsi költségeit a helyi önkormányzat viseli. A számlával 

igazolt berendezési tárgyak és eszközök a nemzetiségi önkormányzat tulajdonát 

képezik. 

A helyi önkormányzat az önkormányzat hivatalán keresztül biztosítja a nemzetiségi 

önkormányzat testületi üléseinek előkészítését, (meghívók, előterjesztések, hivatalos 

levelezés előkészítése, postázása), - valamint ellátja a testületi döntések és a 

tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz 

kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat. 

 



 

 

5 

A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembevétele 

mellett a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az 

adott évi költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást 

biztosíthat.  

A helyi önkormányzat jegyzője a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő 

kapcsolattartásra, a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőit terhelő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség lebonyolításában történő közreműködésre 

Halászné Galamb Krisztinát jelöli ki. 

A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző részt vesz a 

nemzetiségi önkormányzat ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti 

hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös 

rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak értékeit. 

A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző klub 

működését. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a 

számviteli politika keretében – eszközök és források leltárkészítési és leltározási 

szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat – 

továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a 

számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzatra is 

kiterjednek. 

 

3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

A jegyző készíti elő az Áht.29/A. §-a szerinti határozat és a költségvetési határozat 

tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi 

nemzetiségi önkormányzat testülete elé. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 

jegyző a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 

szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk 

rendelkezésre állását követően- közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és 

az Ávr. előírásait kell alkalmazni. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésről, az államháztartás pénzügyi 

információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít. 

Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat , valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi 

költségvetéséről a határozat –tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét 

követő harminc napotn belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez 

(a továbbiakban: Igazgatóság) 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az 

elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítésért az önkormányzati 

hivatal pénzügyi főelőadója Eszlári Csabáné a felelős. 

 

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók. 

Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett 

többletbevételt ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül 

átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítani kell költségvetési határozatát, 

melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet. 
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A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozat 

tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások 

felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a 

költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök 

előterjesztése után, az elnök előterjesztése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete dönt. 

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetés 

beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december31-ei hatállyal 

módosítja a költségvetési határozatát. Ha évközben az Országgyűlés – a helyi 

nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, 

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

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

módosítását. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi 

előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős. 

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól 

az önkormányzati hivatal pénzügyi előadója naprakész nyilvántartást vezet. 

5. Beszámolási kötelezettség 

A jegyző készíti elő előirányzatairól helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási 

tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzatelnöke terjeszt a helyi nemzetiségi 

önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási 

határozatát az elnök a helyi önkormányzat zárszámadási rendelettervezetének 

elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. 

A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet 

követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a 

költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 

 

6. A költségvetési gazdálkodás szabályai 

A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve az 

önkormányzati hivatal, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási 

szabályok betartása mellett végzi feladatait. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési 

hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés 

rendjének a meghatározását az önkormányzati hivatal pénzügyi szabályzata tartalmazza. 

6.1. Kötelezettségvállalás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai 

terhére kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban 

felhatalmazott A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. 

A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden estben csak írásban 

történhet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt 

kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 

megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a 

szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi 

fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó 

szabályokat. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat estében nem szükséges előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 
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a.) értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el 

b.) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy 

c. ) az Áht. 36§ (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 

 

Az a).c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére 

(érvényesítésutalványozás) és nyilvántartásra vonatkozó szabályit alkalmazni kell. Az 

előzetes írásbeli Kötelezettségvállalt nem igénylő kifizetések rendjét a helyi 

önkormányzat pénzügyi szabályzata rögzíti, ami kiterjed a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra is. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról az 

önkormányzati hivatal gondoskodik. 

 

6.2  . Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi 

ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal állományába tartozó Eszlári Csabáné 

köztisztviselő jogosult. 

A helyi nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a 

pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy  

 a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett 

és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet 

 a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 

 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg a fent előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek 

erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót 

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 

ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

 

6.3  Teljesítés igazolás 

A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy 

megbízása alapján nemzetiségi képviselő írásban jogosult. 

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, 

az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

Nem kell teljesítésigazolást – a helyi önkormányzat pénzügyi szabályzatában 

rögzítetteknek megfelelően – végezni a más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, 

jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen, vagy más, a 

fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek 

valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési 

kötelezettség alapján. 

 

6.4. Érvényesítés 

Érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében, a jegyző megbízása alapján 

az önkormányzati hivatal pénzügyi szabályzatában érvényesítési feladatokkal megbízott 

köztisztviselő írásban jogosult. 

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a 

megállapított összeget az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 

 

 

6.5. Utalványozás 
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Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban 

felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a 

felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet. 

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 

rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

Nem kell utalványozni az Ávr, 59.§ (5) bekezdésében nevesített esetekben. 

 

6.6  Összeférhetetlenségi követelmények 

A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi 

ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet. Az érvényesítő 

ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, 

utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, 

pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló 

feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv 

szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. Az önkormányzati hivatalnál 

Eszlári Csabáné pénzügyi előadó a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, 

teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról az önkormányzati hivatal pénzügyi szabályzatában foglaltak szerint 

naprakész nyilvántartást vezet. 

 

7. Pénzellátás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat számlavezetőjénél /OTP Bank 

Nyrt./ vezeti pénzforgalmi számláit. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a 

pénzkezelési szabályzat melléklete tartalmazza. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 

igénylésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati hivatal látja el. 

 

8. Vagyongazdálkodás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az önkormányzati 

hivatal elkülönített nyilvántartást vezet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona, - az abban bekövetkezett növekedés vagy 

csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a 

zárszámadási határozatában kerül bemutatásra. 

A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában 

előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat 

vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő 

közreműködik. 

A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat 

felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak 

szerint kell elvégezni. A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt 

eszközeire az elnök – a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 

véleményét kikérve – tesz javaslatot a jegyző felé. 

9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 

Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a 

belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a 

kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az 

információ és kommunikáció rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A helyi 

nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a 

felelős. 
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A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatókban leírtakat. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzati társulás 

keretében megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel 

alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső 

ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső 

ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő 

éves beszámoló – rá vonatkozó részének – elkészítésében, amit az önkormányzati 

hivatal készít el. 

10.  Záró rendelkezések 

Ezen megállapodás a felek által történő aláírást követő napon lép hatályba. 

Ezen megállapodás hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Bükkszentkereszt 

Község Önkormányzat 25/ 2012 (V.24) Önkormányzati Határozatával megkötött 

együttműködési megállapodás. 

A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén 

az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. 

 

Bükkszentkereszt 2015. március ….. 

 

 

 

 Jámbor Flórián             Telekes Antalné                        

             Polgármester                               Nemzetiségi Önkormányzat  Elnöke 

 

 

 

                      Dr. Hegyközi Béla 

            Címzetes főjegyző  

 

 

 

 

 

Javasolja az együttműködési megállapodás megkötését.  

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

  

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

9 /2015 (III.12) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi 

önkormányzattal 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési 

megállapodást köt az alábbiak szerint:  
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

1.  Általános szempontok 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Njtv.) 80. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtakat együttműködési 

megállapodást (a továbbiakban: megállapodást) kötnek. 

A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban : helyi 

nemzetiségi önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerve – megállapodás alapján 

- Bükkszentkereszt Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 

költségvetési szerveként működő Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal.  

A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési 

lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek 

teljesítését és közösen megfogalmazott célok megvalósítását. 

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a 

nemzetiségi jogok érvényesülését, ellátja a település, a kulturális szolgáltatással, 

nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, 

tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus 

sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi 

önkormányzati feladatokat. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető 

feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a 

helyi önkormányzat által működtetett - az állami informatikai rendszerrel 

összekapcsolható – informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami 

ellenőrzés eszközeként is szolgál.   

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A 

végrehajtásról az önkormányzati hivatal gondoskodik. 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a feladat ellátásához 

szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt irodahelyiség használatát 

folyamatosan és térítésmentesen biztosítja Bükkszentkereszt, Kossuth út 24. szám alatt. 

Az irodahelyiség fenntartási és rezsi költségeit a - telefonhasználat költségeinek 

kivételével - a helyi önkormányzat viseli. 

 

A helyi önkormányzat a 3557 Bükkszentkereszt Kossuth u. 32. szám alatti saját 

tulajdonú „Közösségi Ház” ingatlanjában - három bútorozatlan helyiséget WC-mosdó 

használattal - együtt biztosít a nemzetiségi önkormányzat részére a „Szlovák 

Hagyományőrző Klub” szlovák hagyományápoló tevékenységeinek biztosítása céljából. 

