
MELLÉKLET 
I. 

Medina Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételeiről  
 
 

I./  Intézményi működési bevételek előirányzata 
 
Intézményi térítési díjak:  ( Egységes Rovatrend Azonosító: B405 ) 
 
Általános iskolások étkezési díj befizetései 
Napi 3x étkezést igénybe vevők létszáma: 9 fő ( normatív kedvezményben nem részesül ) 
Napi 3x étkezést igénybe vevők létszáma: 2 fő ( 50%-os kedvezményben részesülők )  
Élelmezési napok száma: 185 nap  
Étkezési térítési díj : nettó 390 Ft ( áfa: 27% ) 
390 Ft * 9 fő * 185 nap = 649.350 Ft 
390 Ft * 2 fő * 185 nap * 50% = 72.150 Ft 
Általános iskolai étkezési díjak nettó bevétele: 722.000 Forint 
 

 
Intézményi térítési díj nettó bevétele:      722.000 Forint 

 
Szolgáltatások ( Egységes Rovatrend Azonosító: B402 ) 
Szociális étkeztetés 
Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor az átlagos élelmezési napok száma : 251  nap ( Magyarország 2015.évi 
központi költségvetéséről szóló C. törvény   2. számú melléklet III.3.c pontja alapján) . 
A támogatás a települési önkormányzatot a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993.évi törvény ( a továbbiakban: Szt. ) 62.§-a alapján és a külön jogszabályban foglalt 
szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. 
A tervezésnél figyelembe vett létszám: 17 fő . 
Személyi térítési díj megállapítása: 
A szociális étkeztetés térítési díjának megállapítását az Szt. és a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet szabályozza. 
Az ellátásban részesülők, személyi térítési díjat fizetnek. Az Szt. 116.§ (3) bekezdése alapján 
a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevők rendszeres havi 
jövedelmének - étkeztetés esetén -  a 30%-át. 
 
Megállapított személyi térítési díjak: 
247 Ft + 67 Ft áfa = 314 Ft / adag ( áfa: 27% ) 
386 Ft +104  Ft  áfa = 490 Ft / adag, 
417 Ft + 113  Ft áfa = 530 Ft/ adag, 
 
1 fő * 251 nap *  247 Ft = 61.997 Ft           
8 fő * 251 nap *  386 Ft = 775.088 Ft  
8 fő * 251 nap *  417 Ft  = 837.336 Ft       
 
Szociális étkeztetés nettó bevételei:                     1.674.000 Forint 
 
 
 



 

 
 
 
Szociális étkeztetéshez kapcsolódó kiszállítási díj : ( Egységes Rovatrend Azonosító: B402 ) 
A szállítási díj a tanyagondnoki szolgálat bevételét képezi, mértéke 30 Ft /nap. A kiszállítás 
Medina, Szőlőhegyen ingyenes és az egy háztartásban élők esetében csak egyszer kell 
megfizetni.  
A kiszállítás díja: 30 Ft /nap ( 24 Ft + 6 Ft áfa ) ( áfa : 27 % ) 
A napi étkezők száma : 17 fő, szőlőhegyiek száma: 2 fő, fizetésre kötelezett: 15 fő. 
15 fő  * 251 élelmezési nap  *  24 Ft = 90.360 Ft      
Szállítási díj nettó bevétele :                                     90.000 Forint 
 
 
 

Szolgáltatások ellenértéke összesen:   1.764.000 forint 
 
 
 
 
 
 
 
