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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján 
a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé 
terjeszti a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.  
 
Az Áht. előírja, hogy a zárszámadás előterjesztésekor tájékoztatásul, milyen mérlegeket és 
kimutatásokat kell bemutatni. Ezek az alábbiak: 

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban 
- pénzeszközének változását 
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, illetve     
   összesítve 
- a közvetett támogatásokat 
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat szerint 
- a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi  
  irányú kötelezettségek szerinti bontásban 
- vagyonkimutatást 
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó    
  kötelezettségeket, részesedések alakulását 
 

Fentiekre tekintettel elkészült Felcsút Községi Önkormányzat és intézményei 2012. évi 
költségvetésének számszaki beszámolója, melyet az alábbi szöveges beszámoló egészít ki: 
 
A feladatellátás általános értékelése  
 
2012. évben az önkormányzat fenntartásában működő intézmény a Kastély Óvoda, a Felcsút-
Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége és az Endresz György Általános 
Iskola volt. Az önkormányzat mindhárom intézmény fenntartásához jelentős összegű működési 
támogatást nyújtott. A működési támogatás egy részének fedezetét az ÖNHIKI támogatás 
biztosította.  
 
A családsegítés, a gyermekvédelem, a birtokvédelem, illetve a belső ellenőrzés kötelező feladatai 
társulási formában valósultak meg, míg a házi segítségnyújtást - az azt igénylő személyek részére- az 
önkormányzat biztosította.  
 
Közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat határozott idejű munkalehetőséget biztosított. A 
program eredménye kettős volt, mivel nemcsak a munkanélkülieknek lett munkahelye, hanem a 
település képe is javut. A parkok, közterek karbantartása, tisztítása javította a faluképet, az itt élő 
emberek környezet-tudatosságát. 
 
Településünkön Polgárőr Egyesület működik, mely munkájával segíti a helyi közbiztonság növelését. 
Önkormányzatunk - lehetőségeihez mérten- anyagilag is támogatta az Egyesületet, 2012. évben 350 
eFt-tal.  
 
Az önkormányzat törekedett a pályázati lehetőségek kihasználására, így szerezve forrást mind 
működési, mind felhalmozási kiadásaink fedezetére. Ennek eredményeképpen ÖNHIKI I. és II. 
pályázat keretében 30. 017 e Ft összegű támogatást nyert. Így év végén csak 1 db kifizetetlen számla 
maradt, 27 e Ft értékben.  
 
Értékpapír-m űveletekre és kötvénykibocsátásra nem került sor, az önkormányzat, az 
adósságkonszolidációt követően december végére hitelállománnyal már nem rendelkezik. 
 
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt tavalyi év során nem volt. 
 



Az önkormányzat 2012. évben is igyekezett maradéktalanul ellátni feladatait. Az ehhez szükséges 
működési kiadások fedezetét, azonban egész év során folyószámla-hitelből és munkabér hitelből 
volt kénytelen biztosítani, a takarékos gazdálkodás ellenére.  A nehéz gazdasági helyzetben sikerült a 
fizetőképességet megőrizni és a 2012. évet pozitív eredménnyel zárni, melyhez az ÖNHIKI 
pályázatokon nyert támogatás és az adósságkonszolidáció nagyban hozzájárult. 
 
 
A 2012. évi számviteli beszámoló értékelése 
 
I. Bevételi források és azok teljesítése 
 
604. 895 e Ft módosított előirányzattal szemben 524. 437 e Ft költségvetési bevétel teljesült (86,70 
%), melyből: 

•   156. 086 e Ft a költségvetési támogatás, 
•   61. 571 e Ft a támogatásértékű bevétel, 
•   130. 470 e Ft közhatalmi bevétel, 
•      17. 240 e Ft intézményi bevétel 
•     150. 000 e Ft a felhalmozási bevétel, 
•        9. 070 e Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. 

