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K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások 1 055 683

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások 1 055 683

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 1 055 683

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 040 000

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 1 040 000

B8. Finanszírozási bevételek 15 683

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 1 055 683

1. melléklet a 4/2021. (III.12.) számú önkormányzati határozathoz

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 50 000 50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 50 000 50 000

Árubeszerzés K313 0

Készletbeszerzés K31 100 000 100 000

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 300 000 300 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 0

Közvetített szolgáltatások K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 0

Egyéb szolgáltatások K337 150 000 150 000

Szolgáltatási kiadások K33 450 000 450 000

Kiküldetések kiadásai K341 200 000 200 000

Reklám- és propagandakiadások K342 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 200 000 200 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 120 000 120 000

Fizetendő általános forgalmi adó K352

Kamatkiadások K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354

Egyéb dologi kiadások K355 185 683 185 683

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 305 683 305 683

Dologi kiadások K3 1 055 683 0 0 1 055 683

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 1 055 683 0 0 1 055 683

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 0

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 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 0 0 0 0

Költségvetési kiadások K1-K8 1 055 683 0 0 1 055 683

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) 1 055 683 0 0 1 055 683



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 1 040 000 1 040 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 040 000 0 0 1 040 000

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 1 040 000 0 0 1 040 000

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 1 040 000 0 0 1 040 000

költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI -15 683 0 0 -15 683

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 0 0 0

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 15 683 15 683

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132

Maradvány igénybevétele B813 15 683 0 0 15 683

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 15 683 15 683

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 15 683 0 0 15 683

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 1 055 683 0 0 1 055 683



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

Részesedések beszerzése K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67

Beruházások K6 0

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 2021. évi költségvetése

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

5. melléklet a 4/2021. (III.12.) 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

Részesedések beszerzése K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67

Beruházások K6

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 2021. évi költségvetése

6. melléklet a 4/2021. (III.12.) 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 4/2021. (III.12.) 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 2021. 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 4/2021.(III.12.) számú önkormányzati határozathoz

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetése

9. melléklet a 4/2021. (III.12.) számú önkormányzati határozathoz



Rovat megnevezése
Rovat-

szám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Általános tartalékok K512 0

Céltartalékok- K512 0

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

10. melléklet a 4/2021. (III.12.) 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 2021. 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 4/2021. (III.12.) 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 2021. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

12. melléklet a 4/2021. (III.12.) 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 1 040 000

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

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 

határozatához 

 

Tárgy: 2021. évi költségvetési határozat megalkotása 

Feljegyzést készítette: 

dr. Balogh László jegyző megbízásából – Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

Melléklet: költségvetési határozattervezet és mellékletei 

Jogszabályi háttér:   - 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) 

 

 
Indoklás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) és 26. § 

(1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési 

határozat-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. 

 

A mellékelt határozattervezet: 

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,  

- a jegyző irányításával került összeállításra. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

A határozat hatálya az önkormányzatra terjed ki.  

 

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése 

 

A költségvetési határozat szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került: 

- az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt 

költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,  

- az Áht. 23.-24. §-a és az Ávr. 24.-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára 

vonatkozó előírásokat határozza meg, illetve az Ávr. 29. §(3) bekezdésben foglaltak. 

 

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege 

 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 1 055 683 forint.  

 

A költségvetési határozatba az általános működési támogatás, illetve a pénzmaradvány került 

betervezésre. A feladatalapú támogatásról jelenleg nincs információ, amennyiben az 

önkormányzat kap feladatalapú támogatást, a költségvetési határozat a kapott összeggel 

módosítani kell. 

 

1.1. A bevételek 

 

A költségvetési bevételek vonatkozásában 

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése 

tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban. 