Tulajdonosi bevételek-  bérleti díjbevételek ( Egységes Rovatrend Azonosító: B404 ) 
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti díj befizetések a 
2014.évi teljesítés adatok alapján ( nettó adatok ) 
Művelődési ház:  18.000 Ft         
Malom:  
bérleti díj :  200.000 Ft         
szállásdíj : 730.000 Ft       
Szántóföld bérleti díja ( köztemető mellett ) 8.000 Ft  
Medina, Rákóczi u.1. szám alatti ingatlan bérleti díj: 10.000 Ft 
Helyi közutak használata és közterületi árusítás bérleti díja: 
Medina Község Önkormányzat Képviselő- testületének a helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéről szóló 9/2013. (IV.28.) ÖK. rendelete alapján a fizetendő díj  mértéke: 500 
Ft/hét:  75.000 Ft                    
Zeneoktatáshoz kapcsolódó terembérleti díj:  
mértéke 7087  Ft/fő / félév 
18 fő * 7.087 Ft * 2 = 255.000 Ft 
Bérleti díj nettó bevételei:       1.296.000 Forint    
 
 

 
Bérleti díjak befizetése: 1.296.000  Forint 

 
 
 
 
 
 
 



 

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele:  
( Egységes Rovatrend Azonosító: B406 ) 
áfa mértéke: 27 %, 18% illetve mentes szolgáltatások 
 
Intézményi térítési díj áfa bevétele 
721.500 Ft * 27 % = 194.805 Ft          
 
Szociális étkeztetés  áfa bevétele 
1.674.421 Ft * 27 % = 452.094 Ft            
 
Szociális étkezéshez kapcsolódó kiszállítási díj áfa bevétele 
90.360 Ft * 27 % = 24.397 Ft   
 
Bérleti díjak  áfa bevétele 
311.000 Ft * 27 % = 83.970 Ft 
730.000 Ft * 18% = 131.400 Ft           
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei:   887.000 Forint 
 
 
 
Hozam és kamatbevételek: ( Egységes Rovatrend Azonosító: B408 ) 
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről   
önkormányzati számlavezetés: 54.000 Ft 
Hozam és kamatbevételek :       54.000 Forint 
 
 
 
 
 
 
 
 
I./ Intézményi működési bevételek összesen: 4.723.000 Forint 
 
 
Intézményi térítési díjak összesen: 722.000 Forint 
Szolgáltatások ellenértéke összesen  1.764.000 Forint, 
Bérleti díjak összesen : 1.296.000 Forint, 
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei összesen : 887.000 Forint, 
Hozam és kamatbevételek összesen: 54.000 Forint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
II. / Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata 
 
 
Osztalék és hozambevétel: ( Egységes Rovatrend Azonosító: B404 ) 
Önkormányzati tulajdonrész alapján 
( Caminus tulajdonrész értéke 190.000 Ft )  
Osztalék és hozam bevétel:        105.000 Forint 
 
 
II./  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 105.000 Forint 

 
 
 
 
 
 
III./  Támogatások, támogatásértékű bevételek , kiegészítések előirányzata 
 
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 
 
Önkormányzatok feladatfinanszírozása  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: 
Mötv. ) 117.§ (1 )–(4) bekezdésében foglaltak szerint a feladatfinanszírozási  rendszer 
keretében , valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. 
törvény  2. számú  és 3. számú melléklete alapján . 
 
2. számú melléklet szerinti jogcímek ( helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása ): 
 
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
 ( Egységes Rovatrend Azonosító: B111 ) 
 
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 9.500.942 Ft 
- zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására: 1.553.072 Ft 
- közvilágítás fenntartásának támogatása: 4.032.000 Ft 
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása: 100.000 Ft 
- közutak fenntartásának támogatása: 3.815.870 Ft 
 
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 3.689.475 Ft 
költségvetési törvény 2. számú melléklet I/c pontja alapján 
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 4.000.000 Ft ( Mötv. 13.§.ában meghatározott 
egyes feladatok ellátására, melyek a költségvetési törvény 2.számú melléklet I.a)-b) 
pontjaiban nem kerültek nevesítésre ) 
- beszámítás összege: 310.525 Ft ( 2013.évi iparűzési adóalap 1,4 %-át jelenti , ami 
csökkenti az egyéb támogatás összegét ) 
 
 
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 313.650 Ft 
költségvetési törvény 2. számú melléklet I/d pontja alapján 



