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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) 

bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-

tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Az Áht. 

értelmében az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell 

elfogadnia, mert a 25. § (1) bekezdése szerint „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-

testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti 

gazdálkodásról rendeletet alkot.” 

 

Ugyancsak fontos, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése szerint „A költségvetési 

rendeletben működési hiány nem tervezhető.” Az Áht. 23. § (4) bekezdése szerint „A Mötv. 

111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti 

külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.” 

 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175837#sid165376


2 

 

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI,  AZ 

ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2020. ÉVBEN   

  

A kormány által előterjesztett 2020-es költségvetés a biztonságos növekedés 

költségvetése. Tervezésekor a nemzeti kormány Magyarország biztonságának 

megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes 

foglalkoztatás elérését tartotta szem előtt.  

2010 óta Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi 

helyzetét, felelős költségvetési gazdálkodást folytat, tartósan alacsonyan tartja az 

államháztartás hiányát, csökkenő pályára állította az államadósságot, és tartós gazdasági 

növekedést ért el. 2010 óta közel 12%-ról 3,8%-ra csökkent a munkanélküliség és rekordokat 

dönt a foglalkoztatás, miközben a bérek hosszú évek óta nem látott ütemben nőnek.   

2020-ben is meg kell őriznünk Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitását, emellett a 

magyar emberek akaratát érvényesítve garantálnunk kell Magyarország biztonságát, 

határvédelmét és az illegális migráció elleni küzdelmet. A nemzeti kormány továbbá 

elkötelezett a nemzeti szuverenitás védelme, a keresztény kultúra megőrzése, a munkaalapú 

társadalom, az adócsökkentés politikája, valamint a magyar családok és a gyermekvállalás 

támogatása mellett. Mindezek a költségvetés tervezésének alapjai is.  

Az elmúlt időszak adatai alapján a magyar az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság 

egész Európában. A jövő évi költségvetés tervezésekor 4% feletti (4,1%-os) gazdasági 

növekedéssel, az eddiginél is alacsonyabb, 1,8%-os költségvetési hiánnyal és az államadósság 

további csökkenésével számolunk. A gazdasági növekedés fenntartása és további ösztönzése 

érdekében 4000 milliárd forint értékű kormányzati támogatással megvalósuló beruházást 

tervezünk megvalósítani.  

A magyar kormány 2010 óta a családokat és a munkahelyteremtést támogató adócsökkentő 

politikát folytat. Ennek eredményeként emelkednek a bérek, nő a foglalkoztatás, és 

dinamikusan bővül a gazdaság. Az elmúlt években a nemzeti kormány példaértékű 

családtámogatási rendszert épített ki. Csökkentette a munkát és a legfontosabb élelmiszereket 

terhelő adókat, jelentősen mérsékelte a háztartások rezsiterheit, átfogó béremeléseket hajtott 

végre, és Európában egyedülálló otthonteremtési programot indított el.   

Ezért 2020-ben is folytatjuk az adócsökkentés politikáját. Továbbra is az arányos 

adórendszert támogatjuk (aki többet dolgozik, többet is vihessen haza), és tovább csökkentjük 

a munkát terhelő adókat, valamint a vállalkozások és a családok adóterhét. 2020-ben 2015-

höz képest a duplájára fog nőni a kétgyermekesek családi adókedvezménye, így közel 350 

ezer családnál marad több pénz. A növekedés éves szinten 2020-ben akár 240 ezer forint 

többletjövedelmet biztosít a családoknak 2015-höz képest.  

2010-hez képest ma több mint 750 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon. Jövőre pedig 

további lépéseket teszünk a teljes foglalkoztatottság irányába. A vállalkozókkal 2016-ban 

megkötött többéves bérmegállapodás alapján tovább csökkentjük a munkát terhelő adókat. A 

járulékkedvezményekkel kapcsolatos megállapodásnak megfelelően a szociális hozzájárulási 

adó mértéke jövőre várhatóan további 2 százalékponttal, 17,5%-ra csökken. A gazdasági 

stabilitás érdekében továbbra is megállapodásra törekszünk a munkavállalókkal és a 

munkáltatókkal. Az idősek foglalkoztatását is egyszerűbbé és elérhetőbbé tesszük.  

Az Európát sújtó bevándorlás, valamint az azzal járó terrorveszély és közbiztonsági 

következmények miatt a következő évek egyik legfontosabb kihívása a biztonság lesz. Ezért 

továbbra is biztosítjuk, sőt jelentősen emeljük a közbiztonság megerősítéséhez és a 

honvédelem fejlesztéséhez szükséges forrásokat.  

A pénzügyi stabilitás és a tartós gazdasági növekedés kulcsa az előrelátó tervezés. Az előző 

évekhez hasonlóan az ország biztonsága érdekében a kormány a nem várt kiadásokra is 

tartalékokat képez. A magyar gazdaság kilátásai jók, a növekedés alapjai stabilak, de az 
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eurózónában vannak válságra utaló jelek. Az Európai Unió több tagállama is súlyosan el van 

adósodva, pénzügyi válság szélén egyensúlyoznak, és vannak országok, ahol politikai 

instabilitás jelei mutatkoznak. Mindezek miatt előrelátóan kell tervezni, ezért a 

költségvetésben 50%-kal emeljük az általános tartalékként szolgáló Rendkívüli kormányzati 

intézkedések előirányzatát és a hiánycél teljesítéséhez kötötten felhasználható források 

összegét.   

 

I.  A kormányzat gazdaságpolitikája  

A következő kormányzati ciklust meghatározó gazdaságpolitika célja az államadósság és a 

GDP-arányos költségvetési hiány csökkentése, az egyensúlyos költségvetés megközelítése 

mellett a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés fenntartása.  

A pénzügyi stabilitás fenntartása mellett a kormány – a demográfiai intézkedéseket, valamint 

a versenyképesség erősítését és a termelékenység javítását előtérbe helyezve – továbbra is 

elkötelezett a családok támogatásának kiterjesztése, a munkaalapú gazdaság erősítése, hazánk 

innovációs képességének fejlesztése, a nemzetpolitikai célok megvalósítása, valamint 

Magyarország külső és belső biztonságának garantálása mellett.  

A versenyképes gazdaság és modern társadalom építése érdekében 2010 óta folytatott 

gazdaságpolitikai programok sikeresek voltak. A költségvetési és pénzügyi egyensúly 

helyreállítására irányuló törekvések következtében Magyarország 2013 júniusában kikerült a 

2004 óta fennálló túlzottdeficit-eljárás alól. A fegyelmezett fiskális politikának köszönhetően 

2018-ben az államháztartás előzetes hiánya 2,0%-ra teljesült és a GDP-arányos államadósság 

73,6%-ra csökkent.  

A magyar gazdaság a 2013-as növekedési fordulat óta stabil és kiegyensúlyozott növekedési 

pályán mozog: 2014-ben dinamikusan, 4,2%-kal, 2015-ben 3,4%-kal, 2016-ban 2,2%-kal, a 

tavalyi évben pedig ismét 4,0%-kal bővült reál értelemben a bruttó hazai össztermék. Fontos 

kiemelni, hogy a gazdasági növekedés szerkezete egyúttal fenntartható is, ugyanis egyfelől a 

legtöbb ágazat pozitívan járult hozzá hazánk teljesítményéhez, másfelől a bővülést nem 

hitelfelvétel táplálta.  

A magyar gazdaság növekedési potenciáljának erősítése érdekében a kormány kiemelt célja 

továbbra is, hogy a segélyalapú gazdaságot munkaalapú gazdaság váltsa fel, azaz 

mindenkinek megérje dolgozni. 

A gazdaságpolitikai mérföldkőnek tekinthető bérmegállapodás 2018-ben és 2020-ban 

minimálbér- és garantáltbérminimum-emelést, illetve ezzel párhuzamosan a munkaadói 

adóterhek jelentős csökkentését, az egységessé váló társasági adókulcs egyszámjegyűvé 

tételét, továbbá a 2020-at követő években a reálbér-növekedéstől függő további munkáltatói 

adómérséklést tesz lehetővé, ezáltal érdemben támogatja a következő években várható 

makrogazdasági folyamatokat, magasabb növekedési pályára állítva a magyar gazdaságot.  

A kormány intézkedéseinek és a piaci folyamatoknak köszönhetően a foglalkoztatottak száma 

2018 végén meghaladta a 4,4 millió főt, amely elsősorban a hazai elsődleges munkaerőpiac 

bővülő foglalkoztatásának eredménye. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta tavaly év 

végére 3,8%-ra csökkent. Az erőteljes munkaerő-kereslet eredményeként az elkövetkező 

időszakban is kedvező folyamatok érvényesülhetnek. A minimálbér és a garantált 

bérminimum emelkedése, valamint a munkáltatók adóterheinek mérséklődése következtében 

a bérek jelentős növekedése is folytatódhat.  

A külkereskedelem bővülése várhatóan továbbra is élénk marad.  

A belföldi folyamatokat illetően a támogató monetáris politika és az egyre feszesebb 

munkaerőpiac mellett az élénk belső kereslet is az infláció növekedésének irányába hat.  

Összegezve, a gazdasági fundamentumok stabil, kiegyensúlyozott és fenntartható növekedési 

trendet vetítenek előre. A GDP bővülése dinamikus marad, így annak üteme 2020-ban és 

2020-ben is várhatóan meghaladja majd a 4%-ot. A hatéves bérmegállapodáson túlmenően a 
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gazdaság bővülését támogatja az EU-s források felhasználásának, a hazai költségvetési 

forrásokból finanszírozott beruházási programok, illetve a CSOK igénybevételével felépülő új 

otthonok számának további felfutása.   

Az erőteljes munkaerő-kereslet következtében folytatódhat a foglalkoztatás bővülése, a 

munkanélküliségi ráta csökkenése és a bérek dinamikus emelkedése, melyek eredményeként a 

háztartások jövedelmi helyzete tovább javulhat. A magyar gazdaság belső növekedési 

motorjai stabilak, a külső környezet esetleges változása jelenthet hazánk növekedési 

teljesítményére kockázatot.  

