












(Ft)

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások 1 361 260

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások 37 000

K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások 1 398 260

K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 1 398 260

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 370 344

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek 1 370 344

B8. Finanszírozási bevételek 27 916

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 1 398 260

1. melléklet a 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati határozathoz

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése Rovat-

szám kötelező feladatok
önként vállalt 

feladatok

állami 
(államigazgatá
si) feladatok ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 0

Normatív jutalmak K1102

Céljuttatás, projektprémium K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104

Végkielégítés K1105

Jubileumi jutalom K1106

Béren kívüli juttatások K1107

Ruházati költségtérítés K1108

Közlekedési költségtérítés K1109

Egyéb költségtérítések K1110

Lakhatási támogatások K1111

Szociális támogatások K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 0 0 0 0

Választott tisztségviselők juttatásai K121 0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások K122

Egyéb külső személyi juttatások K123 0

Külső személyi juttatások K12 0 0 0 0

Személyi juttatások K1 0 0 0 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2 0

Szakmai anyagok beszerzése K311 10 000 10 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 50 000 50 000

Árubeszerzés K313 0

Készletbeszerzés K31 60 000 60 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 0

Kommunikációs szolgáltatások K32 0 0

Közüzemi díjak K331 0

Vásárolt élelmezés K332 0 0

Bérleti és lízing díjak K333 401 344 401 344

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 0

Közvetített szolgáltatások K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 0

Egyéb szolgáltatások K337 535 000 535 000

Szolgáltatási kiadások K33 936 344 936 344

Kiküldetések kiadásai K341 110 000 110 000

Reklám- és propagandakiadások K342 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 110 000 110 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 30 000 30 000

Fizetendő általános forgalmi adó K352

Kamatkiadások K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354

Egyéb dologi kiadások K355 224 916 224 916

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 254 916 254 916

Dologi kiadások K3 1 361 260 0 0 1 361 260

Társadalombiztosítási ellátások K41

Családi támogatások K42 0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47

Egyéb nem intézményi ellátások K48 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 0

Nemzetközi kötelezettségek K501

Elvonások és befizetések K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 
belülre K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson 
belülre K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 
kívülre K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508

Árkiegészítések, ártámogatások K509

Kamattámogatások K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 0

Tartalékok-általános K512

Tartalékok-cél K512

Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 0

Működési költségvetés előirányzat csoport 1 361 260 0 0 1 361 260

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63
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Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 29 000 29 000

Részesedések beszerzése K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 8 000

Beruházások K6 37 000 0 0 37 000

Ingatlanok felújítása K71 0

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74

Felújítások K7 0 0 0 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 
belülre K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 
belülre K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson 
belülre K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 
kívülre K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 
kívülre K86

Lakástámogatás K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 37 000 0 0 37 000

Költségvetési kiadások K1-K8 1 398 260 0 0 1 398 260

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése K916

Pénzügyi lízing kiadásai K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918

Belföldi finanszírozás kiadásai K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922

Külföldi értékpapírok beváltása K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924

Külföldi finanszírozás kiadásai K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93

Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 1 398 260 0 0 1 398 260



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése Rovat-

szám kötelező 
feladatok

önként vállalt 
feladatok

állami 
(államigazgatá
si) feladatok ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása B113 0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 0

Működési célú központosított előirányzatok B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116

Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 0 0 0

Elvonások és befizetések bevételei B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1 370 344 1 370 344

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 370 344 0 0 1 370 344

Magánszemélyek jövedelemadói B311

Társaságok jövedelemadói B312

Jövedelemadók B31 0 0 0 0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

Vagyoni tipusú adók B34 0

Értékesítési és forgalmi adók B351

Fogyasztási adók B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353

Gépjárműadók B354 0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

Termékek és szolgáltatások adói B35 0 0 0 0

Egyéb közhatalmi bevételek B36 0

Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401

Szolgáltatások ellenértéke B402

Közvetített szolgáltatások értéke B403

Tulajdonosi bevételek B404 0

Ellátási díjak B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

Kamatbevételek B408 0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409

Egyéb működési bevételek B410 0

Működési bevételek B4 0 0 0 0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0

Működési költségvetés előirányzat csoport 1 370 344 0 0 1 370 344

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0

Immateriális javak értékesítése B51

Ingatlanok értékesítése B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

Részesedések értékesítése B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0

Költségvetési bevételek B1-B7 1 370 344 0 0 1 370 344

költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI 9 084 0 0 9 084

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -37 000 0 0 -37 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124

Belföldi értékpapírok bevételei B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 27 916 27 916

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132

Maradvány igénybevétele B813 27 916 0 0 27 916

Államháztartáson belüli megelőlegezések B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815

Központi, irányító szervi támogatás B816
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Betétek megszüntetése B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818

Belföldi finanszírozás bevételei B81 27 916 27 916

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824

Külföldi finanszírozás bevételei B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83

Finanszírozási bevételek B8 27 916 0 0 27 916

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 1 398 260 0 0 1 398 260



Rovat megnevezése Rovat-

szám
ÖNKORMÁNYZATI 
ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 29 000

Részesedések beszerzése K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 8 000

Beruházások K6 8 000

Ingatlanok felújítása K71

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74

Felújítások K7 0
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ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés
Rovat-

szám eredeti ei.

Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] K42

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] K42

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§] K42

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] K42

Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] K42

Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] K42

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] K42

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.] K42

Egyéb családi támogatás K42

Családi támogatások K42 0

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44

cukorbetegek támogatása K44

helyi megállapítású ápolási díj  [Szoctv. 43/B. §]  K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46

lakbértámogatás K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] K46

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

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] K48

átmeneti segély [Szoctv. 45.§] K48

temetési segély [Szoctv. 46.§] K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] K48

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] K48

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} K48

köztemetés [Szoctv. 48.§] K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi 
ellátás K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni 
ellátás K48

Egyéb nem intézményi ellátások K48 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

5. melléklet a 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati határozathoz



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése Rovat-

szám
kiadási eredeti 

előirányzat 

ebből kiadási 
előirányzat 

fedezete-saját 
forrás

ebből kiadási 
előirányzat 
fedezete-

adósságot 
keletkeztető 

ügylet

adósságot 
keletkeztető 
ügylet fajtája

adósságot 
keletkeztető 

ügylet 
rovatszáma (B8)

adósságot 
keletkeztető 
ügylet kezdő 

időpontja

adósságot 
keletkeztető 

ügylet lejárati 
időpontja

adósságot 
keletkeztető 

ügylet- várható 
visszatérítendő 

összege 
(kamattal) 

leáratig 
mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 29 000 29 000

Részesedések beszerzése K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 8 000 8 000

Beruházások K6 37 000 37 000

Ingatlanok felújítása K71

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74

Felújítások K7

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat 
szükségessé (Ft)

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

6. melléklet a 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati határozathoz



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése Rovat-szám

adósságot 
keletkeztető 
ügylet kezdő 

időpontja

adósságot 
keletkeztető 

ügylet lejárati 
időpontja

adósságot 
keletkeztető 

ügyletekből és 
kezességvállaláso

kból fennálló 
kötelezettségek 

saját bevételek 
2018.

saját bevételek 
2019.

saját bevételek 
2020.

saját bevételek 
2021.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121

ebből: befektetési jegyek B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

ebből: kárpótlási jegyek B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124

Belföldi értékpapírok bevételei B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824

ebből: más kormányok B824

ebből: külföldi pénzintézetek B824

Külföldi finanszírozás bevételei B82

Rovat megnevezése Rovat-szám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel, 0 0 0 0

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel, 0 0 0 0

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 0

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel, 0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 0 0 0 0

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 0

ÖSSZESEN: 0 0 0 0

7. melléklet a 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati határozathoz

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142896.245143#foot4


MEGNEVEZÉS
Költségvetési engedélyezett 
létszámkeret (álláshely) (fő) 

ÖNKORMÁNYZAT 

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I.  besorolási osztály összesen
II.  besorolási osztály összesen
III.  besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési  osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály  összesen
"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
fizikai alkalmazott,

a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló  (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 0

polgármester, főpolgármester
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 3

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA 
MINDÖSSZESEN 3

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján 
foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján 
foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszámaösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. 
rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK 
LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

8. melléklet a 6/2021.(V.31.) számú önkormányzati határozathoz

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 
társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 
társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek 
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez 

történő hozzájárulásai (Ft)

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9. melléklet a 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati határozathoz



Rovat megnevezése Rovat-

szám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Általános tartalékok K512 0

Céltartalékok- K512 0

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

10. melléklet a 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati határozathoz



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés
Rovat-

szám eredeti ei. Működési célú eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai  K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121

ebből: befektetési jegyek K9121

ebből: kárpótlási jegyek K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124

ebből: kárpótlási jegyek K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

Pénzeszközök betétként elhelyezése K916

Pénzügyi lízing kiadásai K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918

Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922

Külföldi értékpapírok beváltása K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek K924

ebből: más kormányok K924

ebből: külföldi pénzintézetek K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K924

Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0

Megnevezés
Rovat-

szám eredeti ei. Működési célú eredeti ei. Felhalmozáci célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121

ebből: befektetési jegyek B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

ebből: kárpótlási jegyek B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124

Belföldi értékpapírok bevételei B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815

Betétek megszüntetése B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése B818

Belföldi finanszírozás bevételei B81 0 0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824

ebből: más kormányok B824

ebből: külföldi pénzintézetek B824

Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és 
kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

11. melléklet a 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati határozathoz



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés Rovat-szám Költségvetési szerv ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra K915
0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra K915
0

ÖSSZESEN: 0 0

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

12. melléklet a 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati határozathoz



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés
Rovat-

szám eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére K504

központi kezelésű előirányzatok részére K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K504

elkülönített állami pénzalapok részére K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504

társulások és költségvetési szerveik részére K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504

központi költségvetési szervek részére K505

központi kezelésű előirányzatok részére K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K505

elkülönített állami pénzalapok részére K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505

társulások és költségvetési szerveik részére K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505

központi költségvetési szervek részére K506

központi kezelésű előirányzatok részére K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K506

elkülönített állami pénzalapok részére K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506

társulások és költségvetési szerveik részére K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506

egyházi jogi személyek részére K508

egyéb civil szervezetek részére K508

háztartások részére K508

pénzügyi vállalkozások részére K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508

egyéb vállalkozások részére K508

Európai Unió részére K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére K508

egyéb külföldiek részére K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508

egyházi jogi személyek részére K511

egyéb civil szervezetek részére K511

háztartások részére K511

pénzügyi vállalkozások részére K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511

egyéb vállalkozások részére K511

Európai Unió  részére K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511

egyéb külföldiek részére K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511

központi költségvetési szervek részére K82

központi kezelésű előirányzatok részére K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K82

elkülönített állami pénzalapok részére K82
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helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82

társulások és költségvetési szerveik részére K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82

központi költségvetési szervek részére K83

központi kezelésű előirányzatok részére K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K83

elkülönített állami pénzalapok részére K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83

társulások és költségvetési szerveik részére K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83

központi költségvetési szervek részére K84

központi kezelésű előirányzatok részére K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84

elkülönített állami pénzalapok részére K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84

társulások és költségvetési szerveik részére K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84

egyházi jogi személyek részére K86

egyéb civil szervezetek részére K86

háztartások részére K86

pénzügyi vállalkozások részére K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86

egyéb vállalkozások részére K86

Európai Unió  részére K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére K86

egyéb külföldiek részére K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86

egyházi jogi személyek részére K88

egyéb civil szervezetek részére K88

háztartások részére K88

pénzügyi vállalkozások részére K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88

egyéb vállalkozások részére K88

Európai Unió  részére K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére K88

egyéb külföldiek részére K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés
Rovat-

szám eredeti ei.

