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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2015.(II.02.) Önkormányzati rendeletével 

163.554 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2015. január 29-i ülésén fogadta el az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetését. Az elfogadott költségvetést a Képviselő-testület az 

alábbiak szerint módosította: 

 

- a 2015. május 28-i ülésén a 10./2015.(V.29.). Önkormányzati rendeletével, az 

Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 174.679. eFt-ra,  

- a 2015. szeptember 24-i ülésén a 12/2015.(IX.25.) Önkormányzati rendeletével, az 

Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 181.902. eFt-ra módosította. 

- az Óvoda bevételi és kiadási főösszegei nem változtak. 

 

Az újabb módosítást követően az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 194.813 eFt-ra 

módosul, az Óvoda bevételi és kiadási főösszege nem változik (33.712 eFt). 

 

A megelőző költségvetési rendelet módosítás óta az önkormányzat többlettámogatásban 

részesült közfoglalkoztatás támogatása (2.201 eFt), illetve szociális célú tűzifa támogatás (498 

eFt) jogcímeken. A két beadott Vis maior pályázat sikeres volt, melyek megvalósítását 2016. 

szeptember 30-ig kell teljesíteni utófinanszírozásos rendszerben. A befejezett Béke utcai Vis 

maior beruházás pénzügyi elszámolása befejeződött (jogszerűnek ítélték a 13.877 eFt 

felhasználást). 

 

Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása, illetve a testületi döntések és a 

teljesítési adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítás az alábbiak szerint: 

 

1701 – Önkormányzati jogalkotás 

-. 718 eFt elszámolásból származó bevétel, 

+ 100 eFt egyéb bírság bevétel, 

+ 5 eFt kamatbevétel, 

+ 48 eFt biztosítói kártérítés, 

+ 178 eFt károkozás megtérítése. 

 

1703 - Közfoglalkoztatás 

+ 724 eFt közfoglalkoztatás támogatása, 

+ 570 eFt törvény szerinti illetmény, 

+ 154 eFt szociális hozzájárulás. 

 

1704 – Közutak üzemeltetése 

+ 60 eFt szállítási szolg. kiadás, 

+ 179 eFt gépi földmunka szolgáltatás. 

 

1705 – Szennyvízcsatorna fenntartás 

+ 281 eFt bérleti és lízingdíj bevétel 

 

1708 – Város és községgazdálkodás 

+ 236 eFt buszmegálló tető csere Vasztély, 

+ 89 eFtt talicska, akkumulátor, mobil WC beszerzés Áfa. 

 



3  

1709 - Háziorvosi ellátás 

+ 9 eFt mozgásérzékelős lámpa beszerzés, 

-. 9 eFt nem adatátviteli célú távközl.eszk., 

+ 30 eFt villamos energia szolg., 

+ 10 eFt érintésvédelmi mérés orvosi rendelő, 

+ 15 eFt mük. célú Áfa 

 

1710 – Háziorvosi ügyelet ellátás 

+ 200 eFt háziorvosi ügyeleti feladatellátás, 

 

1712 – Könyvtári szolgáltatás 

-. 10 eFt könyvbeszerzés ei. csökk., 

+ 10 eFt pályázati díj. 

 

1713 – Közművelődési tevékenység 

+ 8 eFt megbízási díj szoc.hója, 

+ 126 eFt kultúrház karbantartási költsége, 

+ 100 eFt gázdíj, 

+55 eFt működési célú Áfa. 

 

1715 – Iskolai gyermekétkeztetés  

+ 800 eFt ellátási díjak ei. rendezése, 

+1 100 eFt tányér, pohár, evőeszk, bögre beszerzés, 

+ 40 eFt működési célú Áfa. 

 

1716 – Óvodai nevelés 

+ 2.087 eFt óvoda elszámolás pe átvétel, 

+ 183 eFt továbbszáml. szolg., 

+ 270 eFt képzési költség, 

+ 546 eFt 2013.évi normatíva visszafiz. megtérítése. 

 

1719 – Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

-. 273 eFt foglalkoztatást helyettesítő tám. 

 

1720 – Rendszeres szociális segély 

-. 31 eFt rendszeres szociális segély. 