 

II.  Az államháztartás céljai és keretei  
1. Költségvetés-politikai keretek  

A fegyelmezett fiskális politika folytatásával a jövő évi költségvetés is a kiszámíthatóság, a 

biztonság és a fejlődés értékein alapszik.  

A stabilitást és a tervezhetőséget szem előtt tartva az Országgyűlés idén is a nyári szünetét 

megelőzően tárgyalja a költségvetést, így a költségvetési törvény elfogadására ismét a 

hatálybalépése előtt közel fél évvel sor kerül, kellő időt biztosítva ezáltal az érintetteknek 

annak megismerésére és az új intézkedésekre való felkészülésre.   

A fiskális biztonság erősítését célozza, hogy az állam működési kiadásai tekintetében nem 

jelentkezhet deficit, ezzel megvalósul a nullás működési költségvetés. 2020-re is kizárólag a 

hazai és az uniós fejlesztési forrásoknál tervezett hiányt a kormány a gazdasági felzárkózás 

előmozdítása érdekében. Az előre nem várt kockázatok kivédésére a fedezetet a 

költségvetésben a – korábbi évekhez képest emelt összegben képzett – biztonsági tartalékok 

garantálják.  

A célkitűzéseket és a legfontosabb intézkedéseket tekintve – összhangban Magyarország 

2020. évi Konvergencia Programjával – a jövő évi költségvetés is az államadósság és az 

államháztartási hiány csökkentésére épít a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett.   

A kormány a 2020. évre vonatkozóan a GDP arányában 1,8%-ban határozta meg az európai 

uniós módszertan szerinti hiánycélt, miközben – a gazdaság gyorsuló növekedése mellett – az 

államadósság aránya számottevően mérséklődhet.  

Az adósságráta csökkentése mellett továbbra is alapvető cél az államadósság szerkezetének 

egészségesebbé tétele, egyrészt a hazai befektetői szektorokra való támaszkodás, másrészt a 

devizaadósság arányának mérséklése által. Mindemellett 2020-ben is kiemelt figyelmet fordít 

a kormány az állami vagyon értékének megőrzésére.  

 

A kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2020. évi főbb célkitűzések a következők:  

 A demográfiai kihívások kezelése és a családi értékek védelme érdekében a családok 

támogatásának kiterjesztése, a gyermekvállalás ösztönzése, valamint a 

gyermeknevelés differenciált támogatása.  

 A munkaalapú társadalom építésének elősegítése, a továbbiakban is a „segély helyett 

munkát” elv szem előtt tartása, a munkához kapcsolódó közterhek mérséklése.  

 Foglalkoztatást ösztönző és az időskori munkavállalást segítő lépésként a nyugdíj 

mellett dolgozó munkavállalók járulékterheinek megszűntetése, ezzel párhuzamosan a 

munkáltatók mentesítése a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.   

 Az adórendszer további egyszerűsítése és átláthatóságának javítása érdekében az 

adónemek számának csökkentése.  

 A közszférában az elfogadott életpályaprogramok folytatása, további bérrendezésekkel 

a közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése.  

 Magyarország és a magyar emberek biztonságának megőrzése, valamint a 

terrorfenyegetettséggel és az illegális bevándorlással szembeni erőteljes fellépés 
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érdekében hazánk védelmi képességének fejlesztése, a rendvédelem és közbiztonság 

erősítése.  

 A nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülése érdekében a nyugdíjak 

vásárlóerejének megőrzése mellett annak biztosítása, hogy a nyugdíjasok 

részesüljenek az elért gazdasági növekedésből.  

 Az európai uniós programok esetében a források hatékony és célzott felhasználása. 

 A magyar vidék fejlesztése érdekében a nagyvárosok modernizálásának és a 

kistelepülések megerősítésének támogatása, a közúti és vasúti közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése.  

 A versenyképesség, a termelékenység-növekedés és az innováció előmozdítása a 

béremelések és az alacsony társasági adó beruházásösztönző hatása révén.  

 Az egészségügy korszerűsítését célozva az Egészséges Budapest Program keretében – 

többek között – az egészségügyi szakellátások fejlesztésének folytatása, az érintett 

intézmények infrastrukturális megújítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

megkönnyítése.  

 A magyar tradícióknak megfelelő, magas színvonalú oktatás érdekében az ágazat 

értékalapú fejlesztése, az ágazati infrastruktúra korszerűsítése keretében a köznevelési 

ágazatban megkezdett fejlesztések és a felsőoktatási ágazatban megindult 

nagyberuházások folytatása. Mindezek mellett cél a köznevelési intézményi épületek 

internetelérésének fejlesztése, mely más ágazati célok megvalósulását is segítheti.    

 Az ország energetikai szuverenitásának erősítése, az új paksi atomerőműblokk 

építésére fordított források biztosítása.  

 Az előre nem látható kockázatok kivédésére és kezelésére a biztonsági tartalékok, 

úgymint az Országvédelmi Alap és a Rendkívüli kormányzati intézkedések 

előirányzatainak – korábbi évekhez képest emelt összegű – beépítése a költségvetésbe.  

 

A kormány 2020. évi intézkedéseinek középpontjában tehát a demográfiai kihívások kezelése, 

hazánk versenyképességének és termelékenységének javítása, valamint Magyarország külső 

és belső biztonságának garantálása áll.  

 
2. Nullás hazai működési költségvetés  

Az elmúlt években rendre 3% alatti uniós módszertan szerinti deficittel zárt a költségvetés. 

Ezen túlmenően az elsődleges, azaz a kamatkiadások nélküli egyenleget többlet jellemezte.  A 

kormány – az idei és az előző évhez hasonlóan – 2020-ben is garantálja a nullás költségvetést 

az állam működése tekintetében.  

 
3. A kormány által prioritásként kezelt főbb területek és fontosabb változások  

 

A) A DEMOGRÁFIAI KIHÍVÁSOK KEZELÉSÉNEK KÖZÉPPONTJÁBAN A MAGYAR 

CSALÁDOK HELYZETÉNEK ERŐSÍTÉSE, A CSALÁDI ÉRTÉKEK VÉDELME  

 

B) MUNKAALAPÚ TÁRSADALOM ÉPÍTÉSE A TELJES FOGLALKOZTATÁS 

ELÉRÉSÉÉRT  

A kormány prioritásként kezeli a foglalkoztatási szempontokat, célja, hogy Magyarországon 

mindenkinek megérje dolgozni, és az emberek elsődlegesen munkajövedelemből biztosítsák a 

megélhetésüket.   

A legfontosabb foglalkoztatáspolitikai célkitűzés a teljes foglalkoztatás megteremtése a 

különféle adó- és járulékpolitikai intézkedésekkel, a – gazdaságpolitikai mérföldkőnek 

tekinthető – hatéves bérmegállapodás megkötésével, a bérrendezésekkel, az elsődleges 
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munkaerőpiaci elhelyezkedés ösztönzésével, valamint a hátrányos helyzetű célcsoportok 

foglalkoztathatóságának támogatásával.  

A foglalkoztatást érintő közterhek csökkentésének további lépése, hogy 2020-től – négy éven 

keresztül – a szociális hozzájárulási adó mértéke újabb két-két százalékponttal csökken, 

amennyiben a reálbérek emelkedése eléri az évi 6%-ot.  

Az időskori aktivitás megőrzésének lehetőségét, a nyugdíjasok foglalkoztatását adó- és 

járulékkedvezmények támogatják.  

A kormány intézkedéseinek köszönhetően a foglalkoztatottak száma – elsősorban a hazai 

elsődleges munkaerőpiac bővülő foglalkoztatásának eredményeként – a tavalyi év végén 

meghaladta a 4,4 millió főt, miközben a munkanélküliségi ráta 3,8%-ra csökkent.   

 

C) MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR EMBEREK BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME  

 

D) IDŐSKORI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE  

 

E) UNIÓS PROGRAMOK  

A kormány kiemelten kezeli az uniós támogatások felhasználását. Ezzel összefüggésben 2018 

első negyedévének végéig a 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló támogatások teljes 

összege meghirdetésre került, 2020-ban pedig sikerült elérni a teljes keret 

kötelezettségvállalással való lefedését annak érdekében, hogy a fejlesztési források a 

kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak, és jelentős összegű 

kifizetések teljesüljenek, megváltoztatva azt a korábbi gyakorlatot, amikor a források döntő 

részének kifizetésére és felhasználására csak az uniós pénzügyi időszak végén került sor. Az 

uniós pénzügyi ciklus előrehaladtával a 2020. évben a hangsúly a jelentős összegű 

előlegfizetésekről áthelyeződik a pénzek felhasználására. Mindez azt jelenti, hogy a 2020. évi 

kifizetések nagyságrendje várhatóan kismértékben csökken az előző évekhez képest, 

ugyanakkor a korábbi években a hazai költségvetés által jelentősen támogatott projektek 

megvalósítása az előlegek felhasználásán keresztül felgyorsul, ami hozzájárul a gazdasági 

növekedés lendületének fenntartásához, hiszen a kormány a fejlesztési források 60%-át – az 

uniós célkitűzésekkel összhangban – a foglalkoztatás és versenyképesség növelésére épülő 

gazdaságfejlesztésre fordítja.  

A korábbi pénzügyi időszakhoz képest magasabb arányban kerülnek meghirdetésre pénzügyi 

eszközök, melyek a többszöri kihelyezés által hosszú távon tudnak biztos finanszírozási 

forrást nyújtani a megerősödő vállalkozások jövőbeni fejlesztéseihez.  

 

F) HAZAI BERUHÁZÁSOK A NÖVEKEDÉS ELŐSEGÍTÉSÉRE  

Jelentős hazai költségvetési forrásból megvalósuló beruházás elindítására és továbbvitelére, 

illetve a gazdasági növekedést segítő támogatások nyújtására.   