A helyiségek fenntartási és rezsi költségeit a helyi önkormányzat viseli. A számlával 

igazolt berendezési tárgyak és eszközök a nemzetiségi önkormányzat tulajdonát 

képezik. 

A helyi önkormányzat az önkormányzat hivatalán keresztül biztosítja a nemzetiségi 

önkormányzat testületi üléseinek előkészítését, (meghívók, előterjesztések, hivatalos 

levelezés előkészítése, postázása), - valamint ellátja a testületi döntések és a 

tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz 

kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat. 
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A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembevétele 

mellett a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az 

adott évi költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást 

biztosíthat.  

A helyi önkormányzat jegyzője a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő 

kapcsolattartásra, a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőit terhelő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség lebonyolításában történő közreműködésre 

Halászné Galamb Krisztinát jelöli ki. 

A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző részt vesz a 

nemzetiségi önkormányzat ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti 

hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös 

rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak értékeit. 

A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző klub 

működését. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a 

számviteli politika keretében – eszközök és források leltárkészítési és leltározási 

szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat – 

továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a 

számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzatra is 

kiterjednek. 

 

3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

A jegyző készíti elő az Áht.29/A. §-a szerinti határozat és a költségvetési határozat 

tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi 

nemzetiségi önkormányzat testülete elé. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 

jegyző a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 

szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk 

rendelkezésre állását követően- közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és 

az Ávr. előírásait kell alkalmazni. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésről, az államháztartás pénzügyi 

információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít. 

Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat , valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi 

költségvetéséről a határozat –tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét 

követő harminc napotn belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez 

(a továbbiakban: Igazgatóság) 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az 

elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítésért az önkormányzati 

hivatal pénzügyi főelőadója Eszlári Csabáné a felelős. 

 

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók. 

Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett 

többletbevételt ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül 

átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítani kell költségvetési határozatát, 

melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet. 
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A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozat 

tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások 

felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a 

költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök 

előterjesztése után, az elnök előterjesztése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete dönt. 

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetés 

beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december31-ei hatállyal 

módosítja a költségvetési határozatát. Ha évközben az Országgyűlés – a helyi 

nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, 

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

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

módosítását. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi 

előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős. 

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól 

az önkormányzati hivatal pénzügyi előadója naprakész nyilvántartást vezet. 

5. Beszámolási kötelezettség 

A jegyző készíti elő előirányzatairól helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási 

tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzatelnöke terjeszt a helyi nemzetiségi 

önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási 

határozatát az elnök a helyi önkormányzat zárszámadási rendelettervezetének 

elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. 

A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet 

követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a 

költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 

 

6. A költségvetési gazdálkodás szabályai 

A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve az 

önkormányzati hivatal, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási 

szabályok betartása mellett végzi feladatait. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési 

hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés 

rendjének a meghatározását az önkormányzati hivatal pénzügyi szabályzata tartalmazza. 

6.1. Kötelezettségvállalás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai 

terhére kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban 

felhatalmazott A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. 

A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden estben csak írásban 

történhet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt 

kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 

megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a 

szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi 

fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó 

szabályokat. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat estében nem szükséges előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 
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a.) értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el 

b.) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy 

c. ) az Áht. 36§ (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 

 

Az a).c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére 

(érvényesítésutalványozás) és nyilvántartásra vonatkozó szabályit alkalmazni kell. Az 

előzetes írásbeli Kötelezettségvállalt nem igénylő kifizetések rendjét a helyi 

önkormányzat pénzügyi szabályzata rögzíti, ami kiterjed a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra is. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról az 

önkormányzati hivatal gondoskodik. 

 

6.2  . Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi 

ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal állományába tartozó Eszlári Csabáné 

köztisztviselő jogosult. 

A helyi nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a 

pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy  

 a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett 

és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet 

 a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 

 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg a fent előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek 

erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót 

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 

ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

 

6.3  Teljesítés igazolás 

A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy 

megbízása alapján nemzetiségi képviselő írásban jogosult. 

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, 

az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

Nem kell teljesítésigazolást – a helyi önkormányzat pénzügyi szabályzatában 

rögzítetteknek megfelelően – végezni a más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, 

jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen, vagy más, a 

fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek 

valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési 

kötelezettség alapján. 

 

6.4. Érvényesítés 

Érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében, a jegyző megbízása alapján 

az önkormányzati hivatal pénzügyi szabályzatában érvényesítési feladatokkal megbízott 

köztisztviselő írásban jogosult. 

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a 

megállapított összeget az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 

 

 

6.5. Utalványozás 
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Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban 

felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a 

felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet. 

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 

rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

Nem kell utalványozni az Ávr, 59.§ (5) bekezdésében nevesített esetekben. 

 

6.6  Összeférhetetlenségi követelmények 

A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi 

ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet. Az érvényesítő 

ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, 

utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, 

pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló 

feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv 

szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. Az önkormányzati hivatalnál 

Eszlári Csabáné pénzügyi előadó a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, 

teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról az önkormányzati hivatal pénzügyi szabályzatában foglaltak szerint 

naprakész nyilvántartást vezet. 

 

7. Pénzellátás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat számlavezetőjénél /OTP Bank 

Nyrt./ vezeti pénzforgalmi számláit. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a 

pénzkezelési szabályzat melléklete tartalmazza. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 

igénylésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati hivatal látja el. 

 

8. Vagyongazdálkodás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az önkormányzati 

hivatal elkülönített nyilvántartást vezet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona, - az abban bekövetkezett növekedés vagy 

csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a 

zárszámadási határozatában kerül bemutatásra. 

A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában 

előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat 

vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő 

közreműködik. 

A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat 

felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak 

szerint kell elvégezni. A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt 

eszközeire az elnök – a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 

véleményét kikérve – tesz javaslatot a jegyző felé. 

9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 

Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a 

belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a 

kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az 

információ és kommunikáció rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A helyi 

nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a 

felelős. 
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A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatókban leírtakat. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzati társulás 

keretében megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel 

alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső 

ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső 

ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő 

éves beszámoló – rá vonatkozó részének – elkészítésében, amit az önkormányzati 

hivatal készít el. 

10.  Záró rendelkezések 

Ezen megállapodás a felek által történő aláírást követő napon lép hatályba. 

Ezen megállapodás hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Bükkszentkereszt 

Község Önkormányzat 25/ 2012 (V.24) Önkormányzati Határozatával megkötött 

együttműködési megállapodás. 

A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén 

az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. 

 

Bükkszentkereszt 2015. március ….. 

 

 

 

 Jámbor Flórián             Telekes Antalné                        

             Polgármester                               Nemzetiségi Önkormányzat  Elnöke 

 

 

 

                      Dr. Hegyközi Béla 

            Címzetes főjegyző  
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2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 

                                Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

           Eszlári Csabáné pénzügyi főmunkatárs 

 

 

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetése a képviselő-

testület 2015. február 12. napján tartott ülésén beterjesztésre került.  

Az ott elhangzott javaslatokat figyelembe véve a felújítási kiadásoknál és társadalmi 

szervezetek támogatásánál változások vannak.  

 

Eszlári Csabáné pénzügyi főmunkatársa előadja, hogy Az Országgyűlés elfogadta 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIC. törvényt. A 

törvény alapján megterveztük a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata feladataihoz 

igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a 

központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott 

előírásokat. 

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési 

önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 

2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő 

közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a 

területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök 

nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz kerül. 

 

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az 

önkormányzatok eltérő adottságait  is figyelembe véve. 

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: 

– településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, 

közvilágítás,  stb.), 

– óvodai ellátás, 

– szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 

– egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, védőnő,stb.), az egészséges 

életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy  

– kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés,  stb.), 

– lakás- és helyiséggazdálkodás, 

– helyi közfoglalkoztatás, 

– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, 

– sport, ifjúsági ügyek, 

– nemzetiségi ügyek, 

– hulladékgazdálkodás. 

 

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 

– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható 

közfeladat ellátását is előírhatja, 

– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a 

finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami 

feladatokat is elláthat, 

– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek 

ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az 

önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező 
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feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját 

bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. 

 

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2014. 

évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat 

legfontosabb céljait hűen tükrözik.   

 

A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 
 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 

3. A szociálisan rászorultak támogatása. 

4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 

5. Tudatos településüzemeltetés, fejlesztés. 

6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az 

önkormányzati feladatok ellátásában. 