 

1727 – Önkormányzati vagyongazdálkodás 

+ 120 eFt bérleti és lízingdíj, 

+ 200 eFt vakolóanyag, konténerbekötéshez, időkapszulához anyagbeszerzés, 

+ 8 eFt murva szállítási költsége, 

+15 eFt villanyszerelési munkák, 

+ 30 eFt működési célú Áfa. 

 

1728 – Önkormányzatok elszámolásai 

+ 718 eFt elszámolásból származó bevételek, 

-. 9.316 eFt építményadó Cofog rendezés, 

-. 5.686 eFt telekadó Cofog rendezés, 

-. 7.057 eFt iparűzési adó Cofog rendezés, 

-. 2.793 eFt gépjárműadó Cofog rendezés, 
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-. 50 eFt talajterhelési díj Cofog rendezés. 

 

1734 – TÁMOP.os foglalkoztatás 

+ 210 eFt törvény szerinti ill. TÁMOP. 

 

1735 – Diákfoglalkoztatás 

+ 303 eFt törvény szerinti ill. diák, 

+ 82 eFt szoc.hó diák. 

 

1739 – Vis maior Béke utca 

+ 50 eFt Béke utca megosztása, 

-3.318 eFt egyéb építmény felújítás, 

-. 895 eFt felújítás Áfa. 

 

1740 – Adósságkonszolidációs pályázat 

+ 200 eFt közbeszerzési eljárás lebonyolítási költsége, 

+ 10 eFt mérőóra ideiglenes le és felszerelése, 

+ 60 eFt működési célú Áfa, 

+ 9.998 eFt egyéb épület felújítás, 

+ 2.699 eFt felújítás Áfa. 

 

1741 – Biokazán, aprítógép költségei 

+ 65 eFt hajtó és kenőanyag beszerzés, 

+ 20 eFt működési célú Áfa. 

 

1742 – Teherautó költségei 

+ 80 eFt hajtó és kenőanyag beszerzés, 

+ 86 eFt autógumi csere, 

+ 50 eFt működési célú Áfa. 

 

1743 – Adóbevételek 

+ 9.316 eFt építményadó Cofog rendezés, 

+ 5.686 eFt telekadó Cofog rendezés, 

+ 7.057 eFt iparűzési adó Cofog rendezés, 

+ 2.793 eFt gépjárműadó Cofog rendezés, 

+ 50 eFt talajterhelési díj Cofog rendezés, 

+ 2.174 eFt építményadó többlet bev.ei. növ., 

+ 330 eFt telekadó többlet bev.ei. növ., 

+ 21 eFt magánszem. komm.adó többlet bev.ei. növ., 

+ 1.757 eFt iparűzési többlet bev.ei. növ., 

+ 824 eFtt gépjárműadó többlet bevétel ei.növ., 

+ 285 eFt talajterhelési díj többlet bevétel ei.növ., 

+ 82 eFt idegenforgalmi adó többlet bevétel ei.növ., 

+ 937 eFt helyi adópótlék, bírság többlet bevétel ei.növ. 

 

1744 – Tornaterem építés 

+ 2 eFt "E" építési napló használati díja, 

+ 1 eFt működési célú Áfa, 

+ 80 eFt közbeszerzési hirdetmény díja, 

-. 2.216 eFt épület beszerzés ei. csökk. 
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1745 – Falubusz beszerzés, fenntartás  

+ 40 eFt hajtó és kenőanyag beszerzés, 

+ 40 eFt kötelező biztosítás, 

+ 12 eFt működési célú Áfa. 

 

1746 – Vis maior Szabadság utca 

+ 300 eFt Szabadság utcai beszakadás szakértői vélemény. 

 

1747 – Vis maior híd 

+ 150 e Ft Szabadság utcai híd szakértői véleménye. 

 

A költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési 

rendelet második módosítását követően az alább felsorolt előirányzat átcsoportosítások, 

módosítások történtek: 

 

1701 – Önkormányzati jogalkotás 

+ 306 eFt szakmai tevékenységet segítő szolgált, 

+ 78 eFt telefonközpont, vízforraló, kávéfőző beszerzés, 

+ 227 eFt Önk-i épület villanyszerelése, statikai szakvélemény, 

+ 40 eFt földkábel fektetés szolgáltatói költsége, 

-. 3.000 eFt tartalék ei. csökk., 

+ 498 eFt tartalék növelése szociális célú tűzifa. 