központi költségvetési szervektől B14

központi kezelésű előirányzatoktól B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14

elkülönített állami pénzalapoktól B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14

társulások és költségvetési szerveiktől B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

központi költségvetési szervektől B15

központi kezelésű előirányzatoktól B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15

elkülönített állami pénzalapoktól B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15

társulások és költségvetési szerveiktől B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15

központi költségvetési szervektől B16

központi kezelésű előirányzatoktól B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 1 370 344

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16

elkülönített állami pénzalapoktól B16

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16

társulások és költségvetési szerveiktől B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1 370 344

központi költségvetési szervektől B23

központi kezelésű előirányzatoktól B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B23

elkülönített állami pénzalapoktól B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23

társulások és költségvetési szerveiktől B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

 központi költségvetési szervektől B24

központi kezelésű előirányzatoktól B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B24

elkülönített állami pénzalapoktól B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24

társulások és költségvetési szerveiktől B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

központi költségvetési szervektől B25

központi kezelésű előirányzatoktól B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25
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egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B25

elkülönített állami pénzalapoktól B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25

társulások és költségvetési szerveiktől B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

egyházi jogi személyektől B62

egyéb civil szervezetektől B62

háztartásoktól B62

pénzügyi vállalkozásoktól B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62

egyéb vállalkozásoktól B62

Európai Uniótól B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől B62

egyéb külföldiektől B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62

egyházi jogi személyektől B63

egyéb civil szervezetektől B63

háztartásoktól B63

pénzügyi vállalkozásoktól B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63

egyéb vállalkozásoktól B63

Európai Uniótól B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől B63

egyéb külföldiektől B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

egyházi jogi személyektől B72

egyéb civil szervezetektől B72

háztartásoktól B72

pénzügyi vállalkozásoktól B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72

egyéb vállalkozásoktól B72

Európai Uniótól B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől B72

egyéb külföldiektől B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72

egyházi jogi személyektől B73

egyéb civil szervezetektől B73

háztartásoktól B73

pénzügyi vállalkozásoktól B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73

egyéb vállalkozásoktól B73

Európai Uniótól B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől B73

egyéb külföldiektől B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73



Megnevezés
Rovat-

szám eredeti ei.

építményadó B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó B34

magánszemélyek kommunális adója B34

telekadó B34

Vagyoni tipusú adók B34 0

Értékesítési és forgalmi adók B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351

Gépjárműadók B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354

ebből: külföldi gépjárművek adója B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355

ebből: talajterhelési díj B355

Termékek és szolgáltatások adói B35 0

eljárási illetékek B36

igazgatási szolgáltatási díjak B36

felügyeleti díjak B36

ebrendészeti hozzájárulás B36

környezetvédelmi bírság B36

természetvédelmi bírság B36

műemlékvédelmi bírság B36

építésügyi bírság B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 
helyi önkormányzatot megillető része B36

egyéb bírság B36

Egyéb közhatalmi bevételek B36 0
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Feljegyzés 

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
a tárgyban jelzet témában hozandó határozat megalapozásához 

 

Tárgy: Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020 évi költségvetési 
határozatának módosítása 

Előterjesztést készítette: 

dr. Balogh László jegyző megbízásából – Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

Előterjesztő: Kissné Krály Mária  elnök 

Mellékletek:  

- 1-9. melléklet a kiadások és bevételek részletes adataival 
- költségvetési határozat módosítás 

Döntéshozatal módja: határozat ( egyszerű szótöbbség) – nyílt ülés  
Jogszabályi háttér:   - 2011. évi CXCV. törvény 34. §. 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony! 

 

 A képviselő-testület jóváhagyta a 2020. évi költségvetési határozatot. A folyamatos 

gazdálkodás, a tetület által meghozott döntések miatt szükségessé vált a határozat módosítása, 

így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben a mellékelt 
határozatot fogadtam el 

 

A 2020. évi költségvetési határozat módosítására első alkalommal kerül sor, amely főbb 
csoportosításban a következő módosítást tartalmazza. 
 

Társulási módosítások: 
   

Kiadás eredeti előirányzat módosított előirányzat 
Szakmai anyag beszerzése (K311) 50 000 10 000 

Bérleti és lízingdíjak (K333) 300 000 401 344 

Egyéb szolgáltatások (K337) 150 000 535 000 

Kiküldetések kiadásai (K341) 200 000 110 000 

Működési célú áfa (K351) 120 000 30 000 

Egyéb dologi kiadások (K355) 197 916 224 916 

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) 0 29 000 

Beruházási áfa (K67) 0 0 8 000 

Bevételek   

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről (B16) 1 040 000 1 370 344 
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Előzetes hatásvizsgálat: 
 

1.Várható társadalmi hatások 

A társulás költségvetési határozata biztosítja a társulás 2020. évre tervezett bevételeinek és 
kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét.  
2 Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A költségvetési határozatba foglalt szabályok betartásával a társulás működése zavartalanul 

biztosítható. 
3. Várható környezeti következmények, hatások 

A határozatban foglaltak végrehajtásának környezeti következményei nincsenek. 
4. Egészségügyi következmények, hatások 

A határozatban foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A határozat végrehajtása a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak feladata, 

mivel a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal 
gondoskodik. 

6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési határozat megalkotása kötelező. 
Amennyiben a képviselő testület nem fogadja el a költségvetési határozatot, az Áht. 25. § 
rendelkezéseit szükséges alkalmazni. 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 

 

 

Kelt: Csepreg, 2021.május 31. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                               Kissné Krály Mária s.k. 