7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok 

önrészének megteremtése.  

 

A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 296.774,- ezer Ft, amely a 

103.548,- ezer Ft-os működési támogatásból, 43.800,- ezer Ft-os közhatalmi 

bevételekből (adók), 34.692,- ezer Ft-os működési támogatásból.80.440,- Ft-os  

működési bevételekből, 1.000,- ezer Ft-os felhalmozási bevételekből, 5.000,- ezer Ft-os 

működési célra átvett pénzeszközből, 5.000,- ezer Ft-os rövid lejáratú hitelfelvételből, 

és a 23.295,- ezer Ft –os 2014-es  évi pénzmaradvány igénybevételéből tevődik össze. 

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 

önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.  

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas 

közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei 

biztosítottak. 

 

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2015-ben 6.000,- ezer 

Ft-os támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.  

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: 

Önkormányzatok működési támogatásai: 103.548,- e. Ft 

Közhatalmi bevételek: 43.800,- e. Ft 

Működési bevételek: 80.440,- e. Ft 

Felhalmozási célú támogatás: 1.000,- e Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök: 5.000,- e. Ft 

Működési célú támogatás  34.692,- e Ft 

Rövid lejáratú kölcsönök felvétele 5.000,- e Ft 

 

A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 296.775,- ezer Ft, amelye a 

működési költségvetési kiadások 241.225,- ezer Ft, és a felhalmozási költségvetési 

kiadás 40.700,- ezer Ft, és 14.850,- ezer Ft-os rövid lejáratú hitelből tevődik össze. 
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A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: 

Személyi juttatások: 106.274,- ezer Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.451,- ezer Ft 

Dologi kiadások: 95.600,- ezer Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.000,- ezer Ft 

Egyéb működési célú kiadások: 5.900,- ezer Ft 

Beruházások: 1.500,- ezer Ft 

Felújítások: 38.000,- ezer Ft 

Egyéb felhalmozási kiadások: 1.200,- ezer Ft 

 

Eszlári Csabáné pénzügyi főmunkatárs előadja továbbá, hogy a felújítási 

kiadásoknál a sportöltöző felújítására 500 E Ft helyett 1 millió Ft van betervezve.  

Családi napközi kialakítására 3 M Ft, játszótér felújítására 500 E Ft, csatornahálózat 

felújítására 6 M Ft lett betervezve.  

A februári előterjesztéshez képest változik a bevételi kiadási főösszeg, ami 270 905 E Ft 

helyett 296 775 E Ft.  

Ez részben adódik a fent felsorolt változásokból. Részben a közmunkaprogramban 

foglalkoztatottak létszámát éves átlagban meg lehetett emelni.  

 

Ezt követően a polgármester ismerteti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló rendelet tervezetét.  

 

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……./2015. (………..) Önkormányzati  Rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

TERVEZET 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 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: 

1. §  

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Község Önkormányzati 

hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 

szervekre(intézményekre) terjed ki. 

 

2. § 
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 A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 

296.775,-.E Ft Költségvetési bevétellel 

296.775,-.E Ft Költségvetési kiadással 

0,-E Ft 

0,-E Ft 

0,-E Ft 

Költségvetési egyenleggel 

-ebből  működési 

           felhalmozási 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 

a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 

határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban az 1.2., 1.3.,  mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 

év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, 

rendeli el. 

 

3. §  

A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 

tartalmazza.      

 (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

 (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

polgármesteri (közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és 

az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 

költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként 

vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n., 

mellékletek szerint határozza meg. 

4. §  

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
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 (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 évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 

haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek 

fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 

előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat
 
. 

 (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 

tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti 

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a 

költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.   

 (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 

esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

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

testület gyakorolja. 

 

5. §  

Az előirányzatok módosítása 

  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

 

6. §  

A gazdálkodás szabályai 

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

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 

illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 

felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 

előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 

nyilvántartást vezetni. 

7. § 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
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(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 

továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 

az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária ( 

lakcím: 3525 Miskolc, Szepessy O. u 2. 4/2.) belső ellenőr útján gondoskodik. A 

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 

gondoskodni. 

8. §  

Záró és vegyes rendelkezések 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

Rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

Dr. Hegyközi Béla sk. Jámbor Flórián sk. 

címzetes főjegyző polgármester 



 
                                                                                 1.1  melléklet a …/ 2015 (…….) önkormányzati rendelethez 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetésének összevont mérlege 

 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím   

A B C 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 103 548 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 58 108 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 299 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 425 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  8 716 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 34 692 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  34 692 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 1 000 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 000 

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 43 800 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 39 500 

4.1.

1. - Vagyoni típusú adók 
23 000 

4.1.
2. - Termékek és szolgáltatások adói 

  

4.1.

3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 
16 500 

4.2. Gépjárműadó 3 500 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 500 

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 80 440 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 17 000 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 

5.4. Tulajdonosi bevételek 19 700 

5.5. Ellátási díjak 6 500 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.1

0. Biztosító által fizetett kártérítés 
  

5.1
1. 

Egyéb működési bevételek 36 240 
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6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 5 000 

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 5 000 

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 268 480 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 5 000 

10.

1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
  

10.
2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

  

10.

3. 
   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.

1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

11.
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 

  

11.

3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

11.
4. 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 23 295 

12.

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
23 295 

12.

2. 
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  

13.
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 

  

13.

3. 
Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    

14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

    

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

    

14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 
  

    

14.4. 
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 28 295 

    18. 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 

296 775 
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat 

Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek #HIV! 

A B C 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 241 225 

1.1. Személyi  juttatások 106 274 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 451 

1.3. Dologi  kiadások 95 600 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 900 

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.1

0. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.1

1. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.1

2.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
1 500 

1.1

3.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  

1.1
4. 

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.1

5. 
   - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.1
6. 

   - Kamattámogatások   

1.1

7. 
   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 400 

1.1
8. 

Tartalékok   

1.1

9. 
 - az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.2
0. 

   - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 40 700 

2.1. Beruházások 1 500 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások 38 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 200 

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.1    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   
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0. 

2.1
1. 

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1 200 

2.1

2. 
   - Lakástámogatás   

2.1
3. 

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 281 925 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) 14 850 

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 14 850 

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 14 850 

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 296 775 

   

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

EGYENLEGE 

3. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -13 445 

2. 

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási 

kiadások 10. sor) 

 (+/-) 

13 445 
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   1.2  melléklet a …../ 2015 (………….) önkormányzati rendelethez 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetés  kötelező feladatainak mérlege 

 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím   

A B C 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 103 458 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 58 108 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 209 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 425 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  8 716 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 34 692 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  34 692 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 1 000 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 000 

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 43 800 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 39 500 

4.1. - Vagyoni típusú adók 23 000 
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1. 

4.1.
2. - Termékek és szolgáltatások adói 

  

4.1.

3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 
16 500 

4.2. Gépjárműadó 3 500 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 500 

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 63 440 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 

5.4. Tulajdonosi bevételek 19 700 

5.5. Ellátási díjak 6 500 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.1

0. Biztosító által fizetett kártérítés 
  

5.1
1. 

Egyéb működési bevételek 36 240 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 5 000 

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 5 000 

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 251 390 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 5 000 

10.
1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 

  

10.

2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  

10.
3. 

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

  

11.

2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  

11.
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

  

11.

4. 
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 23 295 

12.

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
23 295 

12.
2. 

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13. Államháztartáson belüli megelőlegezések   
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1. 

13.
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 

  

13.

3. 
Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    

14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

    
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

  

    

14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 
  

    
14.4. 

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 28 295 

    18. 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 

279 685 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat 

Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek #HIV! 

A B C 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 224 632 

1.1. Személyi  juttatások 102 818 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 544 

1.3. Dologi  kiadások 83 370 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 900 

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.1

0. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.1

1. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.1

2.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
1 500 

1.1

3.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  

1.1

4. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.1
5. 

   - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.1

6. 
   - Kamattámogatások   

1.1
7. 

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 400 



 

 

30 

1.1
8. 

Tartalékok   

1.1

9. 
 - az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.2
0. 

   - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 39 500 

2.1. Beruházások 1 500 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások 38 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.1

0. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.1

1. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1 200 

2.1

2. 
   - Lakástámogatás   

2.1
3. 

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 264 132 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) 14 850 

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 14 850 

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 14 850 

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 278 982 

   

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

EGYENLEGE 

3. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -12 742 
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2. 