 
4. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések  

A korábbi években a családokat, a munkavállalást, valamint a leghátrányosabb munkaerőpiaci 

helyzetben lévőket támogató adórendszer került kialakításra. Az élőmunka terheinek 

csökkentése mellett jelentősen mérséklődtek a vállalkozások adóterhei, továbbá a 

feketegazdaság visszaszorítása érdekében tett intézkedések hatására javult az adóbeszedés 

hatékonysága és növekedtek a fogyasztási-forgalmi adókból származó bevételek. Mindez 

fedezetet biztosított egyes fontos termékek (pl. egyes alapvető élelmiszerek, internet, belföldi 

turizmus) áfakulcsának csökkentésére.  

A foglalkoztatást érintő közterhek csökkentését segíti elő a hatéves bérmegállapodás, melynek 

értelmében folyamatosan csökkenhet az élőmunkát terhelő adó. A megállapodás alapján a 
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szociális hozzájárulási adó 2020-ban további 2,5 százalékponttal 19,5%-ra csökkent, míg a 

minimálbér 8%-kal, a garantált bérminimum pedig 12%-kal nőtt.   

A reálkereset alakulásának függvényében 2020 folyamán (várhatóan július 1-jétől) további 2 

százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó kulcsa.  

A foglalkoztatást ösztönző további, célzott lépésként az idős munkavállalók 

foglalkoztatásának megkönnyítését célozza.  

A kormány fontos célja az adórendszer egyszerűsítése és átláthatóságának javítása is. Ennek 

jegyében 2020-től új, önálló szociális hozzájárulási adó törvény kerül bevezetésre. Az új 

szabályozás lefedi a korábban egészségügyi hozzájárulást viselő jövedelmeket is, így ez az 

adónem megszűnik, egyúttal sor kerül az adónem kedvezményeinek újragondolására is.  

2018-től jelentősen mérséklődtek a vállalkozások adóterhei. 2018. január 1-jétől a társasági 

adókulcs egységesen 9%-ra csökkent, ami számottevően hozzájárul mind a hazai 

vállalkozások beruházásainak élénkítéséhez, mind Magyarország pozíciójának erősítéséhez a 

vállalatok letelepedéséért folyó nemzetközi versenyben.   

A beruházásokra gyakorolt pozitív hatása révén az intézkedés hosszabb távon a 

termelékenység, így a bérszínvonal emelkedését is eredményezheti, amely költségvetési 

többletbevételt generál. A társasági adóban a kulcscsökkentés mellett 2018-től több 

beruházás- és növekedésösztönző intézkedés is megvalósult.   

A beruházások ösztönzését szolgálja, hogy 2020-től jelentősen megnövekszik a fejlesztési 

tartalék értékhatára, az energiahatékonysági kedvezmény pedig már a felújításokra is kiterjed.  

Az adóeljárásban továbbra is kiemelt cél az adminisztrációs terhek csökkentése, az adómorál 

javítása, az adózók és az adóhatóság kapcsolatrendszerének javítása, továbbá az 

együttműködés és az önkéntes jogkövetés további ösztönzése.  

 

 

III. Az államháztartás központi alrendszere hiányának finanszírozása, az adósság 
kezelése, adósságszolgálati kiadások és bevételek 

1. A hiány finanszírozása és a központi költségvetés adósságának kezelése  

Az elmúlt években jelentősen javult az államadósság-kezelés feltételrendszere. A magyar 

államadósság-ráta folyamatosan csökken, a fiskális politika stabil, a monetáris politika 

támogató, a nemzetközi tőkepiaci, állampapírpiaci helyzet alapvetően kedvező.  

 

 

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az 

önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási 

rendszeren alapul.   
Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ben is megjelennek 

a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a 

családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az 

életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a 

szülők munkába állásának segítésére.   

A 2018. és 2020. évben jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum 

nagyarányú emeléséből adódó illetménynövekedés, az ehhez kapcsolódó támogatásokat a 

2020. évi költségvetési törvényjavaslat is tartalmazza.  

Nagyon fontos, hogy a fiatal generáció megfelelő nevelésben, gondozásban részesüljön, 

hiszen a sikeres jövőt a következő nemzedék alapozza majd meg. Ennek érdekében kiemelt 

figyelmet szükséges fordítani, nemcsak a gyermekek étkeztetésére – amely terület eddig is 

prioritást élvezett – hanem a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezésére is.   

2020-tól a bölcsődei és mini bölcsődei ellátás esetében is bevezetésre került a feladat alapú 

finanszírozás, amely támogatási forma már több területen – így például a szociális szakosított 
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ellátásnál, az óvodai nevelésnél vagy a gyermekétkeztetés feladatellátásánál – is bizonyította 

eredményességét. A 2020. évben e támogatási rendszer kiterjesztésére és finomhangolására 

kerül sor. Emellett a központi költségvetés a 2020. évben indult program folytatásaként a  

bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására további 1 500,0 millió 

forint fejlesztési forrást is tartalmaz, hogy minél több településen biztosított legyen a szülők 

munkavállalását, munkába való visszatérését is elősegítő ellátás.   

A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 

biztosítására irányuló feladatokat, emellett továbbra is biztosítottak az önkormányzati 

konyhák és étkezők fejlesztését szolgáló fejlesztési források.   

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési 

törvényjavaslat továbbra is biztosítja a köztisztviselői illetményalap önkormányzati 

hatáskörben történő emelését, továbbá a Kiegyenlítő bérrendezési alap 11 000,0 millió forint 

forrást tartalmaz a szerényebb anyagi helyzetű önkormányzatok köztisztviselői béremelésének 

pályázati úton történő támogatására.   

A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb 

célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás 

fiskális feltételeinek erősítése és a kistelepülések további felzárkózásának elősegítése. Utóbbit 

segíti elő a beszámítási-kiegészítési rendszer továbbfejlesztése is. Annak érdekében pedig, 

hogy a törvény hatályba lépéséig végbemenő, jelenleg nem ismert gazdasági folyamatok és a 

jogszabály-változásokból adódó módosulások, illetve ellátotti létszám-mozgások kezelése is 

megtörténhessen, a tervezet több jogcím esetében is megteremti a lehetőségét – a törvényi 

előirányzatok keretein belül a tényszámokhoz igazodóan – kiegészítő források esetleges 

biztosításának a települések számára.  

 

A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK 

2020-BEN   

A helyi önkormányzatok 2020-ben – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy 2 754,0 

milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy 737,3 milliárd forintot, a 2020. évi 

támogatások 104,5%-át biztosítja.  

 

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI 

 

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

az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a 

közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. 

 

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

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 

és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 
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7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása; 

8.  gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9.  szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 

meg; 

10. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

14. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

15. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

16. sport, ifjúsági ügyek; 

17. nemzetiségi ügyek; 

18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

19. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

20. hulladékgazdálkodás; 

21. távhőszolgáltatás. 

22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

2. 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 feladatok ellátását. 

Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a 

célra biztosított külön források képezhetik. 

 

 

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 

RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSÁHOZ RÉSZLETES INDOKOLÁSA 

 

 

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 

XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Sárpilis Község Önkormányzata 

feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a 

központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 

 

1. A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 

 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 

3. A szociálisan rászorultak támogatása. 
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4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 

5. Tudatos városüzemeltetés és 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 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 132 286 ezer Ft, melyet a 

finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 1 948 ezer Ft-tal egészít ki, így 

összesen 134 234 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi adó mértékének növelését 

nem terveztük. A helyi adóbevételek növekednek a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest. A 

2020-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati 

feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó 

feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 70 300 ezer Ft 

összegben számoltunk, ami elsősorban a közhatalmi bevételekből, működési bevételekből 

tevődik össze. A beruházások, illetve felújításokra 24 700 ezer Ft került tervezésre. A 

megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 

önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Az év során tervezett 

beruházások önerejéhez – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény előírásait – hitel felvételével nem számolunk. 

 

A bevételek növekedését figyelembe véve 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 2020-ban is megfelelő 

támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.  

 

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: 

 

Önkormányzatok működési támogatásai:    26 800 E Ft 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:  17 686 E Ft 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  17 500 E Ft 

Közhatalmi bevételek:      64 500 E Ft 

Működési bevételek:       5 800 E Ft 

Felhalmozási bevételek:      0 E Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök:     0 E Ft 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:    0 E Ft 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:   0 E Ft 

Belföldi értékpapírok bevételei:      0 E Ft 

Költségvetési maradvány igénybevétele:    1 948 E Ft 

Finanszírozási bevételek:      1 948 E Ft 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 E Ft 

 

Önkormányzatok működési támogatásai: 

 

A 2020. évi feladat alapú finanszírozás alapján a feladat változásokat is figyelembe véve 26 

800 ezer Ft állami támogatással terveztünk. Ez a 2019. évi kiinduló adathoz képest 4 330 ezer 

Ft csökkenést jelent. A beszámítás mértéke még mindig jelentős 9 952 e Ft összeget jelent, 

ami 2 162 e Ft-tal több elvonást jelent, az előző évhez képest.  
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A beszámítás az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességéhez kapcsolható kiegyenlítő 

mechanizmus. A jelentősebb adóerő potenciállal rendelkező önkormányzatok tekintetében 

sávos rendszer kialakításával támogatás elvonásokat alkalmaz az állam, míg a „gyenge” 

adóerő-képességgel rendelkezők támogatásait ezen elvonások fedezetéből kiegészítő 

támogatásokkal kompenzálja.  

A kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása nem fedezi a tervezett kiadásokat. A 

település üzemeltetéshez, illetve általános önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 

kiszámított állami támogatások teljes mértékben elvonásra kerülnek a beszámítás miatt. A 

köznevelési feladatokra (óvoda) 23 072 e Ft támogatásban részesül az önkormányzat, ami 

majdnem fedezi az ezen a területen keletkező kiadásokat. 