 
 
I.1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása 
 
A központi költségvetésből 2012. évben befolyt bevételek összege 156. 086 e Ft volt, melynek 
részletezését és az előző évhez viszonyított változását az alábbi táblázat mutatja be: 
 
 

Megnevezés 2011. év (e Ft) 2012. év (e Ft) 
Változás 

2012/2011 

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 67. 161 67. 165 100,00 % 

Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető tám. 1. 626 131 8,00 % 

ÖNHIKI támogatás 27. 161 30. 017 110,52 %  

Normatív, kötött felhasználású támogatások 5. 045 13. 209 261,82 % 

Egyéb központi támogatás 0 45. 564 0,00 % 

Összesen 100. 993 156. 086 154,55 % 
 
A központi költségvetési támogatások előző évhez viszonyított számottevő növekedését az ÖNHIKI 
pályázatokon nyert nagyobb összegű támogatás, valamint az adósságkonszolidáció eredményezte. 
Ez a bevétel azonban szükséges volt a működőképesség fenntartásához.  
 
Az önkormányzatok normatív állami hozzájárulása minimális emelkedést mutat az előző évhez 
képest. 
 
A központosított előirányzatok sor 2012. évben a 2011. 12. hónapra járó bérkompenzációt tartalmazza. 
 
Normatív, kötött felhasználású támogatások soron a szociális támogatások jelennek meg, valamint a 
Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz, melyek az előző évhez képest nagyarányú 
növekedést mutatnak. 
 
Egyéb központi támogatás előző évhez viszonyított jelentős növekedését jogszabályváltozás idézte 
elő. Egyrészt a bérkompenzációra vonatkozó előírások alapján 2011. évhez képest nőtt a 
bérkompenzáció összege, másrészt 2012. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultak részére természetbeni támogatásként Erzsébet utalványt kellett kiosztani, melynek értéke 
(487 e Ft) szintén e soron jelenik meg, harmadrészt pedig itt kell feltüntetni az adósságkonszolidáció 
során támogatásként kapott összeget (39. 018 e Ft).  
 
 



 
I.2. A működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel teljesülése kedvezően alakult, a lenti 
részletezés szerint: 

     - elkülönített állami pénzalapból, (közfoglalkoztatá)                 3. 220 e Ft 
     - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,(orvosi ügyelet,védőnő finansz.)                  5. 149 e Ft 
     - helyi önkormányzattól, 

       (Alcsútdoboz,Csabdi,Tabajd,Vértesacsa önkormányzatok körjegyzőségi hozzájárulásai)
                                52. 008 e Ft 

     - nemzetiségi önkormányzattól,                                          0. e Ft 
     - többcélú kistérségi társulástól,                                          0. e Ft 
     - jogi személyiségű társulástól,                                                                                               0. e Ft 
     - térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  
     - központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 
       származó pénzeszközből,                                          0. e Ft 
     - a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  
       elszámolható összegből,(rendszeres gyermekvédelmi támogatás    
       egyszeri pénzbeli ellátása, közlekedési tám.miatt)                                                        624 e Ft 
     - Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                  570 e Ft 

 
I.3. A közhatalmi bevételek 148. 742 e Ft módosított előirányzattal szemben 130. 470 e Ft 
összegben, 87,72 %-os szinten realizálódtak.  
 
A lenti táblázat az elmúlt három év közhatalmi bevételének jogcímenkénti megoszlását mutatja be 
évenkénti bontásban. 
 

Megnevezés 

2010. év 2011. év 2012. év 

telj. (e Ft) % telj. (e Ft) % telj. (e Ft) % 

Építményadó 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Telekadó 3. 417 2,65 % 3. 405 3,09 % 2. 575 1,97 % 

Idegenforgalmi adó 0 0 % 0 0 % 14 0,01 % 

Magánszemélyek kommunális 
adója 2. 008 1,56 % 2. 687 2,45 % 3. 629 2,78 % 

Iparűzési adó 21. 528 16,68 % 35. 581 32,39 % 50. 071 38,38 % 

Helyi adók összesen 26. 953 20,89 % 41. 673 37,93 % 56. 289 43,14 % 

Pótlékok, bírságok 381 0,30 % 874 0,80 % 703 0,54 % 

SZJA helyben maradó része 82. 844 64,20 % 23. 190 21,11 % 19. 529 14,97 % 

Jövedelemkülönbség 
mérséklése -9. 864 -7,65 % 12. 392 11,28 % 19. 454 14,91 % 

Gépjárműadó 27. 337 21,19 % 30. 817 28,05 % 34. 020 26,08 % 

Termőföld bérbeadásából 
származó jövedelemadó 0 0 % 349 0,31 % 0 0 % 

Átengedett központi adók 
összesen 100. 317 77,74 % 66. 399 60,44 % 73. 003 55,96 % 

