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Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlésének 

 67/2018. (V. 24.) önkormányzati határozata  

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

 

Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja. 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1. § (1) A határozat hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 

 

(2) A zárszámadási határozat elkülönítetten tartalmazza: 

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását, 

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását, 

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési 

szervhez nem tartozó) zárszámadását. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése. 

 

 

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

2. § (1) A közgyűlés az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi  

a) kiadási főösszegét 390 916 090  forintban,  

b) bevételi főösszegét 506 275 452 forintban állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai: 

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 420 300 777  forint,  
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b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 390 916 090 forint,  

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 29 384 687 forint 

többlet. 

 

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 356 701 531  forint, 

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   44 100 000  forint, 

c) B3 Közhatalmi bevételek:                   0  forint, 

d) B4 Működési bevételek:     7 489 707  forint, 

e) B5 Felhalmozási bevételek:                   0  forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:    12 009 539  forint, 

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    0  forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):  420 300 777  forint. 

 

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 420 300 777  forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint. 

 

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből: 

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 376 200 777  forint, 

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 44 100 000 forint. 

 

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános 

működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.  

 

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.  

 

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak: 

a) K1. Személyi juttatások:  177 949 106  forint, 
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b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    39 363 106  forint, 

c) K3. Dologi kiadások:    64 635 982  forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                    0  forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:    67 634 000  forint, 

f) K6. Beruházások:    16 829 579  forint, 

g) K7. Felújítások:    19 504 146  forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:      5 000 000  forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:  390 916 090  forint. 

 

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 390 916 090  forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint. 

 

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 349 582 365  forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:41 333 725 forint. 
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5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:  

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: 
 

ebből: a) Országos Szlovén Önkormányzat: 

 

aa) Mellszobor beruházás 3 810 000 forint, 

ab) Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás 1 155 670 forint, 

ac) Magasnyomású mosó beszerzés beruházás 0 forint. 

ad) Kétnyelvű táblák készítése, kihelyezése 6 000 000 forint 

 

     b) Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala: 

         ba) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 959 331 forint 

 

      c) Kühár Emlékház(Szlovén Tájház): 

          ca) Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás 831 296 

 

       d) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda: 

           da) iskola: kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás 1 368 399 forint 

           db) óvoda: kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás 398 680 forint  

                 

       e) Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda: 

           ea) iskola: kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 1 026 350 forint 

           eb) óvoda: kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 48 990 forint 

           ec) iskola: elektromos kemence beszerzése 240 863 forint 

           ed) interaktív tábla beszerzése 990 000 forint 

 

2.) felújítási kiadások felújításonként: 

Ebből: 

    a) Országos Szlovén Önkormányzat 

ba) - felújítás 0 forint, 

     

    b) Országos Szlovén Önkormányzat Hivatal 

         ba) - felújítás 0 ezer forint. 
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    c) Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 

         ca) vendégház felújítás 2 967 980 forint, 

          

    

    d) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 

         da) iskola: pálya felújítás 7 138 166 forint, 

         db) iskola: külső-belső felújítás 4 813 300 forint. 

        

    e) Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

        ea) iskola: külső-belső felújítás 4 257 548 forint 

        eb) óvoda: kémény felújítás 327 152 forint   

 

 

 

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: 

a)  megnevezés: -------------  0  forint. 

 

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányza-

ton belül a fel nem használt Tartalékok összege 31 836 328 forint, melyből: 

a) az általános tartalék 2 190 356  forint, 

b) a céltartalék 29 645 972 forint. 

 

    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza. 
  

(3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 115 359 362 

forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel. 

 

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányza-

ton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza 

 

9. § (1) A közgyűlés az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-

előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40 fő,  
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b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.  

 

(2) Az önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-

előirányzata 0 fő. 

 

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségve-

tési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: 

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 26 618 412  forint 

többlet/hiány,  

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2 766 275 fo-

rint többlet. 