Szociális és gyermekjóléti feladatokra 1 928 e Ft támogatással tudunk számolni, míg a 

közművelődési, kulturális feladatok megvalósítására 1 800 e Ft az állami támogatás. 

Részletek az 5. sz. tájékoztató mellékletben 

 

Közhatalmi bevételek: 

 

A saját bevételek között első helyen kell említeni a helyi adó bevételeket. Az önkormányzati 

működés, illetve a már megkezdett, megkezdeni szándékozott fejlesztések 

finanszírozhatósága érdekében a legjelentősebb bevételi forrást az önkormányzat számára a 

helyi adó jelenti. Új adózási jogcím bevezetése megfontolandó. Jelenleg a meglévő jogcímek 

adta lehetőségek áttekintése és a már meghozott elvi döntések alapján a következő 

paraméterekkel tudunk kalkulálni. 

 

A vállalkozók iparűzési adója  A gazdasági környezet kedvezőbb alakulása miatt a 2020 

évben a helyi vállalkozások árbevételének, illetve adóalapjának növekedésével kalkulálunk. A 

előző évi teljesülési adatok is arra engednek következtetni, hogy az önkormányzat ezen a 

jogcímen a jelenlegi információk alapján 62 000 ezer Ft bevétellel számolhat. 

 

A gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott adótétel összegének 40%-a továbbiakban 

is az önkormányzatot illeti. Mivel a kivetési elvek ebben az esztendőben nem változnak, így 

2020. évben 1 500 ezer Ft bevétellel számol a tervezet.  

 

A termőföld-bérbeadásából származó jövedelem után fizetendő SZJA 100%-a földterület 

fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. A módosított SZJA törvény adómentessé tette a 

legalább 5 éves időtartamra kötött haszonbérletből származó bevételeket, így e területen az 

előző évek tapasztalatai alapján 0 Ft bevétel várható. 

 

Talajterhelési díjakból 0 Ft bevételt tervezünk. 

 

Egyéb közhatalmi bevételeknél 200 ezer Ft bevétellel tervezünk. 

 

Működési bevételek: 

 

Az intézményi térítési díjak esetében az érintettek teherbíró képességét is figyelembe véve a 

2019. évihez hasonló mértékkel számol a tervezet. 

 

Mindazon önkormányzati bevétel díjat, mely az önkormányzat elbírálási körébe tartozik az 

előző évi szinten terveztük, tehát nem emelkednek. Az infláció az elmúlt évben gyakorlatilag 

nem volt, így a bevételek reálértékének megtartása érdekében külön intézkedést nem kell 

tenni.  
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Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

A VP6-7.2.1. települési közösségi tér kialakítására elnyert pályázat utófinanszírozásából 

származó 17 500 e Ft összeggel számol a tervezet.  

 

Felhalmozási bevételek: 

Nem terveztünk bevételt ezen a költségvetési soron. 

 

Működési célú átvett pénzeszközök: 

A közfoglalkoztatás megvalósítására 13 186 e Ft támogatási összeg megérkezésével 

számolunk, illetve a szociális tűzifa támogatási összegét az előző évi adatok alapján 3 000 e 

Ft összegben szerepeltetjük az anyagban. Decs bértámogatás 1 500 e Ft. 

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 

Nem terveztünk bevételt ezen a költségvetési soron. 

 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 

Nem terveztünk bevételt ezen a költségvetési soron. 

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: nem tervezünk 

 

Finanszírozási bevételek: 

 

Az elmúlt évről áthúzódó maradvány: 1 948 ezer Ft. 

Az önkormányzat intézményeinek 2020. évi működtetéséhez, jelen tervezet szerint nem 

szükséges működési hitel felvétele. 

 

Fejlesztési hitelt már elbírált és 2020-ben induló pályázatok saját forrásának illetve valamely 

beruházás finanszírozhatóságának biztosítására lehet beállítani, figyelemmel a jogszabályban 

meghatározott korlátokra.  

 

A 2020. évben elsősorban az önkormányzatok feladatellátásának alul finanszírozásából adódó 

forráshiány megszüntetése az előző évi pénzkészlet terhére előreláthatólag megoldható.  

 

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: 

 

Személyi juttatások:    57 444 E Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok  

és szociális hozzájárulási adó:  9 228 E Ft 

Dologi kiadások:    26 097 E Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai:        850 E Ft 

Egyéb működési célú kiadások:    5 000 E Ft 

Beruházások:     15 000 E Ft 

Felújítások:       9 700 E Ft 

Egyéb felhalmozási kiadások:           0 E Ft 

Finanszírozási kiadások:     1 072 E Ft 

 

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 133 162 ezer Ft, melyet a 

finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 1 072 ezer Ft-tal egészítenek ki, így 

összesen 134 234 ezer Ft kiadással számoltunk. 
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A minimálbér 149 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195 000 Ft-ról 210 600 

Ft-ra növekedett. 

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás során 11 fővel számoltunk. 

A 2020. évben a dologi kiadások stagnálásával kell számolni, részben az új feladatok 

többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.  

 

Az önkormányzat társulásokban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 3 650 ezer Ft 

összegben tervez hozzájárulni.  

 

Személyi juttatások: 

A feladatok ellátásához a mellékletében jóváhagyott létszámmal terveztünk az ágazati 

jogszabályokban meghatározott előírások figyelembevételével. 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 228 ezer Ft. 

A bér vonzataként, a jogszabályoknak megfelelően került tervezésre. 

 

Dologi kiadások: 

A működéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat, részletesen terveztük 26 097 ezer Ft 

összegben, figyelembe véve a változásokat és az előző évi szigorú gazdálkodással elért 

teljesítési adatokat. Az előző év eredeti előirányzatához képest dologi kiadásváltozással 

(csökkenés) számolunk. A költségvetésen belül tervezve lettek a még megfelelő színvonalú 

karbantartásához szükséges összegek. 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

A szociális ellátások jelentős része szintén állami kezelésbe került és ezzel forrás 

átrendeződése is megtörtént. A tervek alapján 850 ezer Ft kerettel számolunk a 2020. évre, 

amelyhez az állam nem segíti a feladatellátását. Az önkormányzati szociális ellátások keretét 

a 2019. év adatok ismeretében, annak tapasztalatai alapján terveztük. 

 

Egyéb működési célú kiadások: 

 

Önszerveződő közösségek támogatása, átadott pénzek 

Egyesületek, egyéb szervezetek önkormányzati támogatását 2020-ban 500 ezer Ft működési 

támogatásként terveztük. A támogatási kereteket, amelyek 6. sz. tájékoztató táblában 

részletesen bemutatásra kerültek. 

 

Beruházások: 

Beruházásokra 15 000 ezer Ft összeg került tervezésre, amely a falugondnoki mikrobusz 

beszerzésének kiadását jeleníti meg.  

 

Felújítások: 

Felújításokra 9 700 ezer Ft került az előirányzatokba, amely a „modern falvak program 

útfelújítását tartalmazza. 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

Finanszírozási kiadások:  

A MÁK 2019. év decemberében megelőlegezi a 2020. évi állami támogatás terhére a 2020. év 

január elején esedékes bérkifizetések nettó összegét. Az állami megelőlegezések 

visszafizetését kötelező elemként tervezni kell a 2020. évi költségvetés keretszámai között 

melynek összege 1 072 ezer Ft. 
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Tartalékképzés  

E mellett a tervezési bizonytalanságok, az év elején előre nem látható események, vagy 

jelentkező feladatok megvalósíthatósága érdekében a költségvetés fő összegének 

figyelembevételével 9 650 ezer Ft általános tartalékot terveztünk. A céltartalékban egyenlőre 

nem jelenítettünk meg adatot. 

 

Kérjük a képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a költségvetési előterjesztést, és fogadja el a 

rendelet tervezetet. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 29/A. § értelmében: 

 

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, 

legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 

a)  a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.” 

 

Fenti jogszabályhely alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

 

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 

 

Sárpilis Község Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési 

kötelezettségeiről szóló 2020-2022. évi középtávú terv 

elfogadására 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 29/A. §-ában 

foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020-2022. 

évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:    Figler János polgármester 

 

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175836/tvalid/2016.1.1./tsid/175104
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175836/tvalid/2016.1.1./tsid/8704


15 

 

Melléklet 

a ……………………………. önk-i határozathoz 

Sárpilis Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 

      

Ezer 

forintban! 

MEGNEVEZÉS 
Sor-

szám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei 
ÖSSZESEN 

7=(3+4+5+6) 

2020.  2021.  2022.  
2022. 

után 

1 2 3 4 5 6 7 

Helyi adók 01                          -       

Osztalék, koncessziós díjak 02                          -       

Díjak, pótlékok, bírságok 03                          -       

Tárgyi eszközök, immateriális 

javak, vagyoni értékű jog 

értékesítése, 

vagyonhasznosításból 

származó bevétel 04 

                         -       

Részvények, részesedések 

értékesítése 05 
                         -       

Vállalatértékesítésből, 

privatizációból származó 

bevételek 06 

                         -       

Kezességvállalással 

kapcsolatos megtérülés 07 
                         -       

Saját bevételek (01+… .+07) 
08 

              

-       

              

-       

              

-       

              

-       
                 -       

Saját bevételek  (08. sor)  

50%-a  09 

              

-       

              

-       

              

-       

              

-       
                 -       

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévi fizetési kötelezettség 

(11+…..+17) 10 

              

-       

              

-       

              

-       

              

-       
                 -       

Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 11 
                         -       

Felvett, átvállalt kölcsön és 

annak tőketartozása 12 
                         -       

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 13 
                         -       

Adott váltó 14                          -       

Pénzügyi lízing 15                          -       

Halasztott fizetés 16                          -       

Kezességvállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 17 
                         -       
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Tárgyévben keletkezett, 

illetve keletkező, tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség 

(19+…..+25) 18 

              

-       

              

-       

              

-       

              

-       
                 -       

Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 19 
                         -       

Felvett, átvállalt kölcsön és 

annak tőketartozása 20 
                         -       

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 21 
                         -       

Adott váltó 22                          -       

Pénzügyi lízing 23                          -       

Halasztott fizetés 24                          -       

Kezességvállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 25 
                         -       

Fizetési kötelezettség 

összesen (10+18) 26 

              

-       

              

-       

              

-       

              

-       
                 -       

Fizetési kötelezettséggel 

csökkentett saját bevétel (09-

26) 27 

              

-       

              

-       

              

-       

              

-       
                 -       
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Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020.(.) önkormányzati r e n d e l e t e- tervezete 

Sárpilis Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről  1 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya Sárpilis Község Önkormányzatára (a továbbiakban: 

önkormányzat) terjed ki. 