 

- a KEKKH által 2014. január 1-jei állapotra számított , az önkormányzati adatszolgáltatás 
alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg az önkormányzatot. 
Mértéke 2.550 Ft/ külterületi lakos ( 123 fő * 2.550 Ft ) 
 
 
Üdülőhelyi feladatok támogatása: 694.400 Ft 
költségvetési törvény 2. számú melléklet I/e pontja alapján 
- az önkormányzatok 2013.évi beszedett idegenforgalmi adó tény adatai alapján kerül 
folyósításra, a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,55 forint ( 2013.évi 
teljesítés: 448.000 Ft * 1,55 Ft  )  
 
 
Általános feladatok támogatása összesen: 14.198.467 Forint 
 
 
 
 
III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása: 
( Egységes Rovatrend Azonosító: B113 ) 
 
III.2. : hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( települési önkormányzatok szociális 
feladatinak egyéb támogatása: a támogatás a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség 
alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá ): 6.276.720 
Ft 
III.3.c (1)  : szociális étkeztetés: ( 17 fő * 55.360 Ft/fő ) 941.120 Ft, 
III.3.e : tanyagondnoki szolgáltatás ( 2.500.000 forint/szolgálat-12 működési hónap )  
2.500.000 Ft 
III.5.a.: gyermekétkeztetés támogatása,  a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 
bértámogatása ( 1.632.000 forint/számított létszám/év - 0,84 fő ) : 1.370.880 Ft, 
III.5.b :  gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ( vásárolt szolgáltatás esetében a vásárolt 
szolgáltatás útján az ellátottakra számított nyersanyag és dologi kiadások , valamint a 
személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összegének különbsége , figyele3mbe 
vett tanulói létszám 21 fő )  1.067.902 Ft 
 
 
Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása összesen:12.156.622 Forint 
 
 
 
 
 
A helyi önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak 
támogatása összesen: 26.355.089 Forint 
 
 
 
 
 



 

 
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
( Egységes Rovatrend Azonosító: B114 ) 
 
IV.1: Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: 
( 1.140 Ft /fő, de legalább településenként 1.200.000 Ft ) : 1.200.000 Ft 
 
Kulturális feladatok támogatása összesen: 1.200.000 Forint 
 
 
 
 
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 
 
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 
( Egységes Rovatrend Azonosító: B113 ) 
 
      a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 35. § (1) bekezdése alapján 2015. január- március hónapokban  folyósított 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, 

b) az önkormányzat által 2015.évben fizetendő, az Szt. 2014. december 31-én hatályban 
lévő rendelkezései alapján , az Szt. 37.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott 
rendszeres szociális segély 90% -ának, 

 
c) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított , a 2015. február 28-án hatályos Szt. 

38.§ (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra ( figyelembe véve az 
Szt. 134/C.§-ában foglaltakat is ) kifizetett összeg 90%-ának , 

( …). 
 
e) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának igénylésére 
szolgál. 

 
 
 
2014.évi egyes jövedelempótló támogatások részletező adatai: 
 
Lakásfenntartási támogatás ( Szt. 38.§.- 39.§  alapján )  
Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma összesen 2015. január hónapban: 48 fő 
2015. február 28. napjáig ellátásban részesülők száma : 15 fő, 
támogatás: 135.000 Ft 
2015. március 1-jét követően támogatásban részesülők száma ( támogatás megállapítása 2014. 
december 31. napját megelőzően ) : 33 fő 
támogatás: 1.472.000 Ft 
támogatás: 1.607.000 Ft * 90% = 1.446.300 Ft  
 
 
 
 
 



 