- az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat 

költségvetési bevételei között kell megtervezni: 
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- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: 

- a helyi adó bevételeket,  

- önkormányzatok működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait 

- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,  

- elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek bevételeit; 

 

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek 

tervezésre 

Kiemelt bevételi előirányzatok 

2021. évi 

eredeti előirányzat 

összege 

Bevételi forrás %-a 

az összes 

bevételhez 

viszonyítva 

Önkormányzatok költségvetési támogatása 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

  

1 040 000 98,3 

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 

belülről 

- - 

Közhatalmi bevétel - - 

Működési bevétel - - 

Felhalmozási bevétel - - 

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - - 

Belföldi értékpapír bevételek - - 

Hitel, Kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - - 

Maradvány igénybevétele 15 683 1,7 

Összes bevétel: 1 055 683 100 

 

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi 

előirányzatok jelentették: 

- általános működési támogatás 
 

 

A bevételek elemzése 

 

Önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek 

tervezésre:  

- általános működési támogatás 

- pénzmaradvány 

 

2.2. A kiadások 

 

A költségvetési kiadások vonatkozásában 

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat 

költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

feladatok szerinti bontásban,  

- az Áht. 6. § (2) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat 

csoportjait,  

- az Áht. 6. § (3) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat. 

Főbb kiadási előirányzat csoportok 
2021. évi 

eredeti előirányzatcsoport 
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összege 
Kiadási forrás %-a az összes 

kiadáshoz viszonyítva 

Működési költségvetés                                       1 055 683 100 

Felhalmozási költségvetés - - 

Kölcsönök -  

Összes kiadás 1 055 683 100 

 
 

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint 

alakultak 

Főbb kiadási előirányzat csoportok 

2021. évi 

eredeti előirányzat 

összege 
Kiadási %-a az összes 

kiadáshoz viszonyítva 

Személyi juttatások - - 

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho - - 

Dologi kiadások 1 055 683 100 

Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 

Egyéb működési célú kiadások - - 

Összes működési kiadás 1 055 683 100 
 

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok 

jelentették: 

- a dologi kiadások,  

Dologi jellegű kiadások jellemzői 

 

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt a vásárolt közszolgáltatások és a belföldi 

kiküldetés jelenti. 

 

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők 

szerint alakultak 

Főbb kiadási előirányzat csoportok 

2021. évi 

eredeti előirányzat 

összege 
Kiadási forrás %-a az összes 

kiadáshoz viszonyítva 

Beruházások - - 

Felújítások   

Egyéb felhalmozási kiadások - - 

Összes felhalmozási kiadás - - 
 

Az önkormányzat felhalmozási kiadást nem tervezett: 

 

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia 

kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az 

adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. 

Ennek megfelelően a határozat tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat. 

2.3. A költségvetés egyenlege 

  

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési 

egyenleg összegét. 
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Az Áht. 5. § (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési 

bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet: 

- költségvetési többlet, vagy 

- költségvetési hiány. 

Az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pontja sorolja fel azokat a pénzügyi finanszírozási lehetőségeket, 

melyeket a helyi önkormányzat igénybe vehet. 

 

Az előzőekben meghatározott különbözet hiány.  

A hiány összege 15 683  Ft. Az önkormányzatok esetében a költségvetési hiány 

finanszírozásáról a költségvetési határozatnak kell rendelkeznie. Az Áht. 23. § (2) bekezdés d)-

e) pontja rögzíti, hogy a hiány esetében rendelkezni kell a belső és a külső finanszírozása során 

keletkező finanszírozási célú pénzügyi műveletekről, ezeket tagolni kell működési és 

felhalmozási cél szerint. 

 

2.4. A költségvetési létszámkeret 

 

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 0 

fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. A létszám a korábbi évhez, évekhez 

képest nem változott. 

 

Az új jogszabályi háttér előírja a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának 

határozatban való feltüntetését. 

 

2.5. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 

 

A Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait 

tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott 

támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi 

önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. 

 

Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programjait, projektjeit nem tervez. 

 

2.6. A tartalék 

 

Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal 

kapcsolatos szabályokat. 

Ezek alapján a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi 

többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és 

céltartalék összegét. 

Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik. 

 

Az általános tartalék tervezett összege:  0  Ft. 