                                                                                                             elnök 

 



K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
1. melléklet a  7/2021.  (V.31) számú önkormányzati határozathoz



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése Rovat-

szám eredeti ei. módosított ei. teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101

Normatív jutalmak K1102

Céljuttatás, projektprémium K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104

Végkielégítés K1105

Jubileumi jutalom K1106

Béren kívüli juttatások K1107

Ruházati költségtérítés K1108

Közlekedési költségtérítés K1109

Egyéb költségtérítések K1110

Lakhatási támogatások K1111

Szociális támogatások K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 0 0 0

Választott tisztségviselők juttatásai K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 
fizetett juttatások K122

Egyéb külső személyi juttatások K123 0 0

Külső személyi juttatások K12 0 0 0

Személyi juttatások K1 0 0 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2
0

Szakmai anyagok beszerzése K311 50 000 10 000 8 571

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 50 000 50 000 49 991

Árubeszerzés K313

Készletbeszerzés K31 100 000 60 000 58 562

Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321

Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322

Kommunikációs szolgáltatások K32 0 0 0

Közüzemi díjak K331

Vásárolt élelmezés K332 0 0

Bérleti és lízing díjak K333 300 000 401 344 401 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334

Közvetített szolgáltatások K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336

Egyéb szolgáltatások K337 150 000 535 000 531 947

Szolgáltatási kiadások K33 450 000 936 344 932 947

Kiküldetések kiadásai K341 200 000 110 000 103 175

Reklám- és propagandakiadások K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 200 000 110 000 103 175

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 120 000 30 000 27 232

Fizetendő általános forgalmi adó K352

Kamatkiadások K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354

Egyéb dologi kiadások K355 197 916 224 916 224 761

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 317 916 254 916 251 993

Dologi kiadások K3 1 067 916 1 361 260 1 346 677

Társadalombiztosítási ellátások K41

Családi támogatások K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47

Egyéb nem intézményi ellátások K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0

Nemzetközi kötelezettségek K501

Elvonások és befizetések K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson belülre K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre K508

Árkiegészítések, ártámogatások K509

Kamattámogatások K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511

Tartalékok-általános K512

Tartalékok-cél K512

Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0

Működési költségvetés előirányzat csoport 1 067 916 1 361 260 1 346 677

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 29 000 28 268

Kiadások (Ft)
Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
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Részesedések beszerzése K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 8 000 7 632

Beruházások K6 0 37 000 35 900

Ingatlanok felújítása K71

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74

Felújítások K7 0 0 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson belülre K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre K86

Lakástámogatás K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 37 000 35 900

Költségvetési kiadások K1-K8 1 067 916 1 398 260 1 382 577

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése K916

Pénzügyi lízing kiadásai K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918

Belföldi finanszírozás kiadásai K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922

Külföldi értékpapírok beváltása K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924

Külföldi finanszírozás kiadásai K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93

Finanszírozási kiadások K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 1 067 916 1 398 260 1 382 577



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése Rovat-

szám eredeti ei. módosított ei. teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

Működési célú központosított előirányzatok B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116

Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 0 0

Elvonások és befizetések bevételei B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1 040 000 1 370 344 1 370 344

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 040 000 1 370 344 1 370 344

Magánszemélyek jövedelemadói B311

Társaságok jövedelemadói B312

Jövedelemadók B31 0 0 0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

Vagyoni tipusú adók B34

Értékesítési és forgalmi adók B351

Fogyasztási adók B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353

Gépjárműadók B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

Termékek és szolgáltatások adói B35 0 0 0

Egyéb közhatalmi bevételek B36

Közhatalmi bevételek B3 0 0 0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401

Szolgáltatások ellenértéke B402

Közvetített szolgáltatások értéke B403

Tulajdonosi bevételek B404

Ellátási díjak B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

Kamatbevételek B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409

Egyéb működési bevételek B410

Működési bevételek B4 0 0 0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0

Működési költségvetés előirányzat csoport 1 040 000 1 370 344 1 370 344

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0

Immateriális javak értékesítése B51

Ingatlanok értékesítése B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

Részesedések értékesítése B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

Felhalmozási bevételek B5 0 0 0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0

Költségvetési bevételek B1-B7 1 040 000 1 370 344 1 370 344

költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI -27 916 9 084 23 667

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 -37 000 -35 900

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124

Belföldi értékpapírok bevételei B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 27 916 27 916 27 916

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
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Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132

Maradvány igénybevétele B813 27 916 27 916 27 916

Államháztartáson belüli megelőlegezések B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815

Központi, irányító szervi támogatás B816

Betétek megszüntetése B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818

Belföldi finanszírozás bevételei B81 27 916 27 916 27 916

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824

Külföldi finanszírozás bevételei B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83

Finanszírozási bevételek B8 27 916 27 916 27 916

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 1 067 916 1 398 260 1 398 260



MEGNEVEZÉS
Költségvetési engedélyezett 
létszámkeret (álláshely) (fő) 

ÖNKORMÁNYZAT 

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I.  besorolási osztály összesen
II.  besorolási osztály összesen
III.  besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési  osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály  összesen
"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
fizikai alkalmazott,

a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló  (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 
polgármester, főpolgármester 1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 2
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 3

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK 
LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 3

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszámaösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 
28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ 
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN 

4. melléklet a  7/2021.  (V.31) számú önkormányzati határozathoz
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Foglalkoztatottak létszáma (fő)



eredeti ei.
módosított 

ei. teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 29 000 28 268

Részesedések beszerzése K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67
0 8 000 7 632

Beruházások K6 0 37 000 35 900

Ingatlanok felújítása K71

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74

Felújítások K7 0 0 0

5. melléklet a  7/2021.  (V.31) számú önkormányzati határozathoz
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Beruházások és felújítások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOKRovat-

számMegnevezés



eredeti ei. módosított ei.