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási 

kiadások 10. sor) 

 (+/-) 

13 445 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                1.3  melléklet a ……../ 2015 (……..) önkormányzati rendelethez 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetés  önként vállalt feladatainak mérlege 

 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím   

A B C 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások    

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)   
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2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)   

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)   

4.1.
1. - Vagyoni típusú adók 

  

4.1.

2. - Termékek és szolgáltatások adói 
  

4.1.
3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 

  

4.2. Gépjárműadó   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 17 000 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 17 000 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.1
0. Biztosító által fizetett kártérítés 

  

5.1

1. 
Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 17 000 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.

1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
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10.

2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  

10.

3. 
   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.

1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

11.

2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  

11.

3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

11.

4. 
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
  

12.

2. 
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  

13.

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  

13.

3. 
Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    

14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

    

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

    
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 

  

    

14.4. 
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)   

    18. 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 

17 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat 

Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek #HIV! 

A B C 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 16 593 

1.1. Személyi  juttatások 3 456 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 907 

1.3. Dologi  kiadások 12 230 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   
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1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.1

0. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.1

1. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.1

2.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
  

1.1

3.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  

1.1

4. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.1

5. 
   - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.1

6. 
   - Kamattámogatások   

1.1

7. 
   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   

1.1

8. 
Tartalékok   

1.1

9. 
 - az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.2

0. 
   - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.1
0. 

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.1

1. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.1
2. 

   - Lakástámogatás   

2.1

3. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 16 593 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   
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7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 16 593 

   

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

EGYENLEGE 

3. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 407 

2. 

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási 

kiadások 10. sor) 

 (+/-) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 
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     Ezer forintban ! 

Sor- Bevételek   Kiadások   
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szám 

Megnevezés #HIV! Megnevezés #HIV! 

A B C D E 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 
103 

548 
Személyi juttatások 106 274 

2. 
Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
34 

692 
Munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó 
27 451 

3. 2.-ból EU-s támogatás   Dologi kiadások  95 600 

4. Közhatalmi bevételek 
43 

800 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 

5. Működési bevételek 
80 

440 
Egyéb működési célú kiadások 5 900 

6. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 Tartalékok   

7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)       

8.         

9.        

1

0. 
        

1

1. 
        

1

2. 
        

1

3. 

Költségvetési bevételek összesen 

(1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 

267 

480 

Költségvetési kiadások 

összesen (1.+...+12.) 
241 225 

1

4. 
Hiány belső finanszírozásának bevételei 

(15.+…+18. ) 

23 

295 

Értékpapír vásárlása, 

visszavásárlása 
  

1

5. 
   Költségvetési maradvány igénybevétele  

23 

295 

Likviditási célú hitelek 

törlesztése 
  

1

6. 
   Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14 850 

1

7. 
   Betét visszavonásából származó bevétel    

Hosszú lejáratú hitelek 
törlesztése 

  

1

8. 
   Egyéb belső finanszírozási bevételek   Kölcsön törlesztése   

1

9. 
Hiány külső finanszírozásának bevételei 

(20.+…+21.)  
5 000 

Forgatási célú belföldi, külföldi 

értékpapírok vásárlása 
  

2

0. 
   Likviditási célú hitelek, kölcsönök 

felvétele 
5 000 

Pénzeszközök lekötött betétként 

elhelyezése 
  

2

1. 
   Értékpapírok bevételei   

Adóssághoz nem kapcsolódó 

származékos ügyletek 
  

2

2. 
Váltóbevételek   Váltókiadások   

2

3. 
Adóssághoz nem kapcsolódó 

származékos ügyletek bevételei 
      

2

4. 
Működési célú finanszírozási bevételek 

összesen (14.+19.+22.+23.) 

28 

295 

Működési célú finanszírozási 

kiadások összesen (14.+...+23.) 
14 850 

2

5. 

BEVÉTEL ÖSSZESEN 

(13.+24.) 

295 

775 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN (13.+24.) 
256 075 

2

6. 
Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 26 255 

2

7. 
Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: 39 700 
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                                                                    2.2 melléklet a …/ 2015 (……..) Önkormányzati rendelethez 

 

 
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 

     Ezer forintban ! 

Sor- 

szám 

Bevételek   Kiadások   

Megnevezés #HIV! Megnevezés #HIV! 

A B C D E 

1. 
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
  Beruházások 1 500 

2. 1.-ből EU-s támogatás   
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló 

beruházás 
  

3. Felhalmozási bevételek   Felújítások 38 000 

4. 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

átvétele 
  

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló 

felújítás 
  

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   Egyéb felhalmozási kiadások 1 200 

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 1 000     

7.         

8.         

9.         

1

0. 
        

1

1. 
    Tartalékok   

1

2. 

Költségvetési bevételek összesen: 

(1.+3.+4.+6.+…+11.) 
1 000 

Költségvetési kiadások összesen: 

(1.+3.+5.+...+11.) 
40 700 

1

3. 
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 

14+…+18) 
  Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

1

4. 
Költségvetési maradvány igénybevétele   Hitelek törlesztése   

1

5. 
Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

1

6. 
Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

1

7. 
Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése   

1

8. 
Egyéb belső finanszírozási bevételek   

Befektetési célú belföldi, külföldi 
értékpapírok vásárlása 

  

1

9. 
Hiány külső finanszírozásának bevételei 

(20+…+24 ) 
  Betét elhelyezése   

2

0. 
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 

felvétele 
  Pénzügyi lízing kiadásai   

2

1. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök 

felvétele 
      

2

2. 
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 

felvétele 
      

2

3. 
Értékpapírok kibocsátása       

2

4. 
Egyéb külső finanszírozási bevételek       

2

5. 
Felhalmozási célú finanszírozási 

bevételek összesen (13.+19.) 
  

Felhalmozási célú finanszírozási 

kiadások összesen 

(13.+...+24.) 
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2

6. 
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 

1 

000 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 

(12+25) 
40 700 

2

7. 
Költségvetési hiány: 

39 

700 
Költségvetési többlet: - 

2

8. 
Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: 1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. melléklet a …/ 2015 (…….) önkormányzati rendelethez 

 

 

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot 

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

  Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Bevételi jogcímek #HIV! 

A B C 

1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                       43 500     

2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   

4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel                            300     

6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*                       43 800     

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ 
(1) bekezdése alapján. 
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                                                                         6. melléklet a …/ 2015 (…….) önkormányzati rendelethez 

 

 

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 

     
 Ezer forintban 

! 

Beruházás  

megnevezése 

Teljes 

költség 

Kivitelezés kezdési és befejezési 

éve 
#HIV! #HIV! #HIV! 

A B C D E F=(B-D-E) 

Faház vásárlás 4 000 2014 2 500 1 500   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ÖSSZESEN: 4 000   2 500 1 500   
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                                                                         7. melléklet a …/ 2015 (……..) önkormányzati rendelethez 

 

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 

     
 Ezer forintban 

! 

Felújítás  megnevezése 
Teljes 

költség 

Kivitelezés kezdési és befejezési 

éve 
#HIV! #HIV! #HIV! 

A B C D E F 

Tábor  4 000 2015   4 000   

Faház 1 000 2015   1 000   

Új faház 3 000 2015   3 000   

Zöldséges 3 000 2015   3 000   

Étterem 10 000 2015   10 000   

Sólyom 2 000 2015   2 000   

Öltöző 1 000 2015   1 000   

Úrnafal 1 000 2015   1 000   

Egyéb 3 500 2015   3 500   

CSANA 3 000 2015   3 000   

Játszótér 500 2015   500   

Csatornahálózat 

felújítása 
6 000 2015   6 000   

            

            

            

            

            

            

            

ÖSSZESEN: 38 000     38 000   
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    9.1 melléklet a …./ 2015 (…….) önkormányzati rendelethez 

 

  #HIV! 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 

  
Ezer forintban 

! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. 
Önkormányzat működési támogatásai 

(1.1.+…+.1.6.) 
103 548 

1.1. 
Helyi önkormányzatok működésének általános 

támogatása 
58 108 

1.2. 
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása 
22 299 

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása 
14 425 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. 
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő 

támogatások 
8 716 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (2.1.+…+.2.5.) 
34 692 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések  
  

2.3. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése  
  

2.4. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  34 692 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (3.1.+…+3.5.) 
1 000 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések 
  

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése 
1 000 

3.4. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevétele 
  

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 43 800 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.) 39 500 



 

 

42 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 23 000 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 16 500 

4.2. Gépjárműadó 3 500 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 500 

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 80 440 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 17 000 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 

5.4. Tulajdonosi bevételek 19 700 

5.5. Ellátási díjak 6 500 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek 36 240 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 5 000 

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések ÁH-n kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
5 000 

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

(8.1.+8.2.+8.3.) 
  

