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Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 

2013. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:            

1. § 

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2013. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 421 349 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 421 349 ezer forintban állapítja meg. 

2. § 

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 

részletezését a 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként és 

költségvetési szervenként a 2. melléklet tartalmazza. 

 

3. § 

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadás ai 

                          Megnevezés                                                               e Ft 

- Működési kiadások előirányzata összesen:                         250662 

Ebből:- személyi jellegű kiadások:                                           44446          



- munkaadókat terhelő járulékok:                                 10758 

- dologi jellegű kiadások:                                              70855 

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       20849 

- speciális célú támogatások:                                            1214                         

-intézményfinanszírozás                                               102540       

 

                                               

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. 

melléklet szerint állapítja meg. 

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként az 5. melléklet rögzíti. 

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet tartalmazza. 

4. § 

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 7. melléklet adja meg. 

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet tartalmazza 

5. § 

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 

- 67fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 

- 67 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 



                                                                     

         Demeter Zoltán                                                                    dr. Szécsi Ottó 

           polgármester                                                                             jegyző 

 

  



 

1. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2014. (V. 5.)  önkormányzati 

rendeletéhez 

 

Az önkormányzat 2013. év 1-12 hónap  előirányzati bevételei forrásonként             e ft 
 

Bevételi jogcímek 

Előirányza

t 

Eredeti 
 

mód tény 

I. Működési bevételek 14421 7580 20447 

Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23) 14421 7580 20447 

    

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 33212 45284 45284 

Illetékek (16/1)     
Helyi adók (16/11 – 16/6) 33212 45284 45284 

Átengedett központi adók (16/19)    

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)     
Személyi jövedelemadó    

II. Támogatások    

Önkormányzatok műk.ált.támogatása 122265 130693 130693 

Települési önk tám 29448 26693 26693 

 Óvodaped,Óvped segítők támogatása 31760 34128 
  

34128 

Óvodaműk tám 5184 4968 4968 

 Ingyenes étk 17442 17340 17340 

 Egyes jövpotló tám 29058 22330 22330 

  Hozzáj szoc feladatokhoz    9001 9001 9001 

 Könyvtári feladatok 1687 1687 1687 

Közp. 78 1628 1628 

Egyéb központosított   4367 4367 

Szerkezetátalakítás  2652 2652 

 Előző évi vtérülés  794 794 

    

Központosított fejlesztési célú tám  826 826 

    

III.Önkorm fejl tám. 31227 31227  

IV  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)    

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)    

Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)    

V. Támogatásértékű bevételek 40016 57424 45171 

Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)    

ebből t-ársadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) 3720 4556 4556 

     Ebből -közfoglakoztatásra   36296 39629 39629 

Önkormányzatoktól  átvett   1116 

Kiegészítések és visszatérülések (09/26)  794 794 

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök    

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)   130 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23) 52588 165793 165793 

VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok 

kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) 
   

VIII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)    

Működési célú hitel felvétele  (10/61+62+63+67+71+76)    

Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)    

IX. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)    

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)    

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)    

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)    

X. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek   9250 

Továbbadási bevételek (10/98+109)    

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)    

    

Nyitó pénzkészlet   22600 



összesen 293729 408394 398749 

 

 

 

  



 

 

 

 

2.  melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2014. (V. 5.) 

önkormányzati rendeletéhez 

 

Az önkormányzat költségvetési szervének 2013 év 1-12 hónap  előirányzott bevételei forrásonként 

Közös Önkormányzati Hivatal cím adatai                                                      eFt 

Bevételi jogcímek 

Előirányzat 

Eredeti 

Összesből 

Működési 
Felhal

mozási 

I. Működési bevételek    
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)    
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)    

Illetékek (16/1)     

Helyi adók (16/11 – 16/6)    

Átengedett központi adók (16/19)    

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)     

II. Támogatások    

Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)    

Normatív hozzájárulások (16/38) 
 

 
  

Központosított előirányzatok (16/39)    
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)    
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok 

adósságrendezésére... (16/41) 
   

Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)    

     Kieg.közokt.tám    
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)    

Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)    

Egyéb központi támogatás (16/54)     

      Irányító szervtől átvett támogatás(09/5) 44365   

Működési költségvetés támogatása (09/1)    
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)    
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)    

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)    

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)    

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)    

Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)    

IV. Támogatásértékű bevételek    

Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)    

Központi irányítószervi támogatás  43627 
4362
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V. Véglegesen átvett pénzeszközök    

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)    

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23)    
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok 

kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) 
    

VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)    
Működési célú hitel felvétele  (10/61+62+63+67+71+76)    
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)    



VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)    
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)    
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)    

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)    

IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek    

Összesen: 44365 44365 
2036

1 
 

  

Szivárvány Gyermekóvoda adatai                                                                     e Ft 
 

Bevételi jogcímek 

Előirányzat 

Eredeti 
Összesből 

Működési 
Felhal

mozási 

I. Működési bevételek 5989 4556 4556 

Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23) 5989 4556 4556 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)    
Illetékek (16/1)     
Helyi adók (16/11 – 16/6)    

Átengedett központi adók (16/19)    

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)     

II. Támogatások    

Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)    

Normatív hozzájárulások (16/38)    
Központosított előirányzatok (16/39)    
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)    
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok 

adósságrendezésére... (16/41) 
   

Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)    

Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)    

Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)    

Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)    

Egyéb központi támogatás (16/54)     

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) 39210   
Működési költségvetés támogatása (09/1)    

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)    

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)    

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)    

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)    
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)    

Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)    

IV. Támogatásértékű bevételek    

Központi irányítószervi támogatás  45976 
4597
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Kiegészítések és visszatérülések (09/26)    

V. Véglegesen átvett pénzeszközök    
    
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23)    
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok 

kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) 
   

VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)    

Működési célú hitel felvétele  (10/61+62+63+67+71+76)    

Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)    

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)    

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)    

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)    
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)    



IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek    
Továbbadási bevételek (10/98+109)    
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)    

  

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)    

Összesen: 

34519

9 

 

50532 50532 

 

 

 

 

 

Nagybarcai Óvoda önállóan működő  cím adata                                               e Ft  

 
               

Bevételi jogcímek  

 
 

Mód  
er tény 

I. Működési bevételek    
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)    

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)    

Illetékek (16/1)     

Helyi adók (16/11 – 16/6)    

Átengedett központi adók (16/19)    
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)     

II. Támogatások    

Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)    

Normatív hozzájárulások (16/38)    

Központosított előirányzatok (16/39)    
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)    
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... 

(16/41) 
   

Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)    

Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)    
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)    
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)    

Egyéb központi támogatás (16/54)     

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) 11760   

Működési költségvetés támogatása (09/1)    

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)    
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)    
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)    

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)    

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)    

Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)    

IV. Támogatásértékű bevételek    
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)    

ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)    

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)    

ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)    

 

 

IV. Támogatásértékű bevételek    

Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)    

Központi irányítószervi támogatás  12656 12656 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök    



Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)    
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23)    
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok 

kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) 
    

VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)    
Működési célú hitel felvétele  (10/61+62+63+67+71+76)    

Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)    

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)    

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)    

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)    

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)    

IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek    

Továbbadási bevételek (10/98+109)    

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)    

Összesen: 
11760 

 
12656 12656 

 

  



 

 

3. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2014. (V. 5.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

 

Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi működési kiadásai  

 

Polgármesteri Hivatal cím                                                                                      eFt 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok Összeg (Ft) 

Kiadások összesen 42679 

 

 

Ebből: - személyi jellegű kiadások 

 31281 

- munkaadókat terhelő járulékok 6940 

- dologi jellegű kiadások  4458 

-  

  

Költségvetési létszámkeret: 12 fő 

 

 

 

 Szivárvány Gyermekóvoda Bánhorváti 

Kiemelt kiadási előirányzatok Összeg (Ft) 

Kiadások összesen 50589 

Ebből: - személyi jellegű kiadások 24731 

- munkaadókat terhelő járulékok   6874 

- dologi jellegű kiadások   18984 

- az ellátottak pénzbeli juttatásai  

- speciális célú támogatások  

Költségvetési létszámkeret: 12 

 

  

                           Nagybarcai Óvoda 

Kiemelt kiadási előirányzatok Összeg (eFt) 

Kiadások összesen  24893 

Ebből: - személyi jellegű kiadások 8353 

- munkaadókat terhelő járulékok 3884 

- dologi jellegű kiadások 12656 

- az ellátottak pénzbeli juttatásai  

- speciális célú támogatások  

Költségvetési létszámkeret: 4 

 

 
 

  



4. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2014. (V. 5.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

 

Az önkormányzat költségvetési szerve 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásai  

  

                                                    eFt 

Felújítási és felhalmozási kiadások 
 

Eredeti  
mód tény 

Beruházások 83815 121819 120689 

Felújítások 8414 27958 5103 

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások    

Összesen: 92229 149777 125792 

 

 
 

  



 

5. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2014. (V. 5.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szerve – 2013. évi  

felhalmozási kiadásai feladatonként 

  