Általános tartalékok K512 0 0

Céltartalékok- K512 0 0

6. melléklet a 7/2021.  (V.31) számú önkormányzati határozathoz
Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

zárszámadása
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése Rovat-

szám
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése Rovat-

szám

kiadási 
eredeti 

előirányzat 

kiadási 
módosított  
előirányzat 

teljesített 
kiadás 

ebből 
teljesített 
kiadás 

fedezete-

saját forrás

ebből 
teljesített 
kiadás 

fedezete-

adósságot 
keletkeztet

ő ügylet

adósságot 
keletkeztet

ő ügylet 
fajtája

adósságot 
keletkeztet

ő ügylet 
fajtája

adósságot 
keletkeztet

ő ügylet 
rovatszáma 

(B8)

adósságot 
keletkeztet

ő ügylet 
kezdő 

időpontja

adósságot 
keletkeztet

ő ügylet 
lejárati 

időpontja

adósságot 
keletkeztet

ő ügylet- 
várható 

visszatéríte
ndő 

összege 
(kamattal) 

leáratig 
mindösszes

en

hitel/lízing
/kölcsön/é
rtékpapír

bel- vagy 

külföldi 
irányú 

kötelezettsé
g

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

Részesedések beszerzése K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67

Beruházások K6 0 0 0 0

Ingatlanok felújítása K71

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74

Felújítások K7 0 0 0 0

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált 
szükségessé (Ft)

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

7. melléklet a  7/2021  (V.31) számú önkormányzati határozathoz



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése Rovat-szám

adósságot 
keletkeztető 
ügylet kezdő 

időpontja

adósságot 
keletkeztető 

ügylet lejárati 
időpontja

adósságot 
keletkeztető 

ügyletekből és 
kezességvállalá
sokból fennálló 
kötelezettségek 

saját bevételek 
2017.

saját bevételek 
2018.

saját bevételek 
2018.

saját bevételek 
2019.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121

ebből: befektetési jegyek B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

ebből: kárpótlási jegyek B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124

Belföldi értékpapírok bevételei B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824

ebből: más kormányok B824

ebből: külföldi pénzintézetek B824

Külföldi finanszírozás bevételei B82

Rovat megnevezése Rovat-szám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat 
saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni 
értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

8. melléklet a  7/2021.  (V.31.) számú önkormányzati határozathoz
Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot 
keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142896.245143#foot4


ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.
módosított 

ei. teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 0 0 0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 
azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 
és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek 
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő 
hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 
kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő 

hozzájárulásai (Ft)

9. melléklet a  7/2021.  (V.31) számú önkormányzati határozathoz



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-

szám
eredeti ei. 

Működési 
célú

eredeti ei. 

Felhalmozási 
célú

módosított 
ei. 

Működési 
célú

módosított 
ei. 

Felhalmozá
si célú

Teljesítés 
Működési 

célú

Teljesítés 
Felhalmozás

i célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai  K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121

ebből: befektetési jegyek K9121

ebből: kárpótlási jegyek K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124

ebből: kárpótlási jegyek K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

Pénzeszközök betétként elhelyezése K916

Pénzügyi lízing kiadásai K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918

Belföldi finanszírozás kiadásai K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922

Külföldi értékpapírok beváltása K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek K924

ebből: más kormányok K924

ebből: külföldi pénzintézetek K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K924

Külföldi finanszírozás kiadásai K92

Megnevezés

Rovat-

szám
eredeti ei. 

Működési 
célú

eredeti ei. 

Felhalmozási 
célú

módosított 
ei. 

Működési 
célú

módosított 
ei. 

Felhalmozá
si célú

Teljesítés 
Működési 

célú

Teljesítés 
Felhalmozás

i célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121

ebből: befektetési jegyek B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

ebből: kárpótlási jegyek B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124

Belföldi értékpapírok bevételei B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815

Betétek megszüntetése B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése B818

Belföldi finanszírozás bevételei B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824

ebből: más kormányok B824

ebből: külföldi pénzintézetek B824

Külföldi finanszírozás bevételei B82

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási 
bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

10. melléklet a  7/2021.  (V.31) számú önkormányzati határozathoz



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított 
ei. teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra K915

ÖSSZESEN:

11. melléklet a  7/2021.  (V.31.) számú önkormányzati határozathoz
Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés
Rovat-szám

Költségvetési szerv



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés
Rovat-

szám eredeti ei.

módosított 
ei. teljesítés

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44

cukorbetegek támogatása K44

helyi megállapítású ápolási díj  [Szoctv. 43/B. §]  K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0 0 0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0 0 0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46

lakbértámogatás K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 
[Szoctv. 55/A. § (3) bek.] K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 0 0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] K48

átmeneti segély [Szoctv. 45.§] K48

temetési segély [Szoctv. 46.§] K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] K48

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] K48

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} K48

köztemetés [Szoctv. 48.§] K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 
adott pénzügyi ellátás K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 
adott természetbeni ellátás K48

Egyéb nem intézményi ellátások K48 0 0 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

12. melléklet a  7/2021.  (V.31) számú önkormányzati határozathoz



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés
Rovat-

szám eredeti ei.

módosított 
ei. teljesítés

központi költségvetési szervek részére K504

központi kezelésű előirányzatok részére K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K504

elkülönített állami pénzalapok részére K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504

társulások és költségvetési szerveik részére K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 
belülre K504

központi költségvetési szervek részére K505

központi kezelésű előirányzatok részére K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K505

elkülönített állami pénzalapok részére K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505

társulások és költségvetési szerveik részére K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson 
belülre K505

központi költségvetési szervek részére K506

központi kezelésű előirányzatok részére K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K506

elkülönített állami pénzalapok részére K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506

társulások és költségvetési szerveik részére K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0

egyházi jogi személyek részére K508

egyéb civil szervezetek részére K508

háztartások részére K508

pénzügyi vállalkozások részére K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K508

egyéb vállalkozások részére K508

Európai Unió részére K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére K508

egyéb külföldiek részére K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 
kívülre K508

egyházi jogi személyek részére K511

egyéb civil szervezetek részére K511

háztartások részére K511

pénzügyi vállalkozások részére K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511

egyéb vállalkozások részére K511

Európai Unió  részére K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511

egyéb külföldiek részére K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 0 0 0

központi költségvetési szervek részére K82

központi kezelésű előirányzatok részére K82
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fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K82

elkülönített állami pénzalapok részére K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82

társulások és költségvetési szerveik részére K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre K82

központi költségvetési szervek részére K83

központi kezelésű előirányzatok részére K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K83

elkülönített állami pénzalapok részére K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83

társulások és költségvetési szerveik részére K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre K83 0 0 0

központi költségvetési szervek részére K84

központi kezelésű előirányzatok részére K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84

elkülönített állami pénzalapok részére K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84

társulások és költségvetési szerveik részére K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 0 0

egyházi jogi személyek részére K86

egyéb civil szervezetek részére K86

háztartások részére K86

pénzügyi vállalkozások részére K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86

egyéb vállalkozások részére K86

Európai Unió  részére K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére K86

egyéb külföldiek részére K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre K86

egyházi jogi személyek részére K88

egyéb civil szervezetek részére K88

háztartások részére K88

pénzügyi vállalkozások részére K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88

egyéb vállalkozások részére K88

Európai Unió  részére K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére K88

egyéb külföldiek részére K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés
Rovat-

szám eredeti ei.