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések ÁH-n kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

(1+…+8) 
268 480 

 10. 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  

(10.1.+10.3.) 
5 000 

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
  

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. 
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. 
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 23 295 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 23 295 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   
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13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. 

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

    14.2. 
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 

bevételei 
  

   17. 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. 

+ … +16.) 
28 295 

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 296 775 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 176 247 

1.1. Személyi  juttatások 62 024 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
16 423 

1.3. Dologi  kiadások 85 900 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 900 

1.6. 
 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó 

befizetések 
  

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9. 
   - Garancia- és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n belülre 
  

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  

1.12. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

ÁH-n belülre 
1 500 

1.13. 
   - Garancia és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n kívülre 
  

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
4 400 

1.18. Tartalékok   

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 40 700 

2.1. Beruházások 1 500 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások 38 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 200 

2.6. 
2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n belülre 
  

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  

2.9. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

ÁH-n belülre 
  

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n kívülre 
  

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
1 200 
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2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

3. 
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 

(1+2) 
216 947 

4. 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

(4.1. + … + 4.3.) 
14 850 

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 

pénzügyi vállalkozásnak 
  

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 14 850 

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 64 978 

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. 
Államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetése 
  

6.3. Intézmények  támogatás 64 978 

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 

nemz. szervezeteknek 
  

7.5. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 

pénzintézeteknek 
  

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. 
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 

(4.+…+9.) 
79 828 

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 296 775 

   

Éves tervezett létszám előirányzat 

(fő) 
    

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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                                                                 9.1.1 melléklet a …./ 2015 (…..) önkormányzati rendelethez 

 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 

  
Ezer forintban 

! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. 
Önkormányzat működési támogatásai 

(1.1.+…+.1.6.) 
103 548 

1.1. 
Helyi önkormányzatok működésének általános 

támogatása 
58 108 

1.2. 
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása 
22 299 

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása 
14 425 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. 
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő 

támogatások 
8 716 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (2.1.+…+.2.5.) 
34 692 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések  
  

2.3. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése  
  

2.4. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  34 692 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (3.1.+…+3.5.) 
1 000 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések 
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3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése 
1 000 

3.4. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevétele 
  

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 43 800 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.) 39 500 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 23 000 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 16 500 

4.2. Gépjárműadó 3 500 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 500 

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 63 440 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 

5.4. Tulajdonosi bevételek 19 700 

5.5. Ellátási díjak 6 500 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek 36 240 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 5 000 

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések ÁH-n kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
5 000 

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

(8.1.+8.2.+8.3.) 
  

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések ÁH-n kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

(1+…+8) 
251 480 

 10. 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  

(10.1.+10.3.) 
5 000 

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
  

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. 
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. 
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
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11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 23 295 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 23 295 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. 

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

    14.2. 

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 

bevételei 
  

   17. 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. 

+ … +16.) 
28 295 

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 279 775 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 133 784 

1.1. Személyi  juttatások 47 568 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
12 546 

1.3. Dologi  kiadások 73 670 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6. 
 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó 

befizetések 
  

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9. 
   - Garancia- és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n belülre 
  

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  

1.12. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

ÁH-n belülre 
  

1.13. 
   - Garancia és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n kívülre 
  

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

1.18. Tartalékok   

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 
2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n belülre 
  

2.7.    - Visszatérítendő támogatások,   
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kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  

2.9. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

ÁH-n belülre 
  

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n kívülre 
  

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

3. 
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 

(1+2) 
133 784 

4. 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

(4.1. + … + 4.3.) 
  

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 

pénzügyi vállalkozásnak 
  

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. 
Államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetése 
  

6.3. Központi, irányító szervi támogatás   

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 

nemz. szervezeteknek 
  

7.5. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 

pénzintézeteknek 
  

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. 
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 

(4.+…+9.) 
  

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 133 784 

   

Éves tervezett létszám előirányzat 

(fő) 
    

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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                                                                    9.1.2 melléklet a …./ 2015 (……) önkormányzati rendelethez 

 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 03 

  
Ezer forintban 

! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. 
Önkormányzat működési támogatásai 

(1.1.+…+.1.6.) 
  

1.1. 
Helyi önkormányzatok működésének általános 

támogatása 
  

1.2. 
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása 
  

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása 
  

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. 
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő 

támogatások 
  

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (2.1.+…+.2.5.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések  
  

2.3. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése  
  

2.4. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
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2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (3.1.+…+3.5.) 
  

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések 
  

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése 
  

3.4. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevétele 
  

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)   

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)   

4.1.1. - Vagyoni típusú adók   

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)   

4.2. Gépjárműadó   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 17 000 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 17 000 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések ÁH-n kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

(8.1.+8.2.+8.3.) 
  

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések ÁH-n kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

(1+…+8) 
17 000 

 10. 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  

(10.1.+10.3.) 
  

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
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10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. 
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. 
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. 
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

    14.2. 

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  

értékesítése 
  

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 

bevételei 
  

   17. 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. 

+ … +16.) 
  

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 17 000 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 16 593 

1.1. Személyi  juttatások   

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
3 456 

1.3. Dologi  kiadások 907 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 230 

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6. 
 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó 

befizetések 
  

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9. 
   - Garancia- és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n belülre 
  

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  

1.12. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

ÁH-n belülre 
  

1.13. 
   - Garancia és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n kívülre 
  

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

1.18. Tartalékok   

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   
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2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 
2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n belülre 
  

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  

2.9. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

ÁH-n belülre 
  

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból 

kifizetés ÁH-n kívülre 
  

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

3. 
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 

(1+2) 
16 593 

4. 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

(4.1. + … + 4.3.) 
  

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 

pénzügyi vállalkozásnak 
  

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. 
Államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetése 
  

6.3. Központi, irányító szervi támogatás   

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 

nemz. szervezeteknek 
  

7.5. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 

pénzintézeteknek 
  

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. 
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 

(4.+…+9.) 
  

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 16 593 

   

Éves tervezett létszám előirányzat 

(fő) 
    

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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                                                                     9.2 melléklet a …/ 2015 (……) önkormányzati rendelethez 

 

  
#HIV! 

Költségvetési szerv megnevezése 
Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati 

Hivatal 
02 

Feladat megnevezése 2015. év Összes bevétel, kiadás 01 

  
Ezer forintban 

! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   
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1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

ÁH-n belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

2.4.   2.3-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (4.1.+…+4.3.) 
  

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

4.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

ÁH-n belülről 
  

4.3. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 40 310 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
40 310 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 40 310 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 40 310 

1.1. Személyi  juttatások 26 830 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
6 480 

1.3. Dologi  kiadások 7 000 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 40 310 

   

Éves tervezett létszám előirányzat 

(fő) 
  8 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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                                                                  9.2.1  melléklet a …/ 2015 (……..) önkormányzati rendelethez 

 

Költségvetési szerv megnevezése 
Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati 

Hivatal 
02 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok 2015. évi bevételei, kiadásai 02 

  
Ezer forintban 

! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   
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1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

ÁH-n belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

2.4.   2.3-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (4.1.+…+4.3.) 
  

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

4.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

ÁH-n belülről 
  

4.3. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 40 310 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
40 310 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 40 310 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 40 310 

1.1. Személyi  juttatások 26 830 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
6 480 

1.3. Dologi  kiadások 7 000 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 40 310 

   

Éves tervezett létszám előirányzat 

(fő) 
  8 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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                                                                  9.3  melléklet a …./ 2015 (………) önkormányzati rendelethez 

  
#HIV! 

Költségvetési szerv megnevezése Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 03 

Feladat megnevezése 2015. évi Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   
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1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése ÁH-n belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése ÁH-n belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1.+…+7.) 
  

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 24 668 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
24 668 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 24 668 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 24 668 

1.1. Személyi  juttatások 17 420 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
4 548 

1.3. Dologi  kiadások 2 700 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló 

programok, projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 24 668 

   

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)   6 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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9.3.1 melléklet a …/ 2015 (………..) önkormányzati rendelethez 

 

Költségvetési szerv megnevezése Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 03 

Feladat megnevezése 
Kötelező feladatok 2015. évi bevételei, 

kiadásai 
02 

  
Ezer forintban 

! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   
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1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése ÁH-n belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése ÁH-n belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1.+…+7.) 
  