Sor-

szám 

Felújítási cél 

Megnevezése 

Eredeti  

(felhalmozási 

kiadási) 

előirányzat 

 összege eFt 

1 Svájci hozz.Lázbérci vízt.  22855 

2. Inmateriális javak  1016 

3 Gépek vásárlása 6032 

4 Bán patak  mederkotrás 90786 

   

 

  



 

6. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2014. (V. 5.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

 

         A címek kiadásai és bevételei feladatonként                      eFt 

Sor- 

szám Szakfeladat 
Bevételi 

Előirányzat 

Kiadási 

Előirányzat 

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 

 Önkormányzat   

  355071 177871 

360000 Víztermelés  115 

381103 Települési hulladék                       6117                         7980                                                                                      

841402 Közvilágitás  3499 

841901 Önkormányzati elszámolásai 177337  

869041 Család és nővédelem 4556 4959 

882111 Rendszeres szociális segély  18241 

882113 Lakásfenntartási tám  840 

882115 Ápolási dij  683 

882119 Óvodáztatási támogatás  60 

 

882122 Átmeneti segély          232                   

882124 Renkívüli gyermekvédelmi  829 

889918 Szociális étkeztetés 255 323 

882202 Közgyógyellátás   

882203 Köztemetés+temetési segély  60 

890441 Közcélú                                                                 

890443 Közmunka 39629 40604 

 

 

910501 Közművelődési tevékenységek  178 4242 

841126 Önkormányzatok igazgatási tev.                      1113 22744                      

841404 Község és városgazdálkodás                           

180262 

161702 

8419069 Finanszírozás  102259 

8419029 Költségvetési befizetések  869 

862125 Civil szervezetek támogatása  1214 

ÖSSZ:    

 Átfutó kiadás  -24093 

 Átfutó bevétel -10698  

 össszesen 398749 352361 

 Pénzkészlet  Ny                  22600 68988 

 Mindösszesen:                             

421349 

421349 

    

  FINANSZÍROZÁS  részletezés   

    

    

 Szivárvány Gyermekóvoda 50532 50589 

 Záró pénzkészlet 57  

851011 Ovodai nevelés  29140 

 

562912 Ovodai int étk  19149 

562913 Isk int étk 1298                         2300 



 Nagybarcai Óvoda   

8510111 Nagybarca óvodai nevelés 12656 12656 

 Közös Önkormányzati Hivatal                                                            

8411261 Hivatal  43627 42679 

 Záró pénkészlet-nyitó   948 

    

 

 

   

 

  



7. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2014. (V. 5.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

A működési célú bevételek és kiadások 2013.évre 

 

 

Ezer forintban 

Ssz Megnevezés er Mód  .tény 

I. Működési bevételek és kiadások 

1.  
Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA 

visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak 

ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)  
14421 7580 20447 

2.  Önkormányzatok sajátos működési bevételei  33212 45284 45284 

3. Önkorm. mük ált.támog 122265 130693 130693 

4. Működési célú pénzeszközátvétel 

40016 

 

 

57424 45171 

5. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele    

6.  Előző évi kieg    

7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása    

8,. Függő bevétel   -10698 

 Nyitó pénzkészlet   68988 

      

9. Működési célú bevételek összese (01+...+ 08) 209914 240981 299885 

10.  Személyi juttatások 21152 42023 44446 

11. Munkaadókat terhelő járulékok 4240 4240 10758 

12.  
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 

tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 
61347 61923 70855 

13. Működési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás 2166 2166 1214 

14. Ellátottak pénzbeli juttatása 17160 17160 20849 

15.  Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.    

16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése    

17. Rövid lejáratú hitel kamata    

 18.  Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása    

19.  Intézmények tám. 95435 89644 60127 

20.     

21. Függő kiadás   -24093 

22. kp   68988 

23. Működési célú kiadások összesen: (10+...+ 19) 200798 207784 176908 

     

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadás 

24 Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.     

25. Fejlesztési célú támogatások/eu Önerő/ 31227     31227  

26. Felh pénzátvét  62291 165793 165793 

27.. Felhalmozási ÁFA visszatérülése    

28. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja    

29. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 

igénybevétele 

   

30. Hosszú lejáratú hitel    

31. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása    

32. 
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele 
   

33 Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ …+29) 83815 92518 9251 

34. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)    92229  149777 127592 

35. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)     

36. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés    

37. Felhalmozási célú pénzeszközátadás     

38. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése    

39. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése    



40. Felhalmozási célú kiad 92229 149777 127592 

41 Össszesen kiadás 293729 408394 421349 

42. Összesen bevétel                                 293729 408394 421349 
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rendeletéhez 

 

  



 

 

 

 