Talajterhelési díj 724 0,56 % 815 0,74 % 300 0,23 % 

Egyéb sajátos bevételek 657 0,51 % 107 0,09 % 175 0,13 % 

Hatósági jogkörhöz köthető 
működési bevétel 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Közhatalmi bevételek 
összesen 129. 032 100,00% 109. 868 100,00% 130. 470 100,00% 

 
A táblázatból látható, hogy a közhatalmi bevételek 60-70 %-át eddig az átengedett központi adók 
tették ki, melyek évről-évre csökkenő tendenciát mutatnak. (2013. évtől az SZJA helyben maradó 
része és a jövedelemkülönbség mérséklése címén központi támogatás megszűnt, illetve a gépjárműadó 
60 %-át át kell utalni a központi költségvetésbe.) 
 



Az átengedett központi adók csökkenését 2012. évben a helyi adóbevételek, ezen belül is az iparűzési 
adóbevétel növekedése ellentételezte, mely az előző évhez képest, 14. 490 e Ft-tal növekedett.   
 
A helyi adók adónemek szerinti, 2012. évi alakulását és megoszlását az alábbi táblázat mutatja be e Ft-
ban: 
 

  

Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat 

2012. évi 
teljesítés 

Teljesítés %-
a 

Megoszlás 
%-a 

Építményadó 0 0 0 0 % 0 % 

Telekadó 4. 691 4. 691 2. 575 54,89 % 4,57 % 

Idegenforgalmi adó 100 100 14 14,00 %  0,03 % 
Magánszemélyek 
kommunális adója 3. 800 3. 800 3. 629 95,50 % 6,45 % 

Iparűzési adó 39. 708 50. 071 50. 071 100,00 % 88,95 % 

Helyi adók összesen 48. 299 58. 662 56. 289 95,95 % 100,00% 

 
A helyi iparűzési adó a helyi adóbevételek 88,95 %-át teszi ki. A tervezett bevétellel (39. 708 e Ft) 
szemben 2012. év során 50. 071 e Ft teljesült, ami 126,10 %-os teljesítést jelent.  
A telekadó, az idegenforgalmi adó, illetve a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 
alulteljesítés figyelhető meg, azonban összességében kedvezőnek minősíthető az adóbevételek 2012. 
évi alakulása.  
 
I.4. Az intézményi működési bevétel címén 17. 240 e Ft összeg folyt be, mely a módosított 
előirányzat 90,76 %-a. Itt jelennek meg a szennyvíz-hálózat, gyógyszertár, Sportcsarnok 
bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások értéke, a kamatbevételek. 
 
I.5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközként 150. 000 e Ft teljesült, mely a Sportpálya 
értékesítésből befolyt összeg. 
 
I.6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele már az I. félévkor elkönyvelésre került, a 
felhasználási szabályoknak megfelelően (9. 070 e Ft). 
 
II. Kiadások  
 
604. 895 e Ft módosított előirányzattal szemben a tényleges költségvetés kiadás 372. 632 e Ft volt, 
ami 61,60 % teljesítést jelent. 
 
II/1. M űködési költségvetés kiadása 344. 296 e Ft, melyből  

• 15. 639 e Ft a személyi jellegű juttatás  
•   3. 557 e Ft a munkaadót terhelő járulék; 
• 50. 193 e Ft a dologi jellegű kiadások; 
•      605 e Ft az ellátottak pénzbeli juttatása; 
• 274. 302 e Ft az egyéb működési célú kiadás. 

 
A működési kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások és az ahhoz kapcsolódó járulékok az előző 
évhez képest jelentősen csökkentek. A csökkenés oka, hogy 2012. január hónaptól a köztisztviselők 
juttatásai a Körjegyzőségnél jelennek meg. Ugyanakkor az egyéb működési célú kiadások, ahol a 
Körjegyzőségnek nyújtott támogatások elszámolásra kerültek, emelkedést mutatnak. 