 

(2) Az Önkormányzat 2 §  (2) bekezdés (c) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi 

műveletekkel történt 

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: 0  forint, 

ebből:        

      aa) működési célú  0 forint, 

      ab) felhalmozási célú  0  forint, 

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen: 0 forint, 

ebből:        

      ba) működési célú  0 forint, 

      bb) felhalmozási célú  0 forint, 

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: 0 forint, 

ebből:        

      ca) működési célú  0 forint, 

      cb) felhalmozási célú  0 forint, 

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen: 29 384 687 forint, 

ebből:        

      da) működési célú  26 618 412 forint, 

      db) felhalmozási célú  2 766 275 forint. 
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3. A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2017. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

11. § (1) A közgyűlés az Önkormányzat által irányított Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala teljesített 2017. évi zárszámadásának 

a) kiadási főösszegét: 35 237 056  forintban,  

b) bevételi főösszegét: 45 970 176 forintban állapítja meg. 

 

(2) A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala teljesített költségvetésének fő számai: 

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 3 530  forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 35 237 056 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 35 233 526 forint hiány. 

 

12. § (1) A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0  forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0  forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:                    0  forint, 

d) B4. Működési bevételek:             3 530  forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:                    0  forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                    0  forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    0  forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen:             3 530  forint. 

 

(2) A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala teljesített költségvetési bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 3 530  forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint. 

 

(3) A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3 530  forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint. 
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13. § (1) A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai  

a) K1. Személyi juttatások:    22 929 551  forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      5 096 264  forint, 

c) K3. Dologi kiadások:      6 251 910  forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                    0  forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                    0  forint, 

f) K6. Beruházások:         959 331  forint, 

g) K7. Felújítások:                    0  forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                    0  forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:    35 237 056 forint. 

 

 

 

(2) A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala teljesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 35 237 056  forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint. 

 

(3) A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 34 277 725 forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 959 331 forint. 

 

14. § (1) A közgyűlés a Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala– közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát 

az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6  fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. 

 

(2) A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalánál közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő. 
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15. § (1) A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) 

bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül: 

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  34 274 195  forint hiány,  

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) .959 331.  forint többlet hiány. 
  

(2) A Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint tör-

ténik: 

a) belső finanszírozással 0  forint, 

b) külső finanszírozással 35 233 526  forint. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 

összesen:                                                                              0   forint,  

ebből: 

      aa) működési célú finanszírozás 0  forint, 

      ab) felhalmozási célú finanszírozás 0  forint, 

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  

összesen:                                                                              0   forint,  

ebből: 

     ba) működési célú finanszírozás 0  forint, 

     bb) felhalmozási célú finanszírozás 0  forint. 

 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 35 233 526 forint, melyből: 

a) működési célú finanszírozás 34 274 195  forint, 

b) felhalmozási célú finanszírozás      959 331  forint. 

 

 

 

4. Az Önkormányzat Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)  

 2017. évi költségvetésének teljesítése 
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16. § (1) A közgyűlés a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának 

a) kiadási főösszegét: 12 638 639  forintban,  

b) bevételi főösszegét: 15 011 455 forintban állapítja meg. 

 

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai: 

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 310 994  forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 12 638 639 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 12 327 645 forint hiány. 

 

17. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0  forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0  forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:                    0  forint, 

d) B4. Működési bevételek:                156  forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:                    0  forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:         310 838  forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    0  forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen:         310 994  forint. 

 

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 310 994  forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint. 

 

(3) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 310 994  forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint. 

 

18. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai  

a) K1. Személyi juttatások:      4 773 644  forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      1 236 891  forint, 
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c) K3. Dologi kiadások:                                                                              2 828 828  forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                    0  forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                    0  forint, 

f) K6. Beruházások:         831 296  forint, 

g) K7. Felújítások:      2 967 980  forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                    0  forint, 

 

i) Költségvetési kiadások összesen:    12 638 639  forint. 

 

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 12 638 639  forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint. 

 

(3) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8 839 363  forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3 799 276 forint. 

 

19. § (1) A közgyűlés a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-

előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő. 

 

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő. 

 

20. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét 

a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül: 

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  8 528 369  forint hiány,  

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3 799 276 forint többlet/hiány. 
  