 
Rendszeres szociális segély – aktívkorú korúak ( Szt. 37/B.§. (1) bekezdés a-d).pontja 
alapján ) 
- egészségkárosodott,  
 ellátásban részesülő 2015. január 01-jén : 1 fő , támogatás összege: 25.650 Ft 
25.650 Ft * 2 hó = 51.300 Ft 
- öregségi nyugdíjkorhatárt 5. éven belül betöltők    
ellátásban részesülők  2015. január 01-jén : 5 fő , támogatások összege : 119.364 Ft 
119.364 Ft * 2 hó= 238.728 Ft, 
- helyi rendelet alapján 
Ellátásban részesülők száma: 2 fő, támogatás összege : 63.250 Ft, 
63.250 Ft * 2 hó = 126.500 Ft, 
támogatás : 417.000 Ft * 90% = 375.300 Forint 
 
 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( Szt. 35 .§. (1) bekezdés  ) 
2015. január 01-jén ellátásra jogosultak létszáma: 25 fő , 
2015. január 01-jén a támogatás összege : öregségi nyugdíj minimum 28.500 Ft 80 %-a , 
22.800 Ft. 
22.800 Ft * 25 fő * 2 hó = 1.140.000 Ft 
támogatás: 1.140.000 Ft * 80% = 912.000 Ft  
 
 
 
Óvodáztatási támogatás 
( a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás) 
Magyarország 2015.évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.évi XCIX. 
törvény 106.§-a alapján 2015.június 4-ét követően óvodáztatási támogatás megállapítására 
irányuló kérelem nem nyújtható be. A települési önkormányzat jegyzője a 2015. június 5-ét 
megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 2015. október 31-ével 
megszünteti. 
A támogatás folyósítása 2015. június 30-ig. 
Gyvt. 20/C (5) bekezdés szerinti  ellátásban részesülők száma: 5 fő 
ellátás összege: 10.000 Ft/fő/alkalom 
5 fő * 10.000 Ft = 50.000 Ft 
támogatás: 50.000 Ft  * 100% = 50.000 Ft 
 
 
 
2014. évi  elszámolás alapján előleg: 936.167 Ft 
2014. december havi kifizetések támogatása: 801.169 Ft 
 
 
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése összesen: 4.520.936 Forint 
 
 
 
Önkormányzat működési támogatása összesen: 32.076.000 Forint 
 



 

 
Támogatásértékű működési bevételek 
 
Támogatásértékű működési bevétel átvétele központi költségvetési szervtől 
( Egységes Rovatrend Azonosító: B16 ) 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény támogatása: a Gyvt. 20/A.(2) bekezdése szerint 
a rendszeres gyermekvédelmi jogosultság esetén 2015. augusztus 01. és 2015. november 01. 
létszám alapján természetbeni támogatás ( Erzsébet utalvány )  
Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 64.§ (1) a) pontja 
alapján a támogatás esetenkénti összege 2015.évben gyermekenként : 5.800 Ft  
Támogatottak létszáma ( 2014.évi átlaglétszám alapján ) : 55 fő  
55 fő * 5.800 Ft * 2 alkalom = 638.000 Ft  
támogatás: 638.000 Ft 
 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
A Gyvt. 20/B.§ , valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX. 10. ) 
Korm. rendelet 68/A-68/D. § -a alapján ) 
- a támogatás havi összege  a Gyvt. 20/B.§ (3 ) bekezdése alapján , a mindenkori öregségi 
nyugdíj minimum legkisebb összegének 28.500 Ft-nak a 22%-a : 6.270 Ft/fő/hó 
 2 fő * 12 hó *6.270 Ft *  = 150.480 Ft 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás-pótlék: a Gyvt. 20/B.(5) bekezdése szerint a 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogosultsága esetén 2015. augusztus 01. és 2015. 
november 01. létszám alapján pénzbeli ellátás  ( pótlék ) . 
Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 64.§ (1) b) pontja 
alapján a támogatás esetenkénti összege 2015.évben gyermekenként : 8.400 Ft  
2 fő * 8.400 Ft * 2 alkalom = 33.600 Ft 
támogatás: 184.000 Ft 
 
 
 