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 24 668 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
24 668 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 24 668 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 24 668 

1.1. Személyi  juttatások 17 420 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
4 548 

1.3. Dologi  kiadások 2 700 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló 

programok, projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 24 668 

   

Éves tervezett létszám előirányzat 

(fő) 
  6 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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9.4 melléklet a …./ 2015 (…..) önkormányzati rendelethez 

 

Költségvetési szerv megnevezése Egyéb intézmények :Konyha,  EÜ, 03 

Feladat megnevezése 2015. évi Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   
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1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése ÁH-n belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése ÁH-n belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1.+…+7.) 
  

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)   

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
  

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 16 532 

1.1. Személyi  juttatások 10 624 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
5 908 

1.3. Dologi  kiadások   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló 

programok, projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 16 532 

   

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)     

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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       6. számú tájékoztató tábla 

Nonprofit szervezetek támogatása 
 

    

  Ezer forintban ! 

Sor- 

szám 
Támogatott szervezet neve Támogatás célja 

Támogatás 

összge 

1. BSK   800 

2. Polgárőrség   400 

3. Szabadidősport   400 

4. Tűzoltó   100 

5. Iskola   2 000 

6. Egyház   300 

7. Kis-Galya   400 

8.       
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9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

Összesen:   4 400 

Nem kötelező!   

 
 

 

Javasolja a költségvetési rendelet elfogadását.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:   
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BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2015. (III. 12) Önkormányzati  Rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 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: 

1. §  

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Község Önkormányzati 

hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 

szervekre(intézményekre) terjed ki. 
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2. § 

 A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 

296.775,-.E Ft Költségvetési bevétellel 

296.775,-.E Ft Költségvetési kiadással 

0,-E Ft 

0,-E Ft 

0,-E Ft 

Költségvetési egyenleggel 

-ebből  működési 

           felhalmozási 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 

a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 

határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban az 1.2., 1.3.,  mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 

év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, 

rendeli el. 

3. §  

A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 

tartalmazza.      

 (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

 (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

polgármesteri (közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és 

az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 

költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként 

vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n., 

mellékletek szerint határozza meg. 

4. §  
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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 évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 

haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek 

fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 

előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat
 
. 

 (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 

tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti 

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a 

költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.   

 (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 

esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

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

testület gyakorolja. 

 

 

5. §  

Az előirányzatok módosítása 

  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

 

6. §  

A gazdálkodás szabályai 

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

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 

illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 

felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 

előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 

nyilvántartást vezetni. 

7. § 
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A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 

továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 

az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária ( 

lakcím: 3525 Miskolc, Szepessy O. u 2. 4/2.) belső ellenőr útján gondoskodik. A 

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 

gondoskodni. 

8. §  

Záró és vegyes rendelkezések 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

Rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

Dr. Hegyközi Béla sk. Jámbor Flórián sk. 

címzetes főjegyző polgármester 



                                                                                               1.1  melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetésének összevont mérlege 

 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím   

A B C 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 103 548 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 58 108 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 299 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 425 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  8 716 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 34 692 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  34 692 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 1 000 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 000 

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 43 800 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 39 500 

4.1.

1. - Vagyoni típusú adók 
23 000 

4.1.
2. - Termékek és szolgáltatások adói 

  

4.1.

3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 
16 500 

4.2. Gépjárműadó 3 500 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 500 

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 80 440 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 17 000 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 

5.4. Tulajdonosi bevételek 19 700 

5.5. Ellátási díjak 6 500 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10

. Biztosító által fizetett kártérítés 
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5.11
. 

Egyéb működési bevételek 36 240 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 5 000 

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 5 000 

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 268 480 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 5 000 

10.1
. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 

  

10.2

. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  

10.3
. 

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1
. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

  

11.2

. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  

11.3
. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

  

11.4

. 
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 23 295 

12.1

. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
23 295 

12.2

. 
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1

. Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  

13.2

. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  

13.3

. 
Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    

14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

    

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

    

14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 
  

    

14.4. 
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 28 295 

    18. 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 

296 775 
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat 

Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek #HIV! 

A B C 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 241 225 

1.1. Személyi  juttatások 106 274 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 451 

1.3. Dologi  kiadások 95 600 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 900 

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10
. 

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.11

. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.12
.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

1 500 

1.13

.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  

1.14
. 

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.15

. 
   - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16
. 

   - Kamattámogatások   

1.17

. 
   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 400 

1.18
. 

Tartalékok   

1.19

. 
 - az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20
. 

   - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 40 700 

2.1. Beruházások 1 500 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások 38 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 200 

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   
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2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10
. 

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11

. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1 200 

2.12
. 

   - Lakástámogatás   

2.13

. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 281 925 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) 14 850 

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 14 850 

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 14 850 

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 296 775 

   

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

EGYENLEGE 

3. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -13 445 

2. 

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 

10. sor) 

 (+/-) 

13 445 
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                                                                                               1.2  melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetés  kötelező feladatainak mérlege 

 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím   

A B C 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 103 458 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 58 108 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 209 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 425 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  8 716 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 34 692 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  34 692 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 1 000 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 000 

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 43 800 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 39 500 

4.1. - Vagyoni típusú adók 23 000 



 74 

1. 

4.1.
2. - Termékek és szolgáltatások adói 

  

4.1.

3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 
16 500 

4.2. Gépjárműadó 3 500 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 500 

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 63 440 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 

5.4. Tulajdonosi bevételek 19 700 

5.5. Ellátási díjak 6 500 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10

. Biztosító által fizetett kártérítés 
  

5.11
. 

Egyéb működési bevételek 36 240 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 5 000 

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 5 000 

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 251 390 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 5 000 

10.1
. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 

  

10.2

. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  

10.3
. 

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1

. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

11.2

. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  

11.3

. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

11.4

. 
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 23 295 

12.1

. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
23 295 

12.2

. 
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   
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13.1
. Államháztartáson belüli megelőlegezések 

  

13.2

. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  

13.3
. 

Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

  

    

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

    
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 

  

    

14.4. 
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 28 295 

    18. 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 

279 685 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat 

Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek #HIV! 

A B C 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 224 632 

1.1. Személyi  juttatások 102 818 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 544 

1.3. Dologi  kiadások 83 370 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 900 

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10
. 

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.11

. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.12
.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

1 500 

1.13

.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  

1.14
. 

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.15

. 
   - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16
. 

   - Kamattámogatások   
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1.17
. 

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 400 

1.18

. 
Tartalékok   

1.19
. 

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20

. 
   - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 39 500 

2.1. Beruházások 1 500 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások 38 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10
. 

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11

. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1 200 

2.12
. 

   - Lakástámogatás   

2.13

. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 264 132 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) 14 850 

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 14 850 

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 14 850 

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 278 982 

   

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

EGYENLEGE 

3. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 
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1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -12 742 

2. 

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 

10. sor) 

 (+/-) 

13 445 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     1.3  melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetés  önként vállalt feladatainak mérlege 

 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím   

A B C 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások    

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)   
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2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)   

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)   

4.1.
1. - Vagyoni típusú adók 

  

4.1.

2. - Termékek és szolgáltatások adói 
  

4.1.
3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 

  

4.2. Gépjárműadó   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 17 000 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 17 000 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10
. Biztosító által fizetett kártérítés 

  

5.11

. 
Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 17 000 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1

. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
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10.2

. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  

10.3

. 
   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1

. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

11.2

. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  

11.3

. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

11.4

. 
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1

. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
  

12.2
. 

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1
. Államháztartáson belüli megelőlegezések 

  

13.2

. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  

13.3
. 

Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

  

    

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  

    

14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 
  

    

14.4. 
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)   

    18. 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 

17 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat 

Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek #HIV! 

A B C 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 16 593 

1.1. Személyi  juttatások 3 456 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 907 

1.3. Dologi  kiadások 12 230 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
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1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10

. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.11

. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.12

.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
  

1.13

.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  

1.14

. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.15

. 
   - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16

. 
   - Kamattámogatások   

1.17
. 

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   

1.18

. 
Tartalékok   

1.19
. 

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20

. 
   - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10

. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11
. 

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12

. 
   - Lakástámogatás   

2.13

. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 16 593 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   
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7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 16 593 

   

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

EGYENLEGE 

3. sz. táblázat 
Ezer 

forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 407 

2. 

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 

10. sor) 

 (+/-) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 
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Sor- 

szám 

Bevételek   Kiadások   

Megnevezés #HIV! Megnevezés #HIV! 