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbi-

ak szerint történik: 
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a) belső finanszírozással 3 018 645  forint, 

b) külső finanszírozással 9 309 000 forint. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 

összesen:                                                                              3 018 645   forint,  

ebből: 

      aa) működési célú finanszírozás 0  forint, 

      ab) felhalmozási célú finanszírozás 3 018 645  forint, 

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  

összesen:                                                                              .0   forint,  

ebből: 

     ba) működési célú finanszírozás 0  forint, 

     bb) felhalmozási célú finanszírozás 0  forint. 

 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 9 309 000  forint, melyből: 

a) működési célú finanszírozás 8 528 369  forint, 

b) felhalmozási célú finanszírozás 780 631 forint. 

 

 

5. Az Önkormányzat Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

21. § (1) A közgyűlés a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának 

a) kiadási főösszegét: 127 746 857  forintban,  

b) bevételi főösszegét: 177 665 715 forintban állapítja meg. 

 

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai: 

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 5 938 587  forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 127 746 857 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 121 808 270 forint hiány. 
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22. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi elő-

irányzatai 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         120 000  forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0  forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:                    0  forint, 

d) B4. Működési bevételek:     3 157 814   forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:                    0  forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:      2 660 773  forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    0  forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen:      5 938 587  forint. 

 

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 5 938 587  forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0  forint. 

 

(3) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 938 587  forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0  forint. 

 

23. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirány-

zatai  

a) K1. Személyi juttatások:    73 939 064  forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    15 809 064  forint, 

c) K3. Dologi kiadások:    24 279 462  forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                    0  forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                    0  forint, 

f) K6. Beruházások:      1 767 079  forint, 

g) K7. Felújítások:    11 951 466  forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                    0  forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:  127 746 857  forint. 
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(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:127 746 857  forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0  forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0  forint. 

 

(3) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:114 028 312  forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 13 718 545 forint. 

 

24. § (1) A közgyűlés a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre 

teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .17 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő. 

 

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves át-

laglétszáma 0 fő. 

 

25. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda  költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költ-

ségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül: 

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  108 089 725  forint többlet/hiány,  

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 13 718 545 forint hiány. 
  

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszí-

rozása az alábbiak szerint történik: 

a) belső finanszírozással 0  forint, 

b) külső finanszírozással 121 808 270  forint. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 

összesen:                                                                              0   forint,  

ebből: 
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      aa) működési célú finanszírozás 0  forint, 

      ab) felhalmozási célú finanszírozás 0  forint, 

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  

összesen:                                                                              0   forint,  

ebből: 

     ba) működési célú finanszírozás 0  forint, 

     bb) felhalmozási célú finanszírozás 0  forint. 

 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 121 808 270 forint, melyből: 

a) működési célú finanszírozás 108 089 725  forint, 

b) felhalmozási célú finanszírozás 13 718 545 forint. 

 

6. Az Önkormányzat Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

26. § (1) A közgyűlés az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának 

a) kiadási főösszegét: 100 915 392  forintban,  

b) bevételi főösszegét: 113 449 355 forintban állapítja meg. 

 

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai: 

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 5 365 871  forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 100 915 392 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 95 549 521 forint hiány. 

 

27. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi 

előirányzatai 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:  ....................   forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  ....................   forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:  ....................   forint, 

d) B4. Működési bevételek:      3 127 837  forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:  ....................   forint, 
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f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:      2 238 034  forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:  ....................   forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen:      5 365 871  forint. 

 

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 5 365 871  forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint. 

 

(3) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 365 871  forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint. 

 

28. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási elő-

irányzatai  

a) K1. Személyi juttatások:    62 666 518  forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    14 011 981  forint, 

c) K3. Dologi kiadások:    17 251 990  forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                    0  forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:           94 000  forint, 

f) K6. Beruházások:      2 306 203  forint, 

g) K7. Felújítások:      4 584 700  forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                    0  forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:  100 915 392  forint. 

 

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 100 915 392  forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint. 

 

(3) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 94 024 489  forint, 
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b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 6 890 903 forint. 

 

29. § (1) A közgyűlés az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. 

évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő. 

 

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített 

éves átlaglétszáma 0 fő. 

 

30. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak 

költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül: 

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  88 658 618  forint többlet/hiány,  

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6 890 903 forint hiány. 
  