II. FEJEZET 

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2020. évi költségvetése 

2. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

Teljes bevételi főösszegét  134 234 E Ft-ban, 

Költségvetési bevételi főösszegét  132 286 E Ft-ban, 

a) önkormányzat működési támogatásai  26 800 E Ft 

 (a b) pont szerinti kivétellel) 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 35 186 E Ft, 

amelyből: 

ba) elkülönített állami pénzalapból,  ........ 13 186 E Ft 

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,  ................. 0 E Ft 

bc) helyi önkormányzattól,  .......... 1 500 E Ft 

bd) nemzetiségi önkormányzatoktól,  ................. 0 E Ft 

bf) jogi személyiségű társulástól,  ...................  E Ft 

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

származó pénzeszközből,  ........ 17 500 E Ft 

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  

           elszámolható összegből,  ................. 0 E Ft 

                                                
1a rendeletet Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 12-ei ülésén fogadta el. 
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bi) központi költségvetés szervtől   ................. 0 E Ft 

bj) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel ......... 3 000 E Ft 

származik, 

c) közhatalmi bevétel ................................................................................ 64 500 E Ft 

d) működési bevétel, ................................................................................... 5 800 E Ft 

e) felhalmozási bevétel ...................................................................................... 0 E Ft 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ........................................... 0 E Ft 

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik).................... 0 E Ft 

h) kölcsön .......................................................................................................... 0 E Ft 

i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele/  ........ 1 948 E Ft 

j) egyéb bevételek ............................................................................................. 0 E Ft 

k) finanszírozási bevételek ................................................................................. 0 E Ft 

l)Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban, 

 la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban, 

lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban, 

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei:  35 978 E Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 85 070 E Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 13 186 E Ft. 

 

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből 

a) működési bevételek:  ......................114 786 E Ft, 

b) felhalmozási bevételek:  ........19 448 E Ft. 

(4) Az önkormányzat önként vállalt feladatait és annak az éves költségvetési kihatását e 

rendelet 1.3. melléklet tartalmazza. A kötelezően ellátandó feladatok költségvetési mérlegét a 

1.2. melléklet, míg az állami (államigazgatási) feladatok költségvetési mérlegét a 1.4. 

melléklet tartalmazza. 

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekből állnak: 

Teljes kiadási főösszeg: 134 234 E Ft 

A költségvetési kiadások főösszege: 133 162 E Ft 

a) működési költségvetés 108 462 E Ft 

aa) személyi jellegű kiadások:   ........ 57 444 E Ft 

ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó:   .......... 9 228 E Ft 

ac) dologi jellegű kiadások:   ........ 26 097 E Ft 

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:   ............. 850 E Ft 

ae) egyéb működési célú kiadások:  .......... 5 000 E Ft 

b) felhalmozási költségvetés  ...... 24 700 E Ft 



 
3 

ba) beruházások,  ........ 15 000 E Ft 

bb) felújítások  .......... 9 700 E Ft 

bc) egyéb felhalmozási kiadások   ................. 0 E Ft 

c) kölcsönök  ..............  0 E Ft 

d) egyéb kiadások  ............... 0 E Ft 

e) tartalékok,  ........ 9 843 E Ft 

f) finanszírozás  ........ 1 072 E Ft 

(2)Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai  91 269 E Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  25 200 E Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 17 765 E Ft. 

 

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból 

a) működési kiadások:  109 534 E Ft, 

b) felhalmozási kiadások:  24 700 E Ft, 

c) működési tartalék   9 843 E Ft, 

d) felhalmozási tartalék  0 E Ft. 

e) finanszírozási kiadások összegét 1 072 E Ft-ban, 

ea) fejlesztési hiteltörlesztés összegét  0 E Ft-ban, 

eb) fejlesztési kölcsön törlesztése  0 E Ft-ban, 

ec) működési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban, 

ed) likvid hitelek törlesztése 0 E Ft-ban 

ee) értékpapírok kiadásai 0 E Ft-ban, 

ef) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 072 E Ft-ban, 

 

f) finanszírozási célú műveletek kiadását  1 072 E Ft-ban, 

fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását   1 072 E Ft-

ban, 

fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  0 E Ft-ban, 

állapítja meg. 

g) költségvetési hiányát  876 E Ft-ban, 

ga) működési költségvetési többlet 6 324 E Ft-ban, 

gb) felhalmozási költségvetési hiányát 7 200 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

4. § (1)A képviselő-testület 

a) az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az. 1.1. melléklet szerint, míg az 

önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2.1 melléklet szerint, a 

felhalmozási bevételeit és kiadásait pedig a 2.2 melléklet szerint,  

b) az előző évi költségvetési pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú 

igénybevételre tervezett tagolás szerint, 

c) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, amelyben szerepelnek az előző 

időszakok adatai az 1. tájékoztató melléklet szerint, 

d) az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint, 
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e) az önkormányzat felhalmozási, beruházási kiadásait az 6. melléklet szerint, 

f) önkormányzat 2020. évi 

fa) általános tartalékát 9 843 E Ft-tal, 

fb) működési céltartalékát 0 E Ft-tal, 

      ebből: 

      egyensúlyi tartalék 0 E Ft-tal, 

fc) felhalmozási céltartalékát 0 E Ft-tal, 

a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 

g) a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített 

előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. tájékoztató melléklet szerint, 

h) az egyesületek, társadalmi szervezetek 2020 évi támogatását a 6. tájékoztató 

melléklet szerint hagyja jóvá.  

(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez 

történő hozzájárulásokat az 8. melléklet tartalmazzák. 

5. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 9. 

melléklet tartalmazza. 

6. § A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatásairól 2020. évben az alábbi összegű támogatásokat állapítja meg:  

a) Egyéb szervezetek,Egyesületek támogatása 500 E Ft 

7. § Sárpilis Község Önkormányzata a bátaszéki gesztorságú társulások feladat 

ellátásához az alábbi összegekkel járul hozzá 2020. évben saját költségvetéséből: 

a) Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak  

      Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2 994 E Ft, 

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 656 E Ft. 

III. FEJEZET 

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai  

8. § (1) Az önkormányzat, valamint intézményei kötelező feladatai, az önként vállalt 

feladatai és az állami (államigazgatási) feladatai bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 

1.2, 1.3, 1.4 mellékletek tartalmazzák. 

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 

tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 
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(4) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 

részletezi. 

(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. tájékoztató melléklet 

szerint határozza meg. 

(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves 

bontásban és összesítve a 2. tájékoztató melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) A képviselő-testület a 2020. évet követő 3 költségvetési év tervezett bevételeit és 

kiadásait összesítve a 7. tájékoztató melléklet szerint hagyja jóvá. 

9. §A helyi önkormányzat költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.  

10. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A 

betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3 000 E Ft értékhatárig 

jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles 

tájékoztatást adni. 

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

11. § A polgármester módosító rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év 

közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat 

költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert, hogy a rá irányadó 

rendeletek alapján a 9. tájékoztató mellékletben bemutatott, tervezett és egyéb rendeletben 

hatáskörébe utalt társadalmi, szociálpolitikai juttatások előirányzat felhasználásáról 

rendelkezzen. 

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak felhasználásról a képviselő-testületet az 

önkormányzat féléves beszámolója keretében tájékoztatni kell. 

 

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány 

finanszírozási módja a hitelfelvétel. 

(2) A képviselő-testület a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot 

keletkeztető ügyletről való döntés meghozatala előtt a kormányhivatal jóváhagyását kikéri.  
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(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást 

év közben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a 

személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-

előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás 

jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható. 

5. Előirányzatok módosítása, megváltoztatása 

14. § (1)A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § 

(2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Sárpilis Község 

Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, 

valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások 

és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és 

államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - 

előirányzat átcsoportosítást hajtson végre. 

 

(2) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartás működési 

rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el a 

polgármester. 

 

(3)Amennyiben állami támogatási visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást 

a következő éves költségvetés terhére kell végrehajtani. 

15. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület 

legközelebbi ülésén be kell számolnia. A polgármester az előirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

16. § Az önkormányzat költségvetési ellenőrzése belső ellenőrzés keretében valósul 

meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat 

esetében a jegyző a felelős. 

17. § A képviselő-testület a polgármesternek jelen rendelet elfogadásáig az átmeneti 

időszakban tett intézkedéseit jóváhagyja. Az átmeneti időszakban általa beszedett bevételek és 

teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. 

18. § (1) Az önkormányzat nevében a polgármester, a források növelése és szakmai 

feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 

jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek az 

önkormányzat megfelel. 

 

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a képviselő-testület döntését kell 

kezdeményezni: 
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a) amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy 

b) inkasszó jogot kell biztosítani, vagy 

c) alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor vagy 

d) egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz 

beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása 

alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt 

eredményez, vagy 

e) a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás visszafizetését - 

annak volumene miatt - csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával lehet 

teljesíteni.  

IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

19. § E rendelet 2020. március 13-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől 

kell alkalmazni. 

 

Sárpilis, 2020. március 12. 