Elszámolásból eredő bevételek 
( Egységes Rovatrend Azonosító: B116 ) 
2013.évi elszámolás felülvizsgálata ( 2013.évi költségvetési törvény 2. számú melléklet 
III.3.aa) pontja- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai ) : 
családsegítés és gyermekjóléti feladatokra 5 hónapra- 2013. július- november- 168.126 Ft 
pótlólagos támogatás megállapítása 
támogatás: 168.000 Ft 
 
 
 
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési 
szervtől összesen: 990.000 Ft 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól 
( Egységes Rovatrend Azonosító: B16 ) 
 
Szekszárdi Járási Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra 2014. évből áthúzódó 
foglalkoztatásokra .A személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó visszaigényelhető  a 
támogatási szerződésben foglalt mértékig, támogatás mértéke az  érvényes hatósági 
szerződésekre vonatkozóan : 85 % , illetve 100 % 
Személyi juttatás: a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 
megállapításáról szóló 376/2014.(XII.31. ) Korm. rendelet 1§. ( 1) bekezdés a) pontja alapján 
a havibér alkalmazása esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére 
megállapított közfoglalkoztatási bér  2015. január 01-től 79.155 forint. 
Szociális hozzájárulási adó: a 2004.évi CXXIII. törvény. 8/A. §-a alapján a közfoglalkoztatót  
a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény illeti meg, a 
közfoglalkoztatási bér , de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált  bér 130 %- nak  a 13, 5 
%-a. 
 
A hatósági szerződések alapján közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma :   
- 2014. november 15-től 2015. február 28-ig: 6 fő ( bértámogatás mértéke: 85% ), 
- 2014. december  01-től 2015. február 28-ig : 2 fő ( bértámogatás mértéke : 100 % ), 
- 2014. december 01-től 2015. március 31-ig : 3 fő ( bértámogatás mértéke : 100 % ), 
 
A közfoglalkoztatási bértámogatás  minden hatósági szerződés esetében 8 órás munkarendre 
történik. 
 
2014. december 01-től 2015. február 28-ig ( 6 fő )- támogatás 85% 
5 fő * 77.300 Ft * 1 hó  = 386.500 Ft 
1 fő * 85.050 Ft * 1 hó  =   85.050 Ft 
5 fő * 79.155 Ft * 2 hó  = 791.550 Ft 
1 fő * 87.090 Ft * 2 hó  = 174.180 Ft  
támogatás: 1.437.280 Ft * 1,135 % * 85% = 1.387.000 Ft 
 
2014. december 01-től 2015.február 28-ig ( 2 fő ) – támogatás 100 % 
1 fő * 77.300 Ft*  1 hó  =   77.300 Ft 
1 fő * 79.155 Ft * 2 hó  = 158.310 Ft 
1 fő * 79.155 Ft * 1 hó  =    79.155 Ft 
1 fő * 14.392 Ft * 1 hó  =    14.392 Ft 
támogatás: 329.157 Ft * 1,135 % * 100% = 374.000 Ft 
 
2014.december  01-től 2015. március 31-ig ( 3 fő ) – támogatás 100% 
3 fő * 77.300 Ft * 1 hó   = 231.900 Ft 
3 fő * 79.155 Ft * 3 hó   = 712.395 Ft 
támogatás: 944.295  Ft * 1,135 % * 100% = 1.072.000 Ft 
 
 
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami 
pénzalaptól összesen : 2.833.000 Ft 
 



 

( A 2015.évi közfoglalkoztatási keretre vonatkozóan  a költségvetés tervezésekor adatok nem 
állnak rendelkezésre ). 
 