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának fi-

nanszírozása az alábbiak szerint történik: 

a) belső finanszírozással 2 391 835  forint, 

b) külső finanszírozással 93 157 686 forint. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 

összesen:                                                                              2 391 835   forint,  

ebből: 

      aa) működési célú finanszírozás               0  forint, 

      ab) felhalmozási célú finanszírozás 2 391 835  forint, 

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  

összesen:                                                                              0.   forint,  

ebből: 

     ba) működési célú finanszírozás 0  forint, 

     bb) felhalmozási célú finanszírozás 0  forint. 
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(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 93 157 686  forint, melyből: 

a) működési célú finanszírozás  88 658 618  forint, 

b) felhalmozási célú finanszírozás    4 499 068  forint. 

 

 

 

7. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése 

 

 

31. § (1) Az Önkormányzat közgyűlése az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2017. évi teljesített költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 114 378 146  forintban,  

b) bevételi főösszegét: 154 178 751 forintban állapítja meg. 

 

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai: 

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 122 790 282  forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 114 378 146 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 8 412 136 forint többlet. 

 

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:    70 690 018  forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    44 100 000  forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:                     0  forint, 

d) B4. Működési bevételek:       1 200 370  forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:                     0  forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:      6 799 894  forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    0  forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen:  122 790 282  forint. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok bevételei: 122 790 282  forint, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint. 



 19 

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 78 690 282  forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 44 100 000 forint. 

 

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások:    13 640 500  forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      3 208 184  forint, 

c) K3. Dologi kiadások:    14 023 792  forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                    0  forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:    67 540 000  forint, 

f) K6. Beruházások:    10 965 670  forint, 

g) K7. Felújítások:                    0  forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:      5 000 000  forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:   114 378 146  forint. 
  

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 114 378 146  forint, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint. 

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 98 412 476  forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15 965 670 forint. 

 

34. § (1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2017. évre vonatkozó tel-

jesítését az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő. 

 

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó 

teljesített átlag létszáma 0 fő. 
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8. Adósságot keletkeztető ügylet 

 

 

 

 

 

35. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gaz-

dasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

nem vált szükségessé. 
 

 

Felelős:elnök 

Határidő:azonnal 

 
 

 

melléklet a  67/2018. (V. 24.) önkormányzati határozathoz 

 

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 

 

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

Adatok ezer forintban 

 A B C D E 

1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok  
Módosított 

előirányzatok 

Teljesítések 

2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 0 0 

3 
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása 

B112 0 0 0 

4 
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyer-

mekétkeztetési feladatainak támogatása 

B113 0 0 0 
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5 
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá-

sa 

B114 0 0 0 

6 
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo-

gatások 

B115 0 0 0 

7 Elszámolásokból származó bevételek B116 0 0 0 

8 Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 0 0 

9 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 0 

10 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson belülről 

B13 0 0 0 

11 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visz-

szatérülése államháztartáson belülről 

B14 0 0 0 

12 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele államháztartáson belülről 

B15 0 0 0 

13 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről  

B16 334 286 000 356 701 531 356 701 531 

14 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 334 286 000 356 701 531 356 701 531 

 

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

Adatok ezer forintban 

 A B C D E 

1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok  
Módosított 

előirányzatok 

Teljesítések 

2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0 0 

3 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma-

zó megtérülések államháztartáson belülről 

B22 0 0 0 

4 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson belülről 

B23 0 0 0 

5 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele államháztartáson belülről 

B24 0 0 0 

6 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztar-

táson belülről  

B25 0 44 100 000 44 100 000 
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7 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül-