A B C D E 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 
103 
548 

Személyi juttatások 106 274 

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

34 

692 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
27 451 

3. 2.-ból EU-s támogatás   Dologi kiadások  95 600 

4. Közhatalmi bevételek 
43 

800 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 

5. Működési bevételek 
80 

440 
Egyéb működési célú kiadások 5 900 

6. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 Tartalékok   

7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)       

8.         

9.        

1

0. 
        

1

1. 
        

1

2. 
        

1

3. 
Költségvetési bevételek összesen 

(1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 

267 

480 

Költségvetési kiadások összesen 

(1.+...+12.) 
241 225 

1

4. 
Hiány belső finanszírozásának bevételei 

(15.+…+18. ) 
23 

295 
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

1

5. 
   Költségvetési maradvány igénybevétele  

23 

295 
Likviditási célú hitelek törlesztése   

1

6. 
   Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14 850 

1

7. 
   Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

1

8. 
   Egyéb belső finanszírozási bevételek   Kölcsön törlesztése   

1

9. 
Hiány külső finanszírozásának bevételei 

(20.+…+21.)  
5 000 

Forgatási célú belföldi, külföldi 
értékpapírok vásárlása 

  

2

0. 
   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 

Pénzeszközök lekötött betétként 
elhelyezése 

  

2

1. 
   Értékpapírok bevételei   

Adóssághoz nem kapcsolódó 

származékos ügyletek 
  

2

2. 
Váltóbevételek   Váltókiadások   

2

3. 
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 

ügyletek bevételei 
      

2

4. 

Működési célú finanszírozási bevételek 

összesen (14.+19.+22.+23.) 

28 

295 

Működési célú finanszírozási 

kiadások összesen (14.+...+23.) 
14 850 

2

5. 
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 

295 

775 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 

(13.+24.) 
256 075 

2

6. 
Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 26 255 

2

7. 
Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: 39 700 
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                                                                                   2.2 melléklet a 4/ 2015 (III.12) Önkormányzati rendelethez 

 

 
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 

     Ezer forintban ! 

Sor- 

szám 

Bevételek   Kiadások   

Megnevezés #HIV! Megnevezés #HIV! 

A B C D E 

1. 
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
  Beruházások 1 500 

2. 1.-ből EU-s támogatás   
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló 

beruházás 
  

3. Felhalmozási bevételek   Felújítások 38 000 

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele   
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló 

felújítás 
  

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   Egyéb felhalmozási kiadások 1 200 

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 1 000     

7.         

8.         

9.         

1

0. 
        

1

1. 
    Tartalékok   

1

2. 

Költségvetési bevételek összesen: 

(1.+3.+4.+6.+…+11.) 
1 000 

Költségvetési kiadások összesen: 

(1.+3.+5.+...+11.) 
40 700 

1

3. 
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 

14+…+18) 
  Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

1

4. 
Költségvetési maradvány igénybevétele   Hitelek törlesztése   

1

5. 
Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

1

6. 
Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

1

7. 
Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése   

1

8. 
Egyéb belső finanszírozási bevételek   

Befektetési célú belföldi, külföldi 

értékpapírok vásárlása 
  

1

9. 
Hiány külső finanszírozásának bevételei 

(20+…+24 ) 
  Betét elhelyezése   

2

0. 
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzügyi lízing kiadásai   

2

1. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       

2

2. 
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       

2

3. 
Értékpapírok kibocsátása       

2

4. 
Egyéb külső finanszírozási bevételek       
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2

5. 

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 

összesen (13.+19.) 
  

Felhalmozási célú finanszírozási 

kiadások összesen 

(13.+...+24.) 

  

2

6. 
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 

1 

000 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 

(12+25) 
40 700 

2

7. 
Költségvetési hiány: 

39 

700 
Költségvetési többlet: - 

2

8. 
Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: 1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

 

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot 

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

  Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Bevételi jogcímek #HIV! 

A B C 

1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                       43 500     

2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   

4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel                            300     

6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*                       43 800     

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ 

(1) bekezdése alapján. 
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                                                                         6. melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

 

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 

     
 Ezer forintban ! 

Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve #HIV! #HIV! #HIV! 

A B C D E F=(B-D-E) 

Faház vásárlás 4 000 2014 2 500 1 500   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ÖSSZESEN: 4 000   2 500 1 500   
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                                                                         7. melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 

     
 Ezer forintban ! 

Felújítás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve #HIV! #HIV! #HIV! 

A B C D E F 

Tábor  4 000 2015   4 000   

Faház 1 000 2015   1 000   

Új faház 3 000 2015   3 000   

Zöldséges 3 000 2015   3 000   

Étterem 10 000 2015   10 000   

Sólyom 2 000 2015   2 000   

Öltöző 1 000 2015   1 000   

Úrnafal 1 000 2015   1 000   

Egyéb 3 500 2015   3 500   

CSANA 3 000 2015   3 000   

Játszótér 500 2015   500   

Csatornahálózat 

felújítása 
6 000 2015   6 000   
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ÖSSZESEN: 38 000     38 000   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    9.1 melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

  #HIV! 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 103 548 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 58 108 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 299 

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 
14 425 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 8 716 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
34 692 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése  
  

2.4. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  34 692 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
1 000 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések 
  

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése 
1 000 

3.4. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   
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4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 43 800 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.) 39 500 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 23 000 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 16 500 

4.2. Gépjárműadó 3 500 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 500 

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 80 440 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 17 000 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 

5.4. Tulajdonosi bevételek 19 700 

5.5. Ellátási díjak 6 500 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek 36 240 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 5 000 

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
5 000 

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 268 480 

 10. 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  

(10.1.+10.3.) 
5 000 

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
  

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 23 295 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 23 295 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   
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13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 

bevételei 
  

   17. 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … 

+16.) 
28 295 

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 296 775 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 176 247 

1.1. Személyi  juttatások 62 024 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 423 

1.3. Dologi  kiadások 85 900 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 900 

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 

ÁH-n belülre 
  

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

1.12. 
   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 

belülre 
1 500 

1.13. 
   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-

n kívülre 
  

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
4 400 

1.18. Tartalékok   

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 40 700 

2.1. Beruházások 1 500 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások 38 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 200 

2.6. 
2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-

n belülre 
  

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

2.9. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 

belülre 
  

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 

ÁH-n kívülre 
  

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n kívülre 
1 200 

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások   
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államháztartáson kívülre 

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 216 947 

4. 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + 

… + 4.3.) 
14 850 

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 
  

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 14 850 

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 64 978 

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Intézmények  támogatás 64 978 

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

szervezeteknek 
  

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 79 828 

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 296 775 

   

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)     

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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                                                                                 9.1.1 melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 103 548 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 58 108 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 299 

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 
14 425 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 8 716 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
34 692 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése  
  

2.4. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  34 692 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
1 000 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések 
  

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése 
1 000 

3.4. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   
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3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 43 800 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.) 39 500 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 23 000 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 16 500 

4.2. Gépjárműadó 3 500 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 500 

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 63 440 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 

5.4. Tulajdonosi bevételek 19 700 

5.5. Ellátási díjak 6 500 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek 36 240 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 5 000 

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
5 000 

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 251 480 

 10. 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  

(10.1.+10.3.) 
5 000 

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
  

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 23 295 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 23 295 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   
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13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 

bevételei 
  

   17. 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … 

+16.) 
28 295 

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 279 775 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 133 784 

1.1. Személyi  juttatások 47 568 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 546 

1.3. Dologi  kiadások 73 670 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 

ÁH-n belülre 
  

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

1.12. 
   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 

belülre 
  

1.13. 
   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-

n kívülre 
  

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

1.18. Tartalékok   

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 
2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-

n belülre 
  

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

2.9. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 

belülre 
  

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 

ÁH-n kívülre 
  

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   
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2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 133 784 

4. 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + 

… + 4.3.) 
  

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 
  

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Központi, irányító szervi támogatás   

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

szervezeteknek 
  

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 133 784 

   

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)     

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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                                                                                9.1.2 melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 03 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 
  

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások   

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése  
  

2.4. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
  

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések 
  

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése 
  

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök   
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igénybevétele 

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)   

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)   

4.1.1. - Vagyoni típusú adók   

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)   

4.2. Gépjárműadó   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 17 000 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 17 000 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 17 000 

 10. 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  

(10.1.+10.3.) 
  

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
  

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   
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    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 

bevételei 
  

   17. 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … 

+16.) 
  