Cél tartalék      :  0 Ft 

 

3. A Hivatal költségvetése 

 

Az önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos feladatait Csepregi Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el, külön együttműködési megállapodás alapján. 

 

 



5 

4. Végrehajtásra vonatkozó szabályok 

 

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a 

költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel 

kapcsolatos hatásköröket. 

Ennek megfelelően a határozat kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes 

műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre. 

 
 

Előzetes hatásvizsgálat: 
 

1.Várható társadalmi hatások 

A társulás költségvetési határozata biztosítja az önkormányzat 2021. évre tervezett bevételeinek 

és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a 

nemzetiségi önkormányzat fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős 

hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására. 

2 Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A költségvetési határozatba foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzat 

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 munkatársaira ró terhet, 

mivel az önkormányzat 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. március 12. 

 

                                                                                         Kissné Krály Mária s.k. 

                                                                                                      elnök 

 
 



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése Rovat-szám 2021. évi eredeti 

ei.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11

Külső személyi juttatások K12

Személyi juttatások K1 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2

Készletbeszerzés K31 100 000

Kommunikációs szolgáltatások K32

Szolgáltatási kiadások K33 450 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 200 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 305 683

Dologi kiadások K3 1 055 683

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

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

Működési költségvetés előirányzat csoport 1 055 683

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

Ingatlanok felújítása K71

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74

Felújítások K7 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

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 

Költségvetési kiadások K1-K8 1 055 683

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911

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) 1 055 683

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

előterjesztés 1. melléklete



Rovat megnevezése
Rovat-

szám 2021. évi eredeti 

ei.

Önkormányzatok működési támogatásai B11

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 040 000

Jövedelemadók B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

Vagyoni tipusú adók B34

Termékek és szolgáltatások adói B35

Egyéb közhatalmi bevételek B36

Közhatalmi bevételek B3 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

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

Működési költségvetés előirányzat csoport 1 040 000

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

Immateriális javak értékesítése B51

Ingatlanok értékesítése B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

Részesedések értékesítése B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

Felhalmozási bevételek B5 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 

Költségvetési bevételek B1-B7 1 040 000

költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI -15 683

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811

Belföldi értékpapírok bevételei B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 15 683

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132

Maradvány igénybevétele B813 15 683

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 15 683

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 15 683

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 1 055 683



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése
Köt.vállalás 

éve

Tárgyév előtti 

kifizetés

Tárgyévi 

kifizetés 

(2020. évi ei.)

2020. évi 

kifizetés

2021. évi 

kifizetés

2021. év 

utáni 

kifizetések Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

előterjesztés 2. melléklete



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése
Rovat-

szám

tervezett 

elvárt 

bevétel

közvetett 

támogatás

várható 

bevételaz ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének

összege B405 0 0 0

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege B72 0 0 0

építményadó B34 0 0 0

épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 0 0 0

magánszemélyek kommunális adója B34 0 0 0

telekadó B34 0 0 0

Gépjárműadók B354 0 0 0

Értékesítési és forgalmi adók B351 0 0 0

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként B3, B7 0 0 0a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

összege B4, B5 0 0 0

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 0 0

A közvetett támogatások (Ft)

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

előterjesztés 3. melléklete



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése
Rovat-

szám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 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 0

Lakhatási támogatások K1111

Szociális támogatások K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Személyi juttatások K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó                                                                            
K2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakmai anyagok beszerzése K311 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 200 4 200 50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 200 4 200 50 000

Árubeszerzés K313 0

Készletbeszerzés K31 8 320 8 320 8 320 8 320 8 320 8 320 8 320 8 320 8 320 8 320 8 400 8 400 100 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 0

Kommunikációs szolgáltatások K32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Közüzemi díjak K331 0

Vásárolt élelmezés K332 0 0 0

Bérleti és lízing díjak K333 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 300 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 0

Közvetített szolgáltatások K335 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 0

Egyéb szolgáltatások K337 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 20 000 20 000 150 000