 
II/1/a. A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok címen a 
közalkalmazott dolgozók, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak juttatásai, a 
köztisztviselők 2011. december havi juttatásai és ezek járulékai jelennek meg. Ezen kiadások 
a működési költségvetés 5,58 %-át teszik ki.   
 
II/1/b. Dologi jellegű kiadások jelentős arányt (14,58 %-ot) képviselnek az összes működési 
kiadáson belül. Főbb jogcímei és teljesítés adatai a következők:   



         Jogcím 
Módosított 

ei (e Ft) 

2012. évi 
teljesítés (e 

Ft) Teljesítés %-a 

Készletbeszerzés (pl.irodaszer, kisértékű tárgyi 
eszköz hajtó-és kenőanyag, stb) 3. 600 3. 329 92,47 % 
Kommunikációs szolgáltatás (pl.telefon, 
internet,stb) 1. 096 1. 065 97,17 % 
Szolgáltatási kiadások (pl.bérleti díjak,közüzemi 
díjak,fenntartási,karbantartás kiadások, stb) 35. 982 32. 240 89,60 % 
Kiszáml. termékek és szolg.-ok ÁFA 
befizetése 216 216 100,00% 

Általános forgalmi adó 6. 865 6. 060 88,27 % 

Kiküldetés,reprezentáció 494 457 92,51 % 

Különféle költségvetési befizetés 419 419 100,00 % 

Egyéb dologi kiadások 3. 511 3. 581 101,99 % 

Adók, díjak 730 730 100,00 % 

Kamatkiadások 4. 058 2. 096 51,65 % 

Tartalék 204. 883 0 0,00% 

Dologi jellegű kiadás összesen 261. 854 50. 193 19,17 % 
 
II/1/c. Ellátottak pénzbeli juttatásaként 605 eFt került folyósításra, az Arany János Tehetséggondozó 
Programban részt vevő középiskolai tanulók támogatásaként, és Bursa Hungarica támogatásban 
részesülő felsőoktatásban tanulók támogatásaként. 
 
II/1/d.  Az egyéb működési célú kiadások 79,67 %-os szinten teljesültek.  E kiadások között jelenik 
meg: 

-   a körjegyzőségnek átadott 97. 089 e Ft hozzájárulás,  
- a Kastély Óvodának átadott 53. 840 e Ft hozzájárulás, 
- az Endresz György Általános Iskolának átadott 79. 847 e Ft hozzájárulás, 
- a Társulásoknak adott támogatások:Vértes TKT 2012. évi tagdíj 183 e Ft, Móri TKT 

honvédelmi hj. 45 e Ft, KDV Hulladékgazd. Társulásnak 2012.évi hj 183 e Ft, 
- non-profit szervezetnek nyújtott támogatás 1. 110 e Ft (Polgárőrség, Erdei Iskola, 

Csíkmenaság testvértelepülés, Völgy Vidék Közösség tagdíj, Nyugdíjas Klubnak 
2011. évi 1 havi polgármesteri tiszteletdíj, Nyugdíjas Klubnak önkormányzati 
támogatás, Medicopter Alapítvány támogatása), 

- háztartásoknak átadott 326 e Ft, ami a polgármester tiszteletdíjának felajánlása 
felsőoktatásban tanulók részére, 

- vállalkozásnak (orvosi ügyelet támogatása címén + a felajánlott 1 havi polgármesteri 
tiszteletdíj) adott támogatás, 3. 853 e Ft, 

- KMB támogatására 240 e Ft, 
- Önkormányzatoknak átadott támogatás- Vál Építéshatóság támogatására 8. 913 e Ft, 
- MÖSZ tagdíj 18 e Ft, 
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak átadott 2010-2011-2012. évi tagdíj 5. 380 

e Ft, 
- Egyházaknak átadott pénzeszköz (Református és Katolikus Egyháznak 1-1 havi 

polgármesteri tiszteletdíj: 653 e Ft) 
- Szociális kölcsön egy főnek 75 e Ft, 
- Munkabér hitel törlesztése: 6. 000 e Ft, 
- A segélyek. 
  