 

 

 

 Figler János Kondricznédr. Varga Erzsébet 
 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetve 

2020. március …. 

 

 

 

 

Kondriczné dr. Varga Erzsébet 

jegyző 

 

 

 

 



2020

Dokumentum neve A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája Ugrás

Alapadatok Adatok megadása ALAPADATOK!$A$1
Összefüggések Táblázatok adatainak összefüggései KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1
1.1. melléklet Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen KV_1.1.sz.mell.!$A$1
1.2. melléklet Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege  KV_1.2.sz.mell.!$A$1
1.3. melléklet Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege  KV_1.3.sz.mell.!$A$1
1.4. melléklet Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege  KV_1.4.sz.mell.!$A$1
2.1. melléklet Működési célú bevételek, kiadások mérlege KV_2.1.sz.mell.!$A$1
2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege KV_2.2.sz.mell.!$A$1
Ellenőrző lista Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adati esetében KV_ELLENŐRZÉS!$A$1
3. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata KV_3.sz.mell.!$A$1
4. melléklet Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása KV_4.sz.mell.!$A$1
5. melléklet Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai KV_5.sz.mell.!$A$1
6. melléklet Beruházások előirányzatai KV_6.sz.mell.!$A$1
7. melléklet Felújítások előirányzatai KV_7.sz.mell.!$A$1
8. melléklet EU-s projektek táblázatai KV_8.sz.mell.!$A$1
9.1. melléklet Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen) KV_9.1.sz.mell!$A$1
9.1.1. melléklet Önkormányzat kötelező feladatai  #REF!
9.1.2. melléklet Önkormányzat önként vállalt feladatai #REF!
9.1.3. melléklet Önkormányzat államigazgatási feladatai #REF!
9.2. melléklet Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.) #REF!
9.3. melléklet #REF!
9.4. melléklet 2 kvi név #REF!
9.5. melléklet 3 kvi név  #REF!
9.6. melléklet 4 kvi név #REF!
9.7. melléklet 5 kvi név #REF!
9.8. melléklet 6 kvi név #REF!
9.9. melléklet 7 kvi név #REF!
9.10. melléklet 8 kvi név #REF!
9.11. melléklet 9 kvi név #REF!
9.12. melléklet 10 kvi név #REF!
10. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról KV_10.sz.mell!$A$1
1. számú tájékoztató tábla Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról KV_1.sz.tájékoztató_t.!$A$1

Tartalomjegyzék

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET



2. számú tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint KV_2.sz.tájékoztató_t.!$A$1
3. számú tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) KV_3.sz.tájékoztató_t.!$A$1
4. számú tájékoztató tábla  Előirányzat-felhasználási terv2020. évre KV_4.sz.tájékoztató_t.!$A$1
5. számú tájékoztató tábla 0 KV_5.sz.tájékoztató_t!$A$1
6. számú tájékoztató tábla  K I M U T A T Á Sa 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról KV_6.sz.tájékoztató_t.!$A$1
7. számú tájékoztató tábla 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett KV_7.sz.tájékoztató_t.!$A$1



Előterjesztéskor
a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?
Nem

1. költségvetési szerv neve

2. költségvetési szerv neve

3. költségvetési szerv neve

4. költségvetési szerv neve

5. költségvetési szerv neve

6. költségvetési szerv neve

7. költségvetési szerv neve

8. költségvetési szerv neve

8. költségvetési szerv neve

10. költségvetési szerv neve 10 kvi név

2 kvi név

3 kvi név  

4 kvi név

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

9 kvi név

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALAPADATOK

5 kvi név

6 kvi név

7 kvi név

8 kvi név

Teendő:
Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a  közös hivatallal 
rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében 
minditg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!
Magyarázat:
Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért 
abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő 
váltásra azért van szükség, hogy a 9.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a 
költségvetési szervek melléklet számai 9.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai 
továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. 

A KV_1.1.sz.mell. fülnél a 4. Közhatalmi bevételek bevételi jogcímei, abban az esetben ha az 
önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím 
átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat. 
Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fülnél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!



Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 



SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban!
Sor-
szám Bevételi jogcím 2020. évi előirányzat

A B
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 26,800
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23,072
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 1,928
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1,800
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 
1.6. Elszámolásból származó bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 17,686
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 államháztartáson belülről 17,686
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 17,500
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 17,500

3.6.    3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) 64,500
4.1. Építményadó
4.2. Magánszemélyek kommunális adója
4.3. Iparűzési adó 62,000
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó 1,500
4.6. Bírság és pótlék bevételek 800
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 200
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 5,800
5.1. Készletértékesítés ellenértéke 20
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 100
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 750
5.4. Tulajdonosi bevételek 2,900
5.5. Ellátási díjak 1,230
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 750
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés
5.11. Egyéb működési bevételek 50
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) 132,286
   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 pénzügyi vállalkozástól

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1,948

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,948
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. Lekötött betétek megszüntetése

1.1. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
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    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.) 1,948

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 134,234

Forintban!

Sor-
szám Kiadási jogcímek 2020. évi előirányzat

A B
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 108,462
1.1. Személyi  juttatások 57,444
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9,228
1.3. Dologi  kiadások 26,097
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 850
1.5 Egyéb működési célú kiadások 5,000
1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 850
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 3,650
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 500
1.18. Tartalékok 9,843
1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 9,843
1.20.    - Céltartalék
2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 24,700
2.1. Beruházások 15,000
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások 9,700
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási célú 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) 133,162
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.) 1,072
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1,072
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.) 1,072

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 134,234

Forintban!
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -876

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-) 876

2. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

K I A D Á S O K

2



SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

Forintban!
Sor-
szám Bevételi jogcím 2020. évi előirányzat

A B
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 26,800
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23,072
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 1,928
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1,800
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 
1.6. Elszámolásból származó bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 4,500
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 államháztartáson belülről 4,500
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.+…+4.7.) 1,500
4.1. Építményadó
4.2. Magánszemélyek kommunális adója
4.3. Iparűzési adó
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó 1,500
4.6. Bírság és pótlék bevételek
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 1,230
5.1. Készletértékesítés ellenértéke
5.2. Szolgáltatások ellenértéke
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke
5.4. Tulajdonosi bevételek
5.5. Ellátási díjak 1,230
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
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) 34,030

1.2. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



   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 pénzügyi vállalkozástól

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1,948

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,948
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. Lekötött 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.) 1,948

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 35,978

Forintban!

Sor-
szám Kiadási jogcímek 2020. évi előirányzat

A B
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 90,197
1.1. Személyi  juttatások 42,471
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,436
1.3. Dologi  kiadások 25,597
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 850
1.5 Egyéb működési célú kiadások 5,000
1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 850
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 3,650
1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 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
1.18. Tartalékok 9,843
1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 9,843
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 célú 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) 90,197
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

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat



6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 1,072
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1,072
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.) 1,072

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 91,269

-55,291

Forintban!
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -56,167

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

876

3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

Forintban!
Sor-
szám Bevételi jogcím 2020. évi előirányzat

A B
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, étkeztetési 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 államháztartáson belülről 
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 17,500

3.6.    3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) 63,000
4.1. Építményadó
4.2. Magánszemélyek kommunális adója
4.3. Iparűzési adó 62,000
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó
4.6. Bírság és pótlék bevételek 1,000
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 4,570
5.1. Készletértékesítés ellenértéke 20
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 100
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 750
5.4. Tulajdonosi bevételek 2,900
5.5. Ellátási díjak
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 750
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés
5.11. Egyéb működési bevételek 50
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) 85,070

1.3. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



   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 pénzügyi vállalkozástól

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Éven túli lejáratú 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. Lekötött 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) 85,070

Forintban!

Sor-
szám Kiadási jogcímek 2020. évi előirányzat

A B
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 500
1.1. Személyi  juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi  kiadások 500
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.) 24,700
2.1. Beruházások 15,000
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások 9,700
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási célú 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) 25,200
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

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat



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.)

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 25,200

59,870

Forintban!
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 59,870

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban!
Sor-
szám Bevételi jogcím 2020. évi előirányzat

A B
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, étkeztetési 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.) 13,186
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 államháztartáson belülről 13,186
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.+…+4.7.)
4.1. Építményadó
4.2. Magánszemélyek kommunális adója
4.3. Iparűzési adó
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó
4.6. Bírság és pótlék bevételek
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1. Készletértékesítés ellenértéke
5.2. Szolgáltatások ellenértéke
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 és más nyereségjellegű bevételek
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) 13,186

1.4. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



   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 pénzügyi vállalkozástól

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Éven túli lejáratú 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. Lekötött 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) 13,186

Forintban!

Sor-
szám Kiadási jogcímek 2020. évi előirányzat

A B
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 17,765
1.1. Személyi  juttatások 14,973
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,792
1.3. Dologi  kiadások
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 célú 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) 17,765
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

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat



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.)

