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Tájékoztató 

 

Ácsteszér Meseerdő Óvodának 2022. Időközi gazdálkodásáról jelentés  
 

Tisztelt Megjelentek! 

 

 

A bevételek alakulása, a bevételek értékelése 

 

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban: 
 

Ft-ban 
 

Bevételek jogcím szerint Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
összege 

Önkormányzatok működési 
támogatása 

   

Működési célú támogatások áh-n 

belül    

Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatás 

   

Közhatalmi bevételek    

Működési bevételek 35 050 794 

 

38 676 426 

 

24 612 385 

Működési célú átvett pénzeszközök    

Felhalmozási célú bevétel    

Költségvetési bevételek összesen 35 050 794 38 676 426 24 612 385 

Maradvány igénybevétele  232 569 

 

232 569 

 

Központi, irányító szervi támogatás 82 749 348 

 

82 509 348 

 

57 431 474 

 

Bevételek összesen 117 800 142 

 

121 418 343 

 

82 276 428 

 

 

Működési célú bevételek, támogatások 

 

Ezen költségvetési sorok tartalmazzák étkezési térítési díjakat (Bakonyszombathely által 
igénybe vett étkezési szolgáltatási díjakat, szociális étkeztetési díjait Ácsteszérnek, Csatkának, 
dolgozói étkezési díjakat, gyermekétkeztetés ellátási díjait), kamatbevételeket, kerekítési 
bevételeit, (gázdíj visszatérítését, tanulmányi támogatás visszafizetését,) az egyéb bevételek 
között. 
 

Maradvány igénybevétele 

 

Könyveléstechnikai teljesülés. 
 
Központi, irányító szervi támogatás 
 

Ácsteszér Község Önkormányzatának irányítószervi működési támogatását tartalmazza. 
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A kiadások alakulása, a kiadások értékelése 

 

A kiadások kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban: 
 

Ft-ban 

 

Kiadások jogcím szerint Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
összege 

Személyi juttatások 
68 887 000 

 

68 887 000 

 

46 262 484 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

11 153 000 

 

11 153 000 

 

6 450 601 

 

Dologi kiadások 37 760 142 

 

40 753 677 

 

25 073 754 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai    

Egyéb működési célú kiadások    

Beruházások  624 666 

 

624 666 

Felújítások    

Tartalékok    

Költségvetési kiadások összesen 117 800 142 

 

121 418 343 

 

78 411 505 

 

    

Kiadások összesen 117 800 142   121 418 343 78 411 505 

 

 

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 

 

A személyi jellegű kiadások teljesülést tartalmazza az Óvoda, Konyha, és Bszhely bölcsőde  
alkalmazásában álló dolgozók béreit.  
 

A munkaadókat terhelő járulékok tételen a személyi juttatáshoz hasonlóan arányos teljesítések 
történtek. 
 

Dologi kiadások   
 

A dologi kiadások között jelennek meg a folyóriatbeszerzések, könyvbeszerzés, szakmai 
anagyok, nyomtatványok, az üzemeltetési anyagok beszerzései, apró készletek a karbantartási 
munkálatokhoz; tisztítószerek; élelmiszer nyersanyagok; kommunikációs szolgáltatások 
(telefon, internet) egyebek. Továbbá közüzemi díjak, karbantartási, kiküldetési és egyéb 
szolgáltatások (hulladékszállítás, bankköltség), szakmai szolgáltatások (munkavédelem, 
fejlesztés) igénybevételének kiadásai, áfa kiadásokat, kerekítési kiadásokat, valamint kisértékű 
tárgyi eszközök beszerzéseit. 
 

 

2022. augusztus 31-i záró Költségvetési egyenlegeink:  
 

• Költségvetési (Ácsteszér) bankszámla egyenleg: 181 859. Ft 

• Költségvetési (Bakonyszombathely) bankszámla egyenleg: 6 806. Ft   
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• Költségvetési (Konyha) bankszámla egyenleg: 3 270 735. Ft   

• Költségvetési pénztár egyenlege: 251 630.Ft 

 

 

 

Az időközi gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az óvoda és konyha kötelező és önként 
vállalt feladatok ellátásához, biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök 
mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. 
 