 

1703 - Közfoglalkoztatás 

+ 1.477 eFt közfoglalkoztatás támogatása, 

+ 1.277 eFt törvény szerinti illetmény, 

+ 200 eFt szociális hozzájárulási adó. 

 

1704 – Közutak üzemeltetése 

-. 277 eFt egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás  

-. 500 eFt egyéb szakmai tev. segítő szolg., 

-. 201 eFt működési célú Áfa. 

 

1708 – Város és községgazdálkodás 

+ 328 eFt egyéb gép berendezés beszerzés, 

-. 101 eFt egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, 

-. 220 eFt egyéb különféle külső személyi juttatás, 

 

1713 – Közművelődési tevékenység 

+ 180 eFt egyéb különféle dologi kiadás, 

 

1715 – Iskolai gyermekétkeztetés 

-. 800 eFt ellátási díjak csökkentése, 

+ 116 eFt szék beszerzés iskola ebédlő, 

-. 428 eFt vásárolt élelmezés ei csökk. 

 

1716 – Óvodai nevelés 

-. 2.087 eFt pe. átvétel helyi önk-tól 

-. 183 eFt áht-n belüli közvetített szolgált. 
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1727 – Önkormányzati vagyongazdálkodás 

-. 120 eFt bérleti és lízingdíj bevétel, 

-. 306 eFt szakmai tevékenységet segítő szolg., 

-. 116 eFt építmény beszerzés, 

-. 78 eFt egyéb építmény beszerzés, 

-. 3.798 eFt egyéb építmény beszerzés, 

-. 928 eFt építmény beszerzés áfa,  

-. 694 eFt szakmai tevékenységet segítő szolg., 

-. 850 eFt telek beszerzés, 

-. 35.008 eFt építmény beszerzés, 

-. 9.832 eFt beruházási áfa. 

 

1728 – Önkormányzatok elszámolásai 

+ 498 eFt szociális célú tűzifa támogatás. 

 

1733 – Maradvány igénybevétel 

+ 3.190 eFt pénzmaradvány ei. növelése 

 

1739 – Vis maior Béke utca felújítása 

+ 3.798 e Ft egyéb építmény felújítás, 

+ 928 eFt építmény felújítás áfa. 

 

1740 – Adósságkonszolidációs pályázat 

+ 50 eFt műszaki szakértői vélemény, 

+ 9.999 eFt épület felújítás, 

+ 2.700 eFt épület felújítás áfa. 

 

1744 – Tornaterem építés pályázat 

+161 eFt parkoló építés engedélyezési eljárási díjai, 

+23.500 eFt tornaterem építés, 

+ 6.345 eFt tornaterem építés áfa. 

 

1745 – Falubusz beszerzés, fenntartás 

+ 6.135 eFt Falubusz beszerzés, 

+ 1.633 eFt Falubusz beszerzés áfa. 
 

 

A költségvetési rendelet 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési 

rendelet módosítását követően az óvoda költségvetésében az alább felsorolt előirányzat 

átcsoportosítások, módosítások történtek: 
 

2201 - Óvodai Intézményi étkeztetés 

-. -185 eFt ellátási díjak ei. csökkentése pénzmaradvány igbev.miatt 

-. 50 eFt törvény szerinti illetmény ei csökkentés (betegszabi miatt) 

+ 50 eFt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi miatt) 

 

2202 – Óvodai nevelés 

-. 13 eFt szakmai anyag  

+ 10 eFt iratmegsemmisítő beszerzés  
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+  3 eFt iratmegsemmisítő beszerzés áfa  

-. 16 eFt szakmai tevékenységet segítő szolg. 