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 17,765

-4,579

Forintban!
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -4,579

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



 

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2020. évi előirányzat Megnevezés 2020. évi előirányzat

A B C D
1. Önkormányzatok működési támogatásai 26,800 Személyi juttatások 57,444

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 17,686 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9,228

3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 26,097

4. Közhatalmi bevételek 64,500 Ellátottak pénzbeli juttatásai 850

5. Működési bevételek 5,800 Egyéb működési célú kiadások 5,000

6. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 9,843

7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.
9.
10.
11.
12.
13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 114,786 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 108,462

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.    Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21. Egyéb Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22. Váltóbevételek Váltókiadások

23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1,072

24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 1,072

25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 114,786 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 109,534
26. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 6,324
27. Bruttó  hiány: - Bruttó  többlet: 5,252

Sor-
szám

2.1. m
elléklet a …

 / 2020 ( …
 ) önkorm

ányzati rendelethez



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!
Bevételek Kiadások

Megnevezés 2020. évi előirányzat Megnevezés 2020. évi előirányzat

A B C D

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17,500 Beruházások 15,000

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

3. Felhalmozási bevételek Felújítások 9,700

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

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

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.
8.
9.
10.
11. Tartalékok

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 17,500 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 24,700

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 1,948 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14. Költségvetési maradvány igénybevétele 1,948 Hitelek törlesztése

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Betét elhelyezése

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23. Értékpapírok kibocsátása

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 1,948 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 19,448 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 24,700
27. Költségvetési hiány: 7,200 Költségvetési többlet: -
28. Bruttó  hiány: 5,252 Bruttó  többlet: -

Sor-
szám

2.2. m
elléklet a …

 / 2020 ( …
 ) önkorm

ányzati rendelethez



Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 132,286 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 132286 0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 1,948 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 1948 0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 134,234 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 134234 0

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 133,162 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 133162 0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 1,072 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 1072 0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 134,234 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 134234 0



2021. 2022. 2023.
A B C D E

1. -                            

2. -                            

3. -                            

4. -                            

5. -                            

6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG -                           -                           -                           -                           

3. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei

Összesen
(F=C+D+E)

Sor-
szám MEGNEVEZÉS

Évek

Forintban!



Forintban!

Sor-
szám Bevételi jogcímek 2020. évi előirányzat

A B

1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 62,000                                

2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel 2,900                                  

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 800                                     

6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

65,700                               

Sárpilis Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése
alapján.

4. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez



Forintban!

Sor-
szám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása

A B

1.

2.

3.

4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* -                                                         

Sárpilis Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető 
ügyletek.



Forintban!

Beruházás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés kezdési 

és befejezési éve
Felhasználás   2019. 

XII. 31-ig 2020. évi előirányzat 2020. utáni szükséglet

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

Falugondnoki szolgálat mikrobusz 15,000 2020 15,000

ÖSSZESEN: 15,000 15,000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez



  7. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Felújítás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési 
és befejezési éve

Felhasználás   2019. 
XII. 31-ig

2020. évi 
előirányzat 2020. utáni szükséglet 

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

Modern falvak pályázat utak felújítása 9,700 2020 9,700

ÖSSZESEN: 9,700 9,700

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez



Forintban!
Előirányzat

Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 

Támogatott neve

Összesen: 

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!  

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
 forrás, kiadás

bevételei, kiadásai, hozzájárulások  

Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, 

kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, 
kiadás

8. m
elléklet a …

 / 2020 ( …
 ) önkorm

ányzati rendelethez



Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: 

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, 

kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, 
kiadás



Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: 

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, 

kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, 
kiadás



Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: 

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, 

kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, 
kiadás



Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: 

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, 

kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, 
kiadás



Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: 

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, 

kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, 
kiadás



Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: 

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, 

kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, 
kiadás



Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: 

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, 

kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, 
kiadás



Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: 

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, 

kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, 
kiadás



Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: 

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés
2020. előtti tervezett forrás, 

kiadás 2020. évi eredeti előirányzat 2020. év utáni tervezett forrás, 
kiadás



9.1. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 01

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01

Forintban!
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 26,800

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23,072
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 1,928
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1,800
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.    Elszámolásból származó bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 17,686

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 17,686
2.6.    2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 17,500

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 17,500
3.6.    3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 64,500

4.1. Építményadó
4.2. Magánszemélyek kommunális adója
4.3. Iparűzési adó 62,000
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó 1,500
4.6. Bírság és pótlék bevételek 800
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 200
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 5,800

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 20
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 100
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 750
5.4. Tulajdonosi bevételek 2,900
5.5. Ellátási díjak 1,230
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 750
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.    Egyéb működési bevételek 50

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.)



9.1. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 01

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01

Forintban!
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B
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) 132,286
 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. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1,816
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,816
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. Lekötött 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.) 1,816
   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 134,102

Kiadások
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 83,945

1.1. Személyi  juttatások 37,741
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,680
1.3. Dologi  kiadások 24,831
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 850
1.5 Egyéb működési célú kiadások 5,000
1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 850
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 3,650
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 500
1.18. Tartalékok 9,843
1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék 9,843
1.20.      - Céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 24,700



9.1. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 01

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01

Forintban!
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B
2.1. Beruházások 15,000
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások 9,700
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) 108,645
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.) 25,457

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1,072
6.3. Központi, irányító szervi támogatás 24,385
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.) 25,457
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 134,102

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 11



#REF!

Költségvetési 
szerv 

megnevezése
Sárpilisi Tündérkert Óvoda 02

Feladat 
megnevezése Összes bevétel, kiadás 01

#REF!
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

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 (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.) 24,517

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 132
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 24,385

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 24,517

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 24,517

1.1. Személyi  juttatások 19,703
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3,548
1.3. Dologi  kiadások 1,266
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.) 24,517

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-
szám Tartozásállomány megnevezése 

30 nap 
alatti

állomány

30-60 nap 
közötti 

állomány

60 napon 
túli 

állomány
Át-ütemezett Összesen:

1. Állammal szembeni tartozások

2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 1,071,994 1,071,994

3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni 
tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények 
felé

6. Egyéb tartozásállomány

7. Összesen: 1,071,994 1,071,994

......................, 2020. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Sárpilis Község Önkormányzata

Adatszolgáltatás 
az elismert tartozásállományról

10. melléklet a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez



1. tájékoztató tábla a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám Bevételi jogcím 2018. évi tény 2019. évi várható 2020. évi 

előirányzat Eltérés %
A B C D E

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 54,937 34,459 26,800 -7,659 77.8%
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2,515 312 -312 0.0%
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20,519 25,410 23,072 -2,338 90.8%
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3,105 4,148 1,928 -2,220 46.5%
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1,721 1,800 1,800 0 100.0%
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 2,953 2,789 -2,789 0.0%
1.6. Elszámolásból származó bevételek 24,124 0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 17,778 17,686 -92
2.1. Elvonások és befizetések bevételei 0
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 17,778 17,686 -92
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 0
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 24,982 17,500 -7,482 70.1%
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 24,982 17,500 -7,482
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 0
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 49,699 55,703 64,500 8,797 115.8%
4.1. Építményadó 0
4.2. Magánszemélyek kommunális adója 4 -4
4.3. Iparűzési adó 48,214 52,779 62,000 9,221 117.5%
4.4. Talajterhelési díj 0
4.5. Gépjárműadó 1,031 1,179 1,500 321 127.2%
4.6. Bírság és pótlék bevételek 1,081 800 -281
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 454 660 200 -460 30.3%
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 4,921 5,344 5,800 456 108.5%
5.1. Készletértékesítés ellenértéke 20 20
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 270 100 100
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 498 755 750 -5 99.3%
5.4. Tulajdonosi bevételek 1,199 1,141 2,900 1,759 254.2%
5.5. Ellátási díjak 750 613 1,230 617 200.7%
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 806 636 750 114 117.9%
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 0
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 64 -64 0.0%
5.11. Egyéb működési bevételek 1,398 2,135 50 -2,085 2.3%
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 1,200 0
6.1. Immateriális javak értékesítése 0
6.2. Ingatlanok értékesítése 1,200 0
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0
6.4. Részesedések értékesítése 0
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 2,052 30 -30 0.0%
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 2,052 0
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 0
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 30 -30 0.0%
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 0
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 0
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 0
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 0

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 112,809 138,296 132,286 -6,010 95.7%
   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.) 15,000 -15,000 0.0%

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 0
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 15,000 -15,000 0.0%
10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 0

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 0
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 0
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 0
11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 15 13,110 1,948 -11,162 14.9%
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15 13,110 1,948 -11,162 14.9%
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 4,260 7,919 -7,919 0.0%

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

1



13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4,260 7,919 -7,919 0.0%
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
13.3. Lekötött betétek megszüntetése 0

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 0
    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 0
    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 0
    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0
    15. Váltóbevételek 0
    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 4,275 36,029 1,948 -34,081 5.4%
    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 117,084 174,325 134,234 -40,091 77.0%

0

Sor-szám Kiadási jogcímek 2018. évi tény 2019. évi várható 2020. évi 
előirányzat

A B C D E

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 96,540 121,650 108,462 -13,188 89.2%
1.1. Személyi  juttatások 41,273 62,298 57,444 -4,854 92.2%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,422 8,870 9,228 358 104.0%
1.3. Dologi  kiadások 28,293 46,178 26,097 -20,081 56.5%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,142 789 850 61 107.7%
1.5 Egyéb működési célú kiadások 3,417 3,515 5,000 1,485 142.2%
1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1,906 850 -1,056
1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések 0
1.8.    - Elvonások és befizetések 0
1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0
1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 0
1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 0
1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3,417 593 3,650 3,057 615.5%
1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 0
1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 0
1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások 0
1.16.    - Kamattámogatások 0
1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,016 500 -516
1.18. Tartalékok 12,993 9,843 9,843
1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 12,993 9,843 9,843
1.20.    - Céltartalék 0
2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 19,675 28,038 24,700 -3,338 88.1%
2.1. Beruházások 1,430 1,654 15,000 13,346 906.9%
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0
2.3. Felújítások 18,245 26,384 9,700 -16,684 36.8%
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 0
2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0
2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 0
2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 0
2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0
2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 0
2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 0
2.12.    - Lakástámogatás 0
2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 116,215 149,688 133,162 -16,526 89.0%
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) 15,000 -15,000 0.0%
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15,000 -15,000 0.0%
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) 0
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0
5.3. Kincstárjegyek beváltása 0
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0
5.5. Belföldi kötvények beváltása 0
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 18,311 7,823 1,072 -6,751
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 17,558 0
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 753 7,823 1,072 -6,751
6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 0
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) 0
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 0
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 0
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 0
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0
9. Váltókiadások 0
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 18,311 22,823 1,072 -21,751 4.7%
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 134,526 172,511 134,234 -38,277 77.8%

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
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2020. 2021. 2022. 2022.
 után

A B C D E F G H I=(D+E+F+G+H)

1. Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2. ............................