 
 
 
 
 
 



Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a következő kimutatás tartalmazza: 
 

A lakosságnak juttatott támogatások, 
szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 

Eredeti 
előirányzat (eFt) 

Módosított 
előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 

a) Rendszeres szociális segély 1. 231 439 351 

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2. 394 3. 164 3. 164 

c) Ápolási díj normatív módon 1. 522 1. 666 1. 666 

d) Ápolási díj méltányossági alapon 1. 416 1. 416 1. 188 

e) Temetési segély 200 200 0 

f) Közgyógyellátás 100 100 44 

g) Rászorultságtól függő norm. kedvezm. 4. 156 4. 740 4. 573 

h) Köztemetés 150 150 0 

i) Rendkívüli gyermekvédelmi segély 50 50 0 

j) Lakásfenntartási támogatás normatív 1. 579 1. 578  1. 577 

k) Átmeneti segély 200 200 40 

l) Egyéb az önkormányzat rendeletében 
megállapított juttatás 3. 313 3. 639 2. 964 

m) Pénzbeni támogatás (rendszeres 
gyermekvéd.kedv.) 1. 044 1. 044 493 

n) Természetbeni támogatás (rendszeres 
gyermekvéd.kedv.) 0 487 487 

Összesen 17. 355 18. 873 16. 547 
 

 
II/2 .Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 6. 860 e Ft. Az önkormányzatnak 5 db 
multifunkciós készülék, 20 db számítógép és monitor, valamint 5 db laptop vásároltunk. A védőnői 
szolgálatnak 1 db mobiltelefont és 1 db robogót vásároltunk. A házi segítségnyújtó szolgálatnak 1 db 
bioptron lámpát vásároltunk. 
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése adósságkonszolidációnak köszönhetően 20. 750 e Ft volt, 726 e Ft 
kamattal. 
 
II/3. Támogatási kölcsönök soron szociális kölcsön folyósítása jelenik meg, 75 e Ft összegben. 
 
III. Pénzmaradvány 
 
A tárgyévi pénzmaradvány 152. 678 e Ft. A pénzmaradvány levezetését a zárszámadási 
rendelettervezet 11. melléklete tartalmazza. 
 
 
IV. Vagyon alakulása 
 
A 2012. december 31-én az önkormányzat vagyona a 13. melléklet szerint alakult. 
Az intézmények felé térítésmentes átadás/ átvétel formájában átadásra kerültek azok eszközei. Ezzel 
csökkent az önkormányzat könyveiben a vagyon, az intézményeknél pedig nőtt. A 2011. évhez képest 
a 2012. évben vásárolt nagy értékű eszközökkel növekedett, valamint az eladott Sportpálya értékével 
csökkent az önkormányzati vagyon. 
 
A vagyon alakulását, összetételét részletesen a zárszámadási rendelettervezet 12., 13., és 14. 
mellékletei mutatják be. 
 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/b.§-a alapján a talajterhelési díj a 
környezetvédelmi alap bevétele.  

A Környezetvédelmi Alap 2012. évi alakulását a zárszámadási rendelettervezet 15. melléklete 
tartalmazza. 
 



A Körjegyzőség 2012. éves beszámolója 
 
 
 
A 2012. éves gazdálkodás adatait a 17, 18, 19, 20, 21, 22. mellékletek tartalmazzák. 
 
Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2012. évben: 
 

97. 092 e Ft költségvetési bevételt, 
   92. 133 e Ft költségvetési kiadást teljesített. 
   4. 959 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2012. december 31-én 
 
 

A bevételek alakulása 
 
Előirányzat módosítás félévkor és háromnegyed évkor történt. 
 
Kamatbevétel 3 e Ft volt, a fennmaradó 97. 089 e Ft bevételi rész a körjegyzőségi tag önkormányzatok 
hozzájárulásai és a körjegyzőségi normatív hozzájárulás összege. 
 
 
 

A kiadások alakulása 
 
Személyi jellegű kiadások: 68. 294 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok: 17. 718 e Ft 
Dologi jellegű kiadások: 4. 761 e Ft 
Átfutó: 1. 360 e Ft 
 
A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők alapilletményét, pótlékait, 
bérkompenzációját, munkába járásait, valamint jutalom kifizetésre is sor került. A munkaadót terhelő 
járulékok az előbb felsorolt kiadások járulékait tartalmazzák. 
 
Dologi kiadások közé tartoznak szakmai kiadványok vásárlásai, körjegyző- aljegyző telefon költségei, 
hálózati rendszer karbantartási díjai, valamint ezek Áfája, és a köztisztviselők belföldi kiküldetései, 
továbbképzései. 
 