módosított 
ei. teljesítés

központi költségvetési szervektől B14

központi kezelésű előirányzatoktól B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14

elkülönített állami pénzalapoktól B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14

társulások és költségvetési szerveiktől B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről B14

központi költségvetési szervektől B15

központi kezelésű előirányzatoktól B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15

elkülönített állami pénzalapoktól B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15

társulások és költségvetési szerveiktől B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről B15

központi költségvetési szervektől B16

központi kezelésű előirányzatoktól B16 1 040 000 1 370 344 1 370 344

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16

elkülönített állami pénzalapoktól B16

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16

társulások és költségvetési szerveiktől B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1 040 000 1 370 344 1 370 344

központi költségvetési szervektől B23

központi kezelésű előirányzatoktól B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B23

elkülönített állami pénzalapoktól B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23

társulások és költségvetési szerveiktől B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről B23

 központi költségvetési szervektől B24

központi kezelésű előirányzatoktól B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B24

elkülönített állami pénzalapoktól B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24

társulások és költségvetési szerveiktől B24

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
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nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről B24

központi költségvetési szervektől B25

központi kezelésű előirányzatoktól B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B25

elkülönített állami pénzalapoktól B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25

társulások és költségvetési szerveiktől B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

egyházi jogi személyektől B62

egyéb civil szervezetektől B62

háztartásoktól B62

pénzügyi vállalkozásoktól B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62

egyéb vállalkozásoktól B62

Európai Uniótól B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől B62

egyéb külföldiektől B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről B62

egyházi jogi személyektől B63

egyéb civil szervezetektől B63

háztartásoktól B63

pénzügyi vállalkozásoktól B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63

egyéb vállalkozásoktól B63

Európai Uniótól B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől B63

egyéb külföldiektől B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

egyházi jogi személyektől B72

egyéb civil szervezetektől B72

háztartásoktól B72

pénzügyi vállalkozásoktól B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72

egyéb vállalkozásoktól B72

Európai Uniótól B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől B72

egyéb külföldiektől B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről B72

egyházi jogi személyektől B73

egyéb civil szervezetektől B73

háztartásoktól B73

pénzügyi vállalkozásoktól B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73

egyéb vállalkozásoktól B73

Európai Uniótól B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől B73

egyéb külföldiektől B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73



Megnevezés
Rovat-

szám eredeti ei.

módosított 
ei. teljesítés

építményadó B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó B34

magánszemélyek kommunális adója B34

telekadó B34

Vagyoni tipusú adók B34 0 0 0

Értékesítési és forgalmi adók B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi 
iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési 
adó

B351

Gépjárműadók B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető 
része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető 
része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355

ebből: talajterhelési díj B355

Termékek és szolgáltatások adói B35 0 0 0

eljárási illetékek B36

igazgatási szolgáltatási díjak B36

felügyeleti díjak B36

ebrendészeti hozzájárulás B36

környezetvédelmi bírság B36

természetvédelmi bírság B36

műemlékvédelmi bírság B36

építésügyi bírság B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési 
szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi 
önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság B36

Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 0 0
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Megnevezés Önkormányzat
01        Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 370 344

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 382 577

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -12 233

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei 27 916

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 27 916

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 15 683

05        Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06        Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III        Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07        Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08        Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV        Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B)        Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C)        Összes maradvány (=A+B) 15 683

D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 15 683

F)        Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

G)        Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 
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ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Előző 
időszak 

(2019. év)
Módosítások Tárgyi időszak 

(2020. év)

01        Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
02        Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 
eredményszemléletű bevételei

03        Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I        Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 
(04=01+02+03)

0 0 0

04        Saját termelésű készletek állományváltozása
05        Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II        Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

06        Központi működési célú támogatások eredményszemléletű 
bevételei

07        Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
1 677 286 1 370 344

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09        Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
III        Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 
(11=08+09+10)

1 677 286 0 1 370 344

10        Anyagköltség 99 300 58 562

11        Igénybe vett szolgáltatások értéke 987 407 1 036 122

12       Eladott áruk beszerzési értéke
13        Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV        Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

1 086 707 0 1 094 684

14        Bérköltség
15        Személyi jellegű egyéb kifizetések 0

16        Bérjárulékok 0

V        Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)
0 0 0

VI        Értékcsökkenési leírás 0 28 268

VII        Egyéb ráfordítások 515 609 351 543

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 
(23=04±07+11-(16+20+21+22)) 74 970 0 -104 151

17        Kapott (járó) osztalék és részesedés
18        Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 
bevételek

19        Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 
(26>=27)

19a        - ebből: árfolyamnyereség
VIII        Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 
(=16+17+18) (28=24+...+26)

19        Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20        Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21        Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a        - ebből: árfolyamveszteség
IX        Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

B)        PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

C)        SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 74 970 0 -104 151

22        Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23        Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X        Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

XI        Rendkívüli ráfordítások
D)        RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
E)        MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 74 970 0 -104 151
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ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés
Előző időszak Módosítások Tárgyi 

időszak 
ESZKÖZÖK
A/I/1        Vagyoni értékű jogok
A/I/2        Szellemi termékek
A/I/3        Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I        Immateriális javak 
A/II/1        Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A/II/2        Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
A/II/3        Tenyészállatok
A/II/4        Beruházások, felújítások
A/II/5        Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II        Tárgyi eszközök 0 0 0

A/III/1        Tartós részesedések 
A/III/2        Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
A/III/3        Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III        Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

A/IV/1        Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2        Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV        Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 0