3. ............................

4. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5. ............................

6. ............................

7. Beruházási kiadások beruházásonként

8. ............................

9. Felújítási kiadások felújításonként

10. ............................

11. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12. ............................

2. tájékoztató tábla a …
 / 2020 ( …

 ) önkorm
ányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Összesen (1+4+7+9+11)

Összesen

Kiadás vonzata évenként
Sor-
szám Kötelezettség jogcíme Köt. váll.

 éve
2020 előtti 
kifizetés



3. tájékoztató tábla a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül 

elérhető bevétel
Kedvezmények 

összege

A B C D

1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 64,000 2,000

6. -ebből:            Építményadó 

7. Telekadó 

9. Magánszemélyek kommunális adója 

10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 

11. Idegenforgalmi adó épület után 

12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 64,000 2,000

13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1,800 300

14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 150 55

15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 200 60

16. Egyéb kedvezmény

17. Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. Összesen: 66,150 2,415

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)



4. tájékoztató tábla a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec.

1.

2. Önkormányzatok működési támogatásai 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,270

3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 1,350 1,860 1,350 1,461 1,500 1,350 1,490 1,350 1,350 1,605 1,520 1,500

4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on 
belül 1,500 4,500 9,000 2,500

5. Közhatalmi bevételek 28,500 3,000 29,500 3,500
6. Működési bevételek 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 520
7. Felhalmozási bevételek
8. Működési célú átvett pénzeszközök

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10. Finanszírozási bevételek 1,948
11. Bevételek összesen: 7,508 9,070 32,560 4,171 16,210 6,560 4,200 4,060 33,560 4,315 4,230 7,790
12.
13. Személyi juttatások 3,900 4,100 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,900 6,144

14. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 620 658 770 770 770 770 770 770 770 770 800 990

15. Dologi  kiadások 1,500 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,167 2,200 2,870
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 80
17.  Egyéb működési célú kiadások 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 2,543
18. Beruházások 15,000
19. Felújítások 9,700
20. Egyéb felhalmozási kiadások
21. Finanszírozási kiadások 1,072
22. Kiadások összesen: 7,162 8,228 9,040 24,040 18,740 9,040 9,040 9,040 9,040 9,037 9,200 12,627
23. Egyenleg 346 842 23,520 -19,869 -2,530 -2,480 -4,840 -4,980 24,520 -4,722 -4,970 -4,837

Bevételek

Kiadások

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre



4. tájékoztató tábla a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

0

Összesen:

26,800 26800

17,686 17686

17,500 17500
64,500 64500

5,800 5800

1,948 1948
134,234 134234

57,444 57444
9,228 9228

26,097 26097
850 850

14,843 14843
15,000 15000

9,700 9700

1,072 1072
134,234 134234



5.sz.tájékoztató tábla

adatok forintban

Jogcím 2020. évi támogatás 
összesen Beszámítás 2020. évi támogatás 

beszámítás után összesen

1 2 3 4

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 8,367,696 -8,367,696 0

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1,348,200 -1,348,200

Közvilágítás fenntartásának támogatása 2,272,000 -2,272,000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 207,276 -207,276

Közutak fenntartásának támogatása 1,035,120 -1,035,120

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3,500,000 -3,500,000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5,100 -5,100

Polgármesteri illetmény támogatása
Nem teljesült beszámítás -1,584,150

Köznevelési feladatok  támogatása 23,072,100 23,072,100

Óvoda bértámogatása 19,663,100 19,663,100

Óvoda működési támogatása 3,409,000 3,409,000

Kiegészítő támogatás

Szociális gyermekjóléti feladatok 1,927,740 1,927,740

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 947,340 947,340

Szociális feladatok egyéb támogatása

Szociális étkeztetés 980,400 980,400

Könyvtári-Közművelődési feladatok 1,800,000 1,800,000

Összesen: 35,167,536 -9,951,846 26,799,840

adatok forintban

Jogcím 2019. évi támogatás 
összesen Beszámítás 2019. évi támogatás 

beszámítás után összesen

1 2 3 4

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 8,102,720 -7,790,482 312,238

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1,193,050 -1,193,050

Közvilágítás fenntartásának támogatása 2,272,000 -2,272,000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100,000 -100,000

Közutak fenntartásának támogatása 1,035,120 -722,882 312,238

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3,500,000 -3,500,000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2,550 -2,550

Polgármesteri illetmény támogatása
Nem teljesült beszámítás

Köznevelési feladatok  támogatása 25,020,094 25,020,094

Óvoda bértámogatása 21,167,417 21,167,417

Óvoda működési támogatása 3,733,667 3,733,667

Kiegészítő támogatás 119,010 119,010

Szociális gyermekjóléti feladatok 3,997,737 3,997,737

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1,046,577 1,046,577

Szociális feladatok egyéb támogatása 2,619,000 2,619,000

Szociális étkeztetés 332,160 332,160

Könyvtári-Közművelődési feladatok 1,800,000 1,800,000

Összesen: 38,920,551 -7,790,482 31,130,069

2020.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként")



6. tájékoztató tábla a … / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám Támogatott szervezet neve Támogatás célja 2019. évi Támogatás 

összge
2020. évi Támogatás 

összge

1. Támogatásértékű működési kiadás 2,330 3,650

2. ESZGY Munkaszervezet müködési hozzáájárulás 107 114

3. Védőnői szolgálat 900

4. Háziorvosi ügyelet 1,300

5. Családsegítés 1,135 1,339

6. HSNY-re hozzájárulás Sárpilis 188 241

7. Közös Hivatal Fenntartásához hozzájárul 656

8.

9.

10.

11.

12. Bursa ösztöndíj

13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 750 500

15.

16.

17. Egyéb szervezetek támogatása 750 500

18.

22.

23.

24. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0

25.

26.

27.

28.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 0 0

29.

30.

31.

32.

3,080 4,150

0

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Összesen:



0

Sor-
szám Bevételi jogcím 2021. évi 2022. évi 2023. évi

A B C D E
1. Önkormányzat működési támogatásai 28,000 29,000 30,000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 17,000 18,000 19,000
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25,000 27,000 29,000
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 63,800 66,000 67,140
4.1. Építményadó
4.2. Magánszemélyek kommunális adója
4.3. Iparűzési adó 61,000 63,000 64,000
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó 1,500 1,550 1,590
4.6. Bírság és pótlék bevételek 800 850 900
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 500 600 650
5. Működési bevételek 5,700 5,800 5,900
6. Felhalmozási bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök 30 40 50
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 139,530 145,840 151,090
10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1,900 2,000 2,100
11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) 141,430 147,840 153,190

0

Sor-szám Kiadási jogcímek 2021. évi 2022. évi 2023. évi

A B C D E

1.    Működési költségvetés kiadásai 112,000 115,000 119,000

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 29,430 32,840 34,190
2.1. Beruházások 16,000 21,000 30,000
2.2. Felújítások 13,430 11,840 4,190
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 141,430 147,840 153,190

4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 141,430 147,840 153,190

BEVÉTELEI, KIADÁSAI
1. sz. táblázat

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT



Sárpilis Község Önkormányzata 8.sz. tájékoztató tábla

 Ezer forintban !

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése 2019. év terv 
előirányzat

2020. év terv 
előirányzat

1 2 3 4

2.5. Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.) 17,686

2.5.1. Rendszeres gyermekv.kedvezmény

2.5.2. Munkaügyi Kirendeltség -Közfoglalkoztatás- 13,186

Szociális tüzifa támogatása 3,000

Bértámogatás Decs önkormányzattól 1,500

3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.1.1.+…+3.1.4.) 17,500

3.1.1.

3.5 VP6-7.2.1.Vidékfejlesztési program többfunkciós közösségi tér 
kialakítása 17,500

7. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.1 Europa polgárokért pályázat (EU)

7.2. Rendezési terv módosítás

8. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

8.1.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5+3.1+7+8) 35,186



# Megnevezés Eredeti 
előirányzat 
2019. év

1 2 3

01 Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]
02 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 

[1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]
03 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni 

támogatása [Gyvt. 20/A.§]
04 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli 

ellátása [Gyvt. 19§ 1a]
05 Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

06 Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás [Gyvt. 21.§]

07 Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. 
§ (5) bek.]

08 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

09 Egyéb családi támogatás-

10 Családi támogatások (01+…+09) 0

11 Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] 0

12 Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási 
támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ]

13 Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

14 Helyi megállapítású ápolási díj  [Szoctv. 43/B. §]

15 Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

16 Temetési segély

17 Átmeneti segély

18 Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 
társadalombiztosítási ellátások

0

19 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 
társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

20 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]

21 Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

22 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 
(18+…+19)

0

23 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 9.sz. tájékoztató tábla



24 Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

25 Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

26 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. 
b) pont]

27 Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást 
mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

28 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett 
lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

29 Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 0

30 Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) 0

31 Állami gondozottak pénzbeli juttatásai
32 Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
33 Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
34 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)
35 Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

36 A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 
nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék

37 Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és 
árvaellátás

38 A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős 
sportolók szociális támogatása

39 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

40 Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 18. §) 0
41 …..mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 24. §)
42 rendk.-i települési támogatás
43 ….mélt.-ból ápolás céljára (önk.-i r. 49. § (5) bek.)
44 …..temetés céljára (öbjk.-i r. 25. §)
45 Bursa Hungarica (KT hat.)
46 eseti gyógyszerkiadás céljára
47 temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 27. §)
48 köztemetés (önk.-i r. 30. §) 250
49 újszülöttekl támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §) 50
50 Étkezési tér.díj tám-25%-
51 Önkorm. Saját hatáskör (Szociális tüzifa)
52 Iskolakezdési tám 300
53 Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) 600
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) 600

*Bursa Hungarica (KT hat.) átadott pénzek között



e FT

Eredeti 
előirányzat 
2020. év

4

0

0

0

0



0

0

0

400
60

390
850
850
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