A Körjegyzőség vagyonnal nem rendelkezik. 
 
Az átfutón maradt tételek a 2012. 11-12. havi útiköltség kifizetések, fizetési előleg felvétel, valamint 
Alcsútdoboz Polgármesteri Hivatal téves számfejtésből adódó járulék részre, melyet 2013. év első 
felében rendeztünk. 
 
A 2012. évet Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 4. 959 e Ft 
pénzkészlettel zárta, mely a 2012. 12. havi bérek kifizetésére lett volna fordítva, de mivel a MÁK 
finanszírozta meg ezt a bért 2013. 01. hóban, így ennek a pénznek a felhasználása áthúzódik 2013. 
évre. 
 
A Körjegyzőség létszáma 23 fő. 
 
Kifizetetlen számla-állománya 6 e Ft volt év végén. 
 
 
Összességében elmondható, hogy kiadási és bevételi előirányzatainak felhasználása tervhez 
összehangoltan alakult. 
 
 
 
 



Az Önkormányzat Kastély Óvoda költségvetési szervének 2012. éves beszámolója 
 
 
A 2012. éves gazdálkodás adatait a 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. mellékletek tartalmazzák. 
 
A Kastély Óvoda 2012. évben: 
 

64. 814 e Ft költségvetési bevételt, 
   64. 622 e Ft költségvetési kiadást teljesített. 
   192 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2012. december 31-én 
 

A bevételek alakulása 
 
Előirányzat módosítás félévkor, háromnegyed évkor és év végén történt. 
 
 
Intézményfinanszírozás: 53. 840 e Ft. 
 
Kamatbevétel 11 e Ft. 
 
Intézményi étkezési bevétel Áfával (óvodás-iskolás gyerek, dolgozó, vendég): 10. 713 e Ft 
 
Mága Zoltán adománya 250 e Ft. 
 
 
 

A kiadások alakulása 
 
 
Személyi jellegű kiadások: 37. 881 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok: 9. 647 e Ft 
 
Dologi jellegű kiadások: 16. 741 e Ft 
 
Műk.c. pe. Átadás ÁHT-n kívülre (Óvodaszövetségi tagdíj): 17 e Ft 
 
Beruházás jellegű kiadások: 319 e Ft 
 
Átfutó (2012. 12. hóban kifizetett bér jellegű kiadások): 17 e Ft. 
 
 
Az óvoda étszáma 18 fő. 
 
Kifizetetlen számla-állománya év végén nem volt. 
 
 
 

Az Önkormányzat Endresz György Általános Iskola költségvetési szervének 2012. éves 
beszámolója 

 
 
A 2012. éves gazdálkodás adatait a 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. mellékletek tartalmazzák. 
 
Az Endresz György Általános Iskola 2012. évben: 
 

85. 341 e Ft költségvetési bevételt, 
   83. 596 e Ft költségvetési kiadást teljesített. 
   1. 745 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2012. december 31-én 



 
A bevételek alakulása 

 
Előirányzat módosítás félévkor és háromnegyed évkor történt. 
 
A bevételi rész intézményi étkezési bevételből, önkormányzati finanszírozásból, közfoglalkoztatási 
bérvisszatérülésből a Munkaügyi Központtól, valamint Mága Zoltán adományából (250 e Ft), és az 
Erdei Iskola támogatásból (100 e Ft) áll, melyet Felcsút Községi Önkormányzat támogatott. 
 
 

A kiadások alakulása 
 
Személyi jellegű kiadások: 53. 587 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok: 12. 912 e Ft 
 
Dologi jellegű kiadások: 15. 852 e Ft 
 
Beruházás jellegű kiadások: 840 e Ft 
 
Átfutó (2012. 12. hóban kifizetett bér jellegű kiadások): 405 e Ft. 
 
 
Az iskola étszáma 21 fő. 
 
Kifizetetlen számla-állománya év végén nem volt. 
 
 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelettervezet megvitatására és a 2012. évi 
zárszámadásról szóló rendelet elfogadására. 
 
 
Felcsút, 2013. április 29. 
 
 
         Mészáros Lőrinc 
          polgármester 
 