B/I/1        Vásárolt készletek
B/I/2        Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3        Egyéb készletek
B/I/4        Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5        Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I        Készletek
B/II/1        Nem tartós részesedések
B/II/2        Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
B/II/2a        - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b        - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c        - ebből: államkötvények
B/II/2d        - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e        - ebből: befektetési jegyek
B/II        Értékpapírok 
B)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I        Hosszú lejáratú betétek
C/II        Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 13 200 0

C/III        Forintszámlák 14 716 15 683

C/IV        Devizaszámlák
C/V        Idegen pénzeszközök
C)        PÉNZESZKÖZÖK 27 916 0 15 683

D/I/1        Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások 
bevételeire államháztartáson belülről 
D/I/2        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 
támogatások bevételeire államháztartáson belülről 
D/I/3        Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

D/I/4        Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
D/I/5        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/I/6        Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett 
pénzeszközre 
D/I/7        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre 
D/I/8        Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

D/I        Költségvetési évben esedékes követelések 0 0 0

D/II/1        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 
támogatások bevételeire államháztartáson belülről 
D/II/2        Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 
támogatások bevételeire államháztartáson belülről 
D/II/3        Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

D/II/4        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

D/II/5        Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási 
bevételre
D/II/6        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett 
pénzeszközre 
D/II/7        Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 
átvett pénzeszközre 
D/II/8        Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási 
bevételekre 
D/II        Költségvetési évet követően esedékes követelések 
D/III/1        Adott előlegek 
D/III/1a        - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b        - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c        - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d        - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e        - ebből: egyéb adott előlegek

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

18. melléklet a  7/2021.  (V.31) számú önkormányzati határozathoz



D/III/2        Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3        Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4        Forgótőke elszámolása
D/III/5        Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 
követelés elszámolása
D/III/6        Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 
megtérítésének elszámolása
D/III/7        Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások elszámolása
D/III        Követelés jellegű sajátos elszámolások 
D)        KÖVETELÉSEK 0 0 0

E)        EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 91 918 0

F/1        Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2        Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3        Halasztott ráfordítások
F)        AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 119 834 0 15 683

FORRÁSOK
G/I        Nemzeti vagyon induláskori értéke
G/II        Nemzeti vagyon változásai
G/III        Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 8 978 8 978

G/IV        Felhalmozott eredmény 35 886 110 856

G/V        Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI        Mérleg szerinti eredmény 74 970 -104 151

G)        SAJÁT TŐKE 119 834 0 15 683

H/I/1        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/I/2        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő 
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

H/I/4        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli 
juttatásaira
H/I/5        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 
H/I/6        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 
kiadásokra 
H/I/9        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

H/I        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 0 0

H/II/1        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi 
juttatásokra
H/II/2        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat 
terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

H/II/4        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak 
pénzbeli juttatásaira
H/II/5        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési 
célú kiadásokra 
H/II/6        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/II/7        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

H/II/8        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb 
felhalmozási célú kiadásokra 
H/II/9        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási 
kiadásokra 
H/II        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 0 0

H/III/1        Kapott előlegek
H/III/2        Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

H/III/3        Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4        Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5        Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 
kötelezettség elszámolása
H/III/6        Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 
megtérítésének elszámolása
H/III/7        Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett 
hozzájárulás elszámolása

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

H/III        Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 0 0 0

H)        KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

I)        EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)        KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K/1        Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2        Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
K/3        Halasztott eredményszemléletű bevételek
K)        PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 0

FORRÁSOK ÖSSZESEN 119 834 0 15 683



Feljegyzés 

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 

a tárgyban jelzet témában hozandó képviselő-testületi határozat megalapozásához 

 

 

Tárgy: Beszámoló Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének teljesítéséről 
Előterjesztést készítette: 

Kissné Krály Mária elnök megbízásából – Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

Előterjesztő: Kissné Krály Mária elnök 

 

Mellékletek:  

- 1-24. mellékletek a kiadások és bevételek részletes adataival 
 

Döntéshozatal módja: határozat ( egyszerű szótöbbség) – nyílt ülés  
Jogszabályi háttér:   - 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3)  

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, 

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony! 

 

 

A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetési határozatának végrehajtásáról, az 
elfogadott előirányzatok teljesítéséről – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
91 § (1)-(3), alapján - a csatolt mellékletek szerint számolunk be.  
A beszámoló a Magyar Államkincstár részére megküldött beszámoló adataira alapozva 
készült el.  
 

 

Határozati javaslat:  
Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. és 3. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően  

 

               Eredeti       1 067 916 Ft 

Módosított       1 398 260 Ft 

Teljesített    1 382 577 Ft 

kiadással. 
 

Eredeti       1 067 916 Ft 

Módosított       1 398 260 Ft 

Teljesített    1 398 260 Ft 

bevétellel hagyja jóvá. 
 

 

 



 

A 2020. évi szabad működési pénzmaradványát 15 683 Ft-ban állapítja meg. 
 

A mellékletek a határozat mellékletét képezik. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Kissné Krály Mária elnök 

 

 

 

Csepreg, 2021.május 31 

 

 

          Kissné Krály Mária s.k. 

                                           elnök 
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Feljegyzés 

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi önkormányzat elnökének 

 a tárgyban jelzet témában hozandó képviselő-testületi határozat megalapozásához 

 

 

 

Tárgy: Csepreg Város Horvát Nemzetiségi önkormányzat belső kontrollrendszerének 

működéséről szóló vezetői nyilatkozatok elfogadása 

Előterjesztést készítette: 
Kissné Krály Mária elnök megbízásából – Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

Előterjesztő: Kissné Krály Mária elnök 

Mellékletek: vezetői nyilatkozat 
Döntéshozatal módja: határozat  
Jogszabályi háttér:   - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
       törvény 

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XI. 31.) kormányrendelet 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, 

 

 Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XI. 31.) kormányrendelet 11.§ alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a 

kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső 
kontrollrendszerének minőségét. 
 

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési 
beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a 
polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. 
 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben, az alábbi döntést kívánom tárgyi ügyben meghozni. 
 