ről 

B2 0 44 100 000 44 100 000 

0 

3. B3. Közhatalmi bevételek 

Adatok ezer forintban 

 A B C D E 

1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok  
Módosított 

előirányzatok 

Teljesítések 

2 Jövedelemadók B31 0 0 0 

3 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 0 

4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 0 

5 Vagyoni típusú adók B34 0 0 0 

6 ebből a helyi adók:  0 0 0 

7 - építményadó  0 0 0 

8 - épület után fizetett idegenforgalmi adó  0 0 0 

9 - magánszemélyek kommunális adója  0 0 0 

10 - telekadó  0 0 0 

11 Értékesítési és forgalmi adók B351 0 0 0 

12 ebből a helyi adók:  0 0 0 

13 
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fize-

tett helyi iparűzési adó 

 0 0 00 

14 
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 

fizetett helyi iparűzési adó 

 0 0 0 

15 Fogyasztási adók B352 0 0 0 

16 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0  0 

17 Gépjárműadók B354 0 0 0 

18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 0 

19 ebből a helyi adók:  0 0 0 

20 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  0 0 0 

21 Termékek és szolgáltatások adói B35 0 0 0 

22 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 0 0 
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23 Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 
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2. melléklet a  67/2018. (V.24.) önkormányzati határozathoz 

 

 

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése 

 

Adatok ezer Ft-ban 

 A B C D E F G 

1 
Megnevezés 

Előirányzatok (eredeti) Előirányzatok (módosított) Előirányzatok (teljesített) 

2 Bevételi Kiadási Bevételi Kiadási Bevételi Kiadási 

3 ----------------- 0 0 0 0 0 0 

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        
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3. melléklet a  67/2018. (V.24.) önkormányzati határozathoz 

 

 

A tartalékok felhasználása 

 

 

A/ Az általános tartalék felhasználása 

 

 A B C D 

1 Az általános tartalék felhasználása 

Céltartalék összeg 

(eredeti  

előirányzat) 

Céltartalék összeg 

(módosított 

előirányzat) 

Céltartalék összeg 

(teljesített  

előirányzat) 

2 saját bevételek 0 2 190 356  

3     

4     

5     

6. Összesen    
 

 

B/ A céltartalék felhasználása 

Adatok ezer Ft-ban 

 A B C D 

1 A céltartalék felhasználási céljai 

Céltartalék összeg 

(eredeti  

előirányzat) 

Céltartalék összeg 

(módosított 

előirányzat) 

Céltartalék összeg 

(teljesített  

előirányzat) 

2 előző évek téves maradványösszege  29 645 972  

3     

4     

5     

6. Összesen  29 645 972  
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4. melléklet a 67/2018. (V. 24.) önkormányzati határozathoz 

 

 

Az önkormányzat összevont 2017. évi maradványa 

 

Adatok ezer Ft-ban 

 A B 

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 420 300 777 

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 390 916 090 

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) 29 384 687 

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 85 974 675 

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 

II Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) 85 974 675 

A Alaptevékenység maradványa (I+II) 115 359 362 

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 költségvetési egyenlege (07-08)  

B Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)  

C Összes maradvány (A+B) 115 359 362 

D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 30 000 000 

E.  Alaptevékenység szabad maradványa 85 359 362 

09  Az alaptevékenység maradványa felhasználható:   

10 - 2018. évben történő felújítás célra  

11 - .2018. évi működési kiadás célra  

12.  - ...........................................................................célra  

F. Vállalkozási tevékenységet  terhelő befizetési kötelezettség   

G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa  

13.  A vállalkozási maradvány felhasználható:   

14.  - ...........................................................................célra  

15.  - ...........................................................................célra  

16.  - ...........................................................................célra  
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5. számú melléklet a 67/2018. (V.24.) önkormányzati határozathoz 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek 

 

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 

adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: 

Adatok ezer Ft-ban 

 A B C 

1 Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai 
Futamidő/kezesség érvényesít- 

hetőségi határideje 

Kötelezettség 

összesen 

2 -----------------------------------------------   

3    

4    

5 Összesen   

 

B/ A figyelembe vehető saját bevételek: 

Adatok ezer Ft-ban 

 A B C 

1 Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai 
Rendszeressége, 

esedékessége 
Bevétel összege 

2 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  0 

3 
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 

havi 1 200 000 

4 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel  0 

5 
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 

vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 

 0 

6 Bírság-, pótlék- és díjbevétel  0 

7 A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés  0 

8 Összesen  1 200 000 

 



1 

6. számú melléklet a  67/2018. (V. 24.) önkormányzati határozathoz 

 

 

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 

 

Az önkormányzat nem rendelkezik ilyen adóval. 

 

 

 

 

 

 
 