 
 
 
 
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr ől: 
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól és a lakosságtól a Művészeti Napok 
támogatására     
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr ől összesen : 1.000.000 
Forint 
 
 
Támogatásértékű beruházási  és felújítási célú  bevételek 
 
Fejlesztési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzattól:  
( Egységes Rovatrend Azonosító: B25 ) 
 
Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 
támogatása  
- EU Önerő Alap támogatása: 
Napelemes pályázat  
Projekt azonosító: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0368 
Támogatási szerződés száma:  
támogatás: 1.513.000 Ft 
 
Fejlesztési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.513.000 Forint 
 
 
Felhalmozási célú bevételek fejezetű kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és 
azok hazai társfinanszírozására  

KEOP-4.10.0/A/12-2013–0368 Önkormányzati épületek  ( Óvoda és Malom )  
villamosenegia - igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló 
energiaforrásból , napelemes rendszer telepítése (50KVA alatt). 
A projekt összesen- Malom: 3.198.000 Ft 
A projekt összesen – Óvoda: 4.742.000 Ft 
A projekt összeses : 7.940.000 Ft 
Le nem vonható áfa: 2.143.800 Ft 
Összes költség: 10.083.800 Ft 
A projekt támogatásának mértéke: 85%  - 8.571.230 Ft ( kohéziós alaptól 85 % , hazai 
társfinanszírozásból 15 % ) 
 
Támogatásértékű beruházási bevétel EU-s forrásból:  
( Egységes Rovatrend Azonosító: B25 ) 
Kohéziós alap támogatása 2015.évben 
Napelemes rendszer kiépítése: 9.880.600 Ft * 85 % * 85 % = 7.138.734 Ft 
Előkészítés- tanulmányok: 38.100 Ft * 85% * 85% = 27.527 Ft 



 

Egyéb költség- mérnöki díj: 165.100 Ft * 85% * 85 % = 119.285 Ft 
Támogatásértékű beruházási bevétel EU-s forrásból összesen : 7.286.000 Ft  
 
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől: 
( Egységes Rovatrend Azonosító: B25 ) 
Kohéziós Alaphoz hazai társfinanszírozás központi költségvetésből 2015.évi ütem 
Napelemes rendszer kiépítése: 9.880.600 Ft * 85 % * 15 % = 1.259.776 Ft 
Előkészítés- tanulmányok: 38.100 Ft * 85% * 15% = 4.858 Ft 
Egyéb költség- mérnöki díj: 165.100 Ft * 85% * 15 % = 21.050 Ft 
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől összesen: 1.285.000 
Ft 
a projekt támogatása összesen: 8.571.000 Forint 
 
 
 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése helyi önkormányzatoktól 
és költségvetési szerveiktől     ( Egységes Rovatrend Azonosító: B23 ) 
Szedres-Medina közös szennyvíztisztítójának fejlesztésére 2014.évi támogatás: 2.540.000 Ft 
visszatérülés összesen: 2.540.000 Forint 
 
 
 
 
Támogatásértékű beruházási  és felújítási célú  bevételek összesen: 12.624.000 
Forint 
 
 
 
 
 
III./  Támogatások, támogatásértékű bevételek , kiegészítések előirányzata 
összesen: 49.523.000 Forint 
 
 
-  helyi önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása összesen: 26.355.089 Forint 
- Kulturális feladatok támogatása összesen: 1.200.000 Forint 
- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése összesen: 4.520.936 Forint 
- Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől összesen: 990.000 Ft 
- Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól összesen : 2.833.000 Ft 
- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen : 1.000.000 Forint 
- Támogatásértékű beruházási  és felújítási célú  bevételek összesen: 12.624.000 Forint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
IV./ Önkormányzati közhatalmi bevételek 
 
 
Vagyoni típusú adók ( Egységes Rovatrend Azonosító: B34 ) 
Magánszemélyek kommunális adója: 
a helyi adókról szóló 9/2012,( XII.2.) ÖK. rendelet  5.§-6.§ -ai alapján 

- az adó mértéke adótárgyanként 14.000 Ft, adókedvezmény mértéke 6.000 Ft lehet 
ingatlanonként 