…………../2021.(V.31.) számú határozat 
 

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben úgy döntöttem, hogy a Csepreg Város Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a belső kontrollrendszer minőségének 
értékeléséről szóló vezetői nyilatkozatot elfogadom. 
 

Csepreg, 2021.május 31. 

 

        Kissné Krály Mária s.k. 

               elnök 
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Feljegyzés 

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 

 a tárgyban jelzet témában hozandó képviselő-testületi határozat megalapozásához 

 

 

 

Tárgy: Beszámoló belső ellenőri tevékenységről 
Előterjesztést készítette: 
Kissné Krály Mária elnök megbízásából – Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

Előterjesztő: Kissné Krály Mária elnök 

Mellékletek: belső ellenőrzési jelentés és 1 db függelék 

Döntéshozatal módja: határozat  
Jogszabályi háttér:   - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

       törvény 

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XI. 31.) kormányrendelet 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, 

 

 

 Tisztelt Képviselő Úr! 

 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XI. 31.) kormányrendelet 48. és a 49. §-a alapján került a 2020. évi belső ellenőrzési jelentés 
a Képviselő-testület elé. 
 

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési 
jelentés az alábbiakat tartalmazza: 
I. a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak 
szerint: 

I/1. az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; 
I/2. bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása; 
I/3. a tanácsadó tevékenység bemutatása; 

II. a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az 
alábbiak szerint: 
II/1. a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok; 

II/2 a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése; 
II/3. az intézkedési tervek megvalósítása. 

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet 
jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 

 (3a)  Az elnök a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, a tárgyévet követően, a 
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. 
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Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatánál a belső ellenőri feladatokat Szakh-

Értelem 2006.Kft. látja el. A feladat elvégzésének finanszírozását az önkormányzatok saját 
forrásaikból biztosítják. 
 

 

 

…………../2021.(V.31) számú határozati javaslat 
 

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben úgy döntöttem, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési 
jelentést a beterjesztett formában elfogadja. A 2020. évi belső ellenőrzési jelentés a határozat 
részét képezi. 

 

 

 

Csepreg, 2021.május 31 

 

        Kissné Krály Mária s.k. 

               elnök 

 

 

 

 

 

 













2020. éves ellenőrzési jelentés 

 

 1 

 

1. függelék 

 

Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és költségvetési szerveinél  
2020. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 

 

 

Tárgy Cél Típus Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat Nemzetiségi önkormányzatok működésének átfogó 
vizsgálata 

Annak megállapítása, 
hogy nemzetiségi önkormányzatoknál a pénzeszközök megfelelően kerültek felhasználásra, biztosított-e a 

munkafolyamatba épített ellenőrzés 

Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások 
felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. 
A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja 

 A költségvetési évről a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, az Áhsz. szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni. 
 

A Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) pénzügyi gazdálkodási feladatait a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  
 

Az ellenőrzés a 2018-2019. évi pénzügyi dokumentumokra terjedt ki. A vizsgálat során szúrópróbaszerű ellenőrzésre került sor.  
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Főbb megállapításaink a következők: 
 

A Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak önálló számviteli politikával és az ahhoz kapcsolódó szabályzatokkal, valamint önálló kötelezettségvállalási szabályzattal kell rendelkeznie, melyek megalkotása az ellenőrzés időpontjában folyamatban volt. A Nemzetiségi Önkormányzat a vizsgált években szabályzatokkal nem rendelkezett.    

 

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi személyi állománya megfelelő a gazdálkodási feladatok szabályszerű ellátásához, a dolgozók szakmai képesítése megfelelő. 
 Az Áhsz. 32. § (4) bekezdése értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat a saját éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év február 
28-át követő húsz napon belül tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt, mely követelmény érvényesült. A Csepregi Közös Önkormányzati 
Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolóját benyújtotta a Kincstárnak. 
 Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A 2018-2019. évi mérleg alátámasztásához a Nemzetiségi Önkormányzat mérlegleltárral nem rendelkezett. A főkönyvi kivonat a 

befektetett eszközök kivételével alátámasztotta a 2018. és 2019. évi mérleg 
adatait. Mennyiségi felvétellel történő tételes leltározás a vizsgált években 

nem volt. A Nemzetiségi Önkormányzat befektetett eszköz vagyona az éves 
beszámolók adatai szerint kis értékű tárgyi eszközökből áll, melyek a főkönyvi kivonatban nem szerepelnek. A Nemzetiségi Önkormányzat az ASP 

programban vezetett kötelező analitikus nyilvántartásokkal rendelkezik. Az 

ASP KATI modul adat feltöltéséről, illetve felülvizsgálatáról gondoskodni kell. A főkönyvi könyvelésben a pénzügyi és a költségvetési számvitel közötti összefüggések, egyezőségek megfelelőek voltak. 
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A maradvány megállapítása megfelelt az Áhsz. előírásainak. 
A 2018-2019. évi mérleg szerinti eredményt a főkönyvi kivonat adatai alátámasztják. 
 

A feladatellátás javítása érdekében az ellenőrzés a következő 
javaslatokat teszi: 

 

Intézkedési terv készítésre köteles javaslatok: 

1. Gondoskodni kell a kötelező gazdálkodási és egyéb szabályzatok elkészítéséről. 
2. Gondoskodni kell a helyi szabályozás szerint a leltározás végrehajtásáról és dokumentálásáról, valamint minden évben a mérlegleltár elkészítéséről. 
3. Gondoskodni kell az operatív gazdálkodási jogkörök teljes körű ellátásáról és dokumentálásáról. 
4. A befektetett eszközök tekintetében gondoskodni kell az éves beszámoló és a főkönyvi kivonat adategyezőségének biztosításáról. 

 

Intézkedési terv készítésre nem köteles javaslatok: 

1. Gondoskodni kell az általános forgalmi adó helyes főkönyvi könyveléséről. 
2. Az Önkormányzat az ASP integrált főkönyvi szoftver alkalmazásával, központi adattartalommal vezeti az előirányzat nyilvántartást. A nyilvántartást az Áhsz. 14. mellékletében foglalt tartalmúra kell kiegészíteni. 

 