Szolgáltatási kiadások K33 45 000 25 000 45 000 25 000 45 000 25 000 45 000 25 000 45 000 35 000 45 000 45 000 450 000

Kiküldetések kiadásai K341 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Reklám- és propagandakiadások K342 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 0 0 50 000 0 0 50 000 0 0 50 000 0 0 50 000 200 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000

Fizetendő általános forgalmi adó K352 0

Kamatkiadások K353 0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0

Egyéb dologi kiadások K355 15 470 15 470 15 470 15 470 15 470 15 470 15 470 15 470 15 470 15 470 15 470 15 513 185 683

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 25 470 25 470 25 470 25 470 25 470 25 470 25 470 25 470 25 470 25 470 25 470 25 513 305 683

Dologi kiadások K3 78 790 58 790 128 790 58 790 78 790 108 790 78 790 58 790 128 790 68 790 78 870 128 913 1 055 683

Társadalombiztosítási ellátások K41 0

Családi támogatások K42 0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44
0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
0

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0

Egyéb nem intézményi ellátások K48 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nemzetközi kötelezettségek K501 0

Elvonások és befizetések K502 0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 

kifizetés államháztartáson belülre
K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre
K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre
K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 

kifizetés államháztartáson kívülre
K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre
K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások K509 0

Kamattámogatások K510 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511
0

Tartalékok-általános K512 0

Tartalékok-cél K512 0

Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési költségvetés előirányzat csoport 78 790 58 790 128 790 58 790 78 790 108 790 78 790 58 790 128 790 68 790 78 870 128 913 1 055 683

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0

Részesedések beszerzése K65 0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67
0

Beruházások K6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingatlanok felújítása K71 0

Informatikai eszközök felújítása K72 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74
0

Felújítások K7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

kifizetés államháztartáson belülre
K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson belülre
K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre
K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

kifizetés államháztartáson kívülre
K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre
K86

0

Lakástámogatás K87 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88
0

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0

Költségvetési kiadások K1-K8 78 790 58 790 128 790 58 790 78 790 108 790 78 790 58 790 128 790 68 790 78 870 128 913 1 055 683

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak
K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0

Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0

Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0

Pénzügyi lízing kiadásai K917 0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0

Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0

Külföldi értékpapírok beváltása K923 0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0

Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
0

Finanszírozási kiadások K9 0

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

előterjesztés 4. melléklete



KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 78 790 58 790 128 790 58 790 78 790 108 790 78 790 58 790 128 790 68 790 78 870 128 913 1 055 683



Rovat megnevezése
Rovat

száma 0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111
0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása
B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  

feladatainak támogatása
B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114
0

Működési célú központosított előirányzatok B115 0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0

Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson belülről
B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson belülről
B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele államháztartáson belülről
B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről
B16

520 000 520 000 1 040 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
0 520 000 0 0 0 0 0 0 0 520 000 0 0 1 040 000

Magánszemélyek jövedelemadói B311 0

Társaságok jövedelemadói B312 0

Jövedelemadók B31 0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0

Vagyoni tipusú adók B34 0

Értékesítési és forgalmi adók B351 0

Fogyasztási adók B352 0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0

Gépjárműadók B354 0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0

Termékek és szolgáltatások adói B35 0

Egyéb közhatalmi bevételek B36 0

Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0

Szolgáltatások ellenértéke B402 0

Közvetített szolgáltatások értéke B403 0

Tulajdonosi bevételek B404 0

Ellátási díjak B405 0

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0

Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0

Kamatbevételek B408 0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0

Egyéb működési bevételek B410 0

Működési bevételek B4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson kívülről
B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson kívülről
B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0

Működési célú átvett pénzeszközök B6 0

Működési költségvetés előirányzat csoport 0 520 000 0 0 0 0 0 0 0 520 000 0 0 1 040 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson belülről
B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson belülről
B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele államháztartáson belülről
B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről
B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről 
B2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Immateriális javak értékesítése B51 0

Ingatlanok értékesítése B52 0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0

Részesedések értékesítése B54 0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0