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 17 000 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 16 593 

1.1. Személyi  juttatások   

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 456 

1.3. Dologi  kiadások 907 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 230 

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 

ÁH-n belülre 
  

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

1.12. 
   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 

belülre 
  

1.13. 
   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-

n kívülre 
  

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

1.18. Tartalékok   

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 
2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-

n belülre 
  

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

2.9. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 

belülre 
  

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 

ÁH-n kívülre 
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2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 16 593 

4. 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + 

… + 4.3.) 
  

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 
  

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Központi, irányító szervi támogatás   

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

szervezeteknek 
  

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 16 593 

   

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)     

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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                                                                     9.2 melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

  
#HIV! 

Költségvetési szerv megnevezése Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 02 

Feladat megnevezése 2015. év Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.   2.3-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   
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4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+…+4.3.) 
  

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

4.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.3. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 40 310 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
40 310 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 40 310 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 40 310 

1.1. Személyi  juttatások 26 830 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 480 

1.3. Dologi  kiadások 7 000 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 40 310 

   

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)   8 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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                                                                              9.2.1  melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

Költségvetési szerv megnevezése Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 02 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok 2015. évi bevételei, kiadásai 02 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.   2.3-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   
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(4.1.+…+4.3.) 

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

4.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.3. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 40 310 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
40 310 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 40 310 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 40 310 

1.1. Személyi  juttatások 26 830 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 480 

1.3. Dologi  kiadások 7 000 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 40 310 

   

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)   8 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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                                                                              9.3  melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

  
#HIV! 

Költségvetési szerv megnevezése Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 03 

Feladat megnevezése 2015. évi Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   
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4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 24 668 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
24 668 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 24 668 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 24 668 

1.1. Személyi  juttatások 17 420 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 548 

1.3. Dologi  kiadások 2 700 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 24 668 

   

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)   6 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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9.3.1melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

Költségvetési szerv megnevezése Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 03 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok 2015. évi bevételei, kiadásai 02 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   
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(4.1.+4.2.) 

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 24 668 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
24 668 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 24 668 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 24 668 

1.1. Személyi  juttatások 17 420 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 548 

1.3. Dologi  kiadások 2 700 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 24 668 

   

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)   6 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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9.4 melléklet a 4/ 2015 (III.12) önkormányzati rendelethez 

 

Költségvetési szerv megnevezése Egyéb intézmények :Konyha,  EÜ, 03 

Feladat megnevezése 2015. évi Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   
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(4.1.+4.2.) 

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)   

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
  

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 16 532 

1.1. Személyi  juttatások 10 624 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 908 

1.3. Dologi  kiadások   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 16 532 

   

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)     

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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       6. számú tájékoztató tábla 

Nonprofit szervezetek támogatása 
 

    

  Ezer forintban ! 

Sor- 

szám 
Támogatott szervezet neve Támogatás célja 

Támogatás 

összge 

1. BSK   800 

2. Polgárőrség   400 

3. Szabadidősport   400 

4. Tűzoltó   100 

5. Iskola   2 000 

6. Egyház   300 

7. Kis-Galya   400 

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       
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18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

Összesen:   4 400 

Nem kötelező!   

 
 

 

Ezt követően Eszlári Csabáné előadja, hogy az önkormányzat saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre 

várható összegét határozatban kell megállapítani. 

 

A polgármester ismerteti a határozat tervezetét. 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

……/2015. (III. 12.) Önkormányzati Határozat 

 

TERVEZET 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának adóságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Megnevezés Sorszám 2016. 2017. 2018. Összesen: 
Helyi adók 01 40.000,- 40.500,- 41.000,- 121.500,- 

Osztalék,konc.díj 02 0 0 0 0 

Díjak, pótlékok 03 0 0 0 0 

Tárgyi e, imm.jav 04 0 0 0 0 

Részvények 05 0 0 0 0 

Vállalatértékesítésből 

származó  bevétel 

06 0 0 0 0 

Kezességváll. 07 0 0 0 0 

Saját bev(01-07) 08 40.000,- 40.500,- 41.000,- 121.500,- 

Saját bev. 50%-a 09 0 0 0 0 

Előző években keletkezett 

tárgyévi fizetési 

10 0 0 0 0 
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kötelezettség 

Felvett, hitel tart. 11 0 0 0 0 

Felvett kölcsön 12 0 0 0 0 

Hitelviszonyt 

megtestesítő 

értékpapír 

13 0 0 0  

Adott váltó 14 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 15 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 16 0 0 0 0 

Kezességvállalásból  

Eredő fizetési köt 

17 0 0 0 0 

Tárgyévben keletkezett, 

illetve keletkező, tárgyévet 

terhelő fizetési 

kötelezettség (19-25) 

18 0 0 0 0 

Felvett átvállalt hitel 19 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön 20 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 

21 0 0 0 0 

Adott váltó 22 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 23 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 24 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

25 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettség 

összesen (10+18) 

26 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel 

csökkentett saját 

bevétel(09-26) 

27 0 0 0 0 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Javasolja a határozat elfogadását. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

10/2015. (III. 12.) Önkormányzati Határozat 

 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának adóságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Megnevezés Sorszám 2016. 2017. 2018. Összesen: 
Helyi adók 01 40.000,- 40.500,- 41.000,- 121.500,- 

Osztalék,konc.díj 02 0 0 0 0 

Díjak, pótlékok 03 0 0 0 0 

Tárgyi e, imm.jav 04 0 0 0 0 

Részvények 05 0 0 0 0 

Vállalatértékesítésből 

származó  bevétel 

06 0 0 0 0 
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Kezességváll. 07 0 0 0 0 

Saját bev(01-07) 08 40.000,- 40.500,- 41.000,- 121.500,- 

Saját bev. 50%-a 09 0 0 0 0 

Előző években keletkezett 

tárgyévi fizetési 

kötelezettség 

10 0 0 0 0 

Felvett, hitel tart. 11 0 0 0 0 

Felvett kölcsön 12 0 0 0 0 

Hitelviszonyt 

megtestesítő 

értékpapír 

13 0 0 0  

Adott váltó 14 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 15 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 16 0 0 0 0 

Kezességvállalásból  

Eredő fizetési köt 

17 0 0 0 0 

Tárgyévben keletkezett, 

illetve keletkező, tárgyévet 

terhelő fizetési 

kötelezettség (19-25) 

18 0 0 0 0 

Felvett átvállalt hitel 19 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön 20 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 

21 0 0 0 0 

Adott váltó 22 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 23 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 24 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

25 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettség 

összesen (10+18) 

26 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel 

csökkentett saját 

bevétel(09-26) 

27 0 0 0 0 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

                              Előadó: Jámbor Flórián 

 

A polgármester ismerteti a Zöld Sportok Clubja vezetőjének, Kovács Attilának a levelét.  

(Jegyzőkönyv melléklete) 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület 30 000,- Ft-tal támogassa az egyesület tevékenységét.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

11/ 2015 (III. 12) Önkormányzati Határozata 

 



 113 

Tárgy: A Zöld Sportok Clubja támogatása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 30 000,- 

Ft-tal támogatja a Zöld Sportok Klubja tevékenységét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja, hogy a Nemzeti Dohánybolt üzemeltetője szeretne vasárnap is 

nyitva tartani. Levél formájában támogatja, hogy felmentést kapjon.  

 

A polgármester előadja, hogy az átadás óta a közösségi ház egyre jobban ki van használva. 

A Hagyományőrző Klub a rendelkezésére bocsájtott helységeket a hagyományaiknak 

megfelelően berendezte, rendszeresen ott tartják az összejöveteleiket.  

A házasságkötő terem is igényesen be lett rendezve.  

 

A polgármester előadja, hogy megbeszélést folytatott a Felsőzsolcai Takarékszövetkezet 

vezetőjével, hogy az önkormányzat milyen költségekkel számolhatna, amennyiben ott vezetné 

a számláit. Lényeges megtakarítás esetén érdemes pénzintézetet váltani.  

 

Az önkormányzat kezdeményezi a DIGI TV-nél, hogy a teljes hálózatot optikai kábellel 

építsék ki.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a cserkész szövetség kezdeményezi 

a községben egy alapszervezet létrehozását.  

 

A polgármester előadja, hogy az iskola április 11-én szervez egy szemétszedési akciót, 

amihez az önkormányzat is csatlakozik.  

 

A polgármester előadja, hogy a Dorongósi úton vásárolt hétvégi ház átalakítása folyamatban 

van, így a gyógyító kövekhez látogatókat kulturált körülmények (WC, mosdó stb) fogadják 

majd.  

 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

 

k.m. f. 

 

 

 

 

                  Jámbor Flórián                        dr. Hegyközi Béla 

                    polgármester                                                            címzetes főjegyző 

 

 

 