+ 16 eFt egyéb szolgáltatások 

-. 50 eFt törvény szerinti illetmény csökkentése (betegszabi miatt) 

+ 50 eFt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi miatt) 

 

2205 – Maradvány igénybevétele 

+ 185 eFt ellátási díjak ei. csökkentése pénzmaradvány igbev.miatt 
 

Az előirányzat változásokat összevontan, kiemelt előirányzatonkénti bontásban az alábbi táblázat 

mutatja: 

 

 

 

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a 

módosított rendeletet elfogadni. 

 

Csabdi, 2015. november 19. 

 

Tisztelettel: 
 

Huszárovics Antal 

   polgármester

  Eredeti előirányzat   Módosított előirányzat 2015.11.26.. 

Megnevezés Önkormányzat Óvoda Összesen Önkormányzat Óvoda Összesen 

K1. Személyi juttatások 6 150 18 438 24 588 12 938 18 438 31 376 

K2. Munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó 1 321 4 945 6 266 2 524 4 945 7 469 

K3. Dologi kiadások 25 006 10 329 35 335 26 046 10 316 36 362 

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 787 0 2 787 1 983 0 1 983 

K5. Egyéb működési célú kiadások 11 616 0 11 616 9 923 0 9 923 

K6. Beruházási kiadások 75 738 0 75 738 36 182 13 36 195 

K7. Felújítások 8 484 0 8 484 59 971 0 59 971 

K8. Egyéb felhalmozási célú 

kiadások 273 0 273 11 116 0 11 116 

K1-8. Költségvetési kiadások 131 375 33 712 165 087 160 683 33 712 194 395 

K9. Finanszírozási kiadások 32 179 0 32 179 34 130 0 34 130 

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 163 554 33 712 197 266 194 813 33 712 228 525 

B1. Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 63 515 0 63 515 84 562 0 84 562 

B2. Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 13 878 0 13 878 13 878 0 13 878 

B3. Közhatalmi bevételek 24 998 0 24 998 31 508 0 31 508 

B4. Működési bevételek 7 163 1 533 8 696 7 675 1 348 9 023 

B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 

B6. Működési célú átvett 

pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 

B7. Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 

B1-7. Költségvetési bevételek 109 554 1 533 111 087 137 623 1 348 138 971 

B8. Finanszírozási bevételek 54 000 32 179 86 179 57 190 32 364 89 554 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 163 554 33 712 197 266 194 813 33 712 228 525 
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Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 ___/2015. (… ... .) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló  

1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.02.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.§ (1) A Képviselő-testület  

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek 

főösszegét 194.813 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 13.878 

eFt, a működési célú bevétel 123.745 eFt, finanszírozási bevétel 57.190 eFt. 

 

b) az önkormányzat összes kiadását 194.813 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 

160.683 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 107.269 eFt, a 

működési célú kiadások összege 53.414 eFt, finanszírozási kiadás 34.130 eFt. 

 

c) a Csabdi Napraforgó Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló 

bevételek főösszegét 33.712 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 

0 eFt, a működési célú bevétel 1.348 eFt, finanszírozási bevétel 32.364 eFt. 

 

d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 33.712 eFt-ban, ezen belül 

költségvetési kiadását 33.712  eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú 

kiadás 13 eFt, a működési célú kiadások összege 33.699 eFt. 

 

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 

költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek:  137.623 eFt 

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:  160.683 eFt 

c) a hiány pénzmaradvány) összege: 57.190 eFt 

d) intézményfinanszírozás:32.179  eFt 

e) finanszírozási kiadás: 1.951 eFt. 

 

(3) A Csabdi Napraforgó Óvod tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások 

különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül 

megállapításra: 

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek:  1.348 eFt 

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:   33.712 eFt 

c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 185 eFt 

d) intézményfinanszírozás: 32.179 eFt 
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(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és 

felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem 

működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.” 

 

  (2) A R.) 1.,2/a.,2/b.,2/c.,3/a.,3/b.,3/c.,5.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,mellékletei helyébe jelen rendelet 

1.,2/a.,2/b.,2/c.,3/a.,3/b.,3/c.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., mellékletei lépnek. 
 

 

2. § Ez a rendelet 2015.__________én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  34.§ (4) bekezdése szerinti 

időpontra kell alkalmazni. 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

               Dr. Sisa András                                                              Huszárovics Antal 

                   jegyző                            polgármester 
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