Felhalmozási bevételek B5 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson kívülről
B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson kívülről
B72

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Költségvetési bevételek B1-B7 0 520 000 0 0 0 0 0 0 0 520 000 0 0 1 040 000

költségvetési egyenleg  MŰKÖDÉSI -78 790 461 210 -128 790 -58 790 -78 790 -108 790 -78 790 -58 790 -128 790 451 210 -78 870 -128 913 -15 683

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól
B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113 0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121
0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B8123
0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0

Belföldi értékpapírok bevételei B812 0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

MŰKÖDÉSRE
B8131

15 683 15 683

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

FELHALMOZÁSRA
B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132
0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 

FELHALMOZÁSRA
B8132

0

Maradvány igénybevétele B813 15 683 15 683

Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0

Központi, irányító szervi támogatás B816 0

Betétek megszüntetése B817 0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0

Belföldi finanszírozás bevételei B81 15 683 15 683

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821
0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822
0

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0

Külföldi finanszírozás bevételei B82 0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0

Finanszírozási bevételek B8 15 683 15 683

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 15 683 520 000 0 0 0 0 0 0 0 520 000 0 0 1 055 683



Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat

elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját

bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) 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.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése
Rovat-

szám

adósságot 

keletkeztető 

ügyletekből 

és 

kezességválla

lásokból 

fennálló 

kötelezettség

ek 

adósságot 

keletkeztető 

ügyletekből 

és 

kezességválla

lásokból 

fennálló 

kötelezettség

ek 

adósságot 

keletkeztető 

ügyletekből 

és 

kezességválla
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fennálló 

kötelezettség
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és 
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ek 
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bevételek 
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bevételek 
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bevételek 

saját 

bevételek 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

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

saját 

bevételek 

saját 

bevételek 

saját 

bevételek 

saját 

bevételek 

2020 2021 2022 2023

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

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb 

csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

 Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

előterjesztés 5. melléklete





Feljegyzés 

képviselő-testületi határozathoz 

 

Tárgy: Költségvetési évet követő három év várható bevételei és adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 

Feljegyzést készítette: 

dr. Balogh László jegyző megbízásából – Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

Melléklet: 

Jogszabályi háttér: 2011. évi CXCIV. tv Magyarország gazdaságának stabilitásáról 

                                 353/2011.(XII.30.) Kormány rendelet    

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ (3) bekezdése előírja, hogy az 

önkormányzat költségvetési határozata elfogadásáig legkésőbb határozatban állapítja meg a 

költségvetési évet követő három év bevételeinek összegét a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdése 

alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírtak szerint, valamint a stabilitási 

tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három évre várható összegét 

 

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. 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 

aktuális tőketartozása, 

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje 

alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a 

visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, 



f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, 

részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 

g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság 

Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a 

költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő 

előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja 

során várható törlesztések összegét. Az előfinanszírozás céljából adósságot keletkeztető 

ügyletből származó összeget egy elkülönített letéti számlán kell tárolni, és a keletkezés évében 

azt nem lehet elkölteni. 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 

kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egy évben sem haladhatja 

meg a önkormányzat adott évi saját bevételének 50 %-át. 

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, ha más többségi képviselő-testületi javaslat nincs, az 

alábbi döntést kívánom meghozni: 

 

 

 

….../2021. (.) 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 valamint a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-

(2) bekezdéseiben biztosított hatáskörömben eljárva úgy döntöttem, hogy Csepreg Város 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) 

pontja alapján kiadott 353/2011.(12.30.) Kormányrendelet szerinti a költségvetési évet követő 

három év önkormányzati saját bevétel várható bevételeinek összegét az alábbiakban állapítom 

meg:  

  

2021. év  0 e Ft  

 2022. év  0 e Ft 

 2023. év 0 e Ft  

            2024. év          0 e Ft 

 

Az adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek: e Ft- 

ban 

                                                       2021.           2022.               2023.              2024. 

 

     0  0  0  0 

 

Felelős: Kissné Krály Mária elnök 

Határidő: azonnal  

 