Várható bevétel: 2.416.000  Ft         
 
 
Értékesítési és forgalmi adók ( Egységes Rovatrend Azonosító: B351 ) 
Iparűzési adó:  
a helyi adókról szóló 9/2012,( XII.2.) ÖK. rendelet  9.§ (1) bekezdése alapján mértéke a nettó 
árbevétel 2%-a 
Várható bevétel:  9.554.000 Ft,  
 
 
Gépjárműadó: ( Egységes Rovatrend Azonosító: B354 ) 
Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 39.§ (1) bekezdés 
a) pontja  alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 
40%-a illeti meg a települési önkormányzatokat 
Várható befizetés: 2.887.000 Ft * 40 % = 1.155.000 Ft  
 
 
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( Egységes Rovatrend Azonosító: B355 ) 
Idegenforgalmi adó tartózkodás után 
a helyi adókról szóló 9/2012,( XII.2.) ÖK. rendelet  13.§ 81) bekezdése alapján mértéke 300 
Ft/ vendégéjszaka 
Várható bevétel: 395.000 Ft,          
Talajterhelési díj:   
2014.évi fogyasztott ivóvíz mennyiség alapján ( mértéke: 100%  )  
Várható befizetés: 1.342.000 Ft. 
 
 
Egyéb közhatalmi bevételek ( Egységes Rovatrend Azonosító: B36 ) 
Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 39.§ (1) bekezdés 
b) pontja  alapján a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékből és végrehajtási 
költségből származó bevétel 100%-a a települési önkormányzatot illeti meg 
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék befizetések 
Várható bevétel : 150.000 Ft 
 
 
 
 
IV./ Önkormányzati közhatalmi bevételek összesen:15.012.000 Forint  
 



 

 
 
 
V./ Pénzforgalom nélküli bevételek 
 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ( Egységes Rovatrend Azonosító: B8131 ) 
 

- fejlesztési célú pénzmaradvány: 4.580.819 Ft 
( HM. számla ) 
- működési célú pénzmaradvány: 4.149.579 Ft 

ebből kötött felhasználású  
- HM számla             4.580.819 Ft 
- közfoglalkoztatás:     170.247 Ft 
- gépjárműadó befizetések 60%    324.759 Ft 
- Pannon Market támogatása helyi rendezvényekre 100.000 Ft 
 
Szabad felhasználású működési célú pénzmaradvány:  3.554.573 Ft 
 
Előző évi pénzmaradvány összesen: 8.730.000 Ft 
 
          
 
 
V./ Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 8.730.000 Forint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2014.évi költségvetési bevételek jogcímenként 
 ( ezer forintban ) 

 
 
 

ELŐIRÁNYZATOK  JOGCÍME EL ŐIRÁNYZATOK  ÖSSZEGE 
Intézményi működési bevételek 4.723 

Felhalmozási célú bevételek 105 
Támogatások, támogatásértékű bevételek , 

kiegészítések 
49.523 

 
Önkormányzat közhatalmi bevételei 15.012 

Pénzforgalom nélküli bevételek 8.730 
BEVÉTELI ELŐIRÉNYZATOK 

ÖSSZESEN 
 

78.093 
 
 

 
Működési célú bevételek:  
 
Intézményi működési bevételek:                 4.723.000 Forint 
Önkormányzatok költségvetési támogatása:   32.076.000 Forint 
Támogatásértékű működési célú bevételek:     3.823.000 Forint 
Működési célú pénzeszköz átvétel:      1.000.000 Forint 
Önkormányzat közhatalmi bevételei:    15.012.000  Forint 
Működési célú pénzmaradvány:      4.149.000  Forint 
Működési célú bevételek összesen:    60.783.000 Forint 
 
 
 
Fejlesztési célú bevételek: 
 
Felhalmozási célú bevételek:           105.000 Forint 
Támogatásértékű beruházási és fejlesztési  
célú  bevételek összesen:         12.624.000 Forint 
Felhalmozási célú pénzmaradvány:      4.581.000 Forint 
Fejlesztési célú bevételek összesen:            17.310.000 Forint 
 