Az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda pénzügyi helyzete az stabilnak mondható, ez támasztja alá a 
pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. 
 

Kérem a Tisztelt Társulás tagjait, hogy az időközi gazdálkodásról szóló tájékoztatómat 
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 

Ácsteszér,  
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Tájékoztató 

 

Ácsteszér, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok Ellátását Szolgáló Társulás 
2022. Időközi gazdálkodásáról jelentés 

 

Tisztelt Megjelentek! 

 

 

A bevételek alakulása, a bevételek értékelése 

 

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban: 
 

Ft-ban 
 

Bevételek jogcím szerint Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
összege 

Önkormányzatok működési támogatása    

Működési célú támogatások áh-n belül 82 749 348 82 840 659 57 642 755 

Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatás 

   

Közhatalmi bevételek    

Működési bevételek    

Működési célú átvett pénzeszközök    

Felhalmozási célú bevétel    

Költségvetési bevételek összesen 82 749 348 82 840 659 57 642 755 

Maradvány igénybevétele    

Központi, irányító szervi támogatás    

Bevételek összesen 82 749 348 82 840 659 57 642 755   

 

Működési célú bevételek, támogatások 

 

Ezen költségvetési sorok tartalmazzák a Ácsteszér Község Önkormányzata által folyósított 
bevételeket. 

 

Maradvány igénybevétele 

 

Könyveléstechnikai teljesülés. 
 

 

 
 

A kiadások alakulása, a kiadások értékelése 

 

A kiadások kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban: 
 

Ft-ban 
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Kiadások jogcím szerint Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
összege 

Személyi juttatások    

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

   

Dologi kiadások 0 331 311 184 941 

Ellátottak pénzbeli juttatásai    

Egyéb működési célú kiadások 82 749 348 82 509 348 57 431 474 

Beruházások    

Felújítások    

Tartalékok    

Költségvetési kiadások összesen 82 749 348 82 840 659   57 616 415   

    

Kiadások összesen 82 749 348   82 840 659 57 616 415 

 

 

Dologi kiadások   
 

A dologi kiadások között jelennek meg az egyéb szolgáltatások igénybevételének kiadásai 
(bankköltség). 
 

 

2022. augusztus 31-i záró Költségvetési egyenlegeink:  
 

• Költségvetési bankszámla egyenleg: 0. Ft 

• Költségvetési pénztár egyenlege: 0.Ft 

 

 

Az éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy a társulás kötelező és önként vállalt feladatok 
ellátásához, biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig 
rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. 
 

A társulás pénzügyi helyzete az stabilnak mondható, ez támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült 
bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. 
 

Kérem a Tisztelt Társulás tagjait, hogy az éves gazdálkodásról szóló tájékoztatómat megvitatni 
és elfogadni szíveskedjenek. 
 

Ácsteszér,  
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Tájékoztató 

 

Ácsteszér Község Önkormányzatának 2022. Időközi gazdálkodásáról jelentés 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 
 

A bevételek alakulása, a bevételek értékelése 

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban: 
Ft-ban 

 

Bevételek jogcím szerint Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
összege 

Önkormányzatok működési támogatása 

119 132 511 

 

 

121 484 211 

 

84 073 347 

 

 

Működési célú támogatások áh-n belül 
27 826 724 

 

 

28 397 101 

 

 

 

25 336 283 

 

 

Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatás 

115 926 943 

 

 

144 676 779 

 

 

144 676 779 

 

 

Közhatalmi bevételek 6 145 846 

 

 

6 145 846 

 

 

2 985 074 

 

 

Működési bevételek 6 813 036 

 

 

11 464 695 

 

 

5 989 516 

 

 

Működési célú átvett pénzeszközök  260 000 

 

 

260 000 

 

 

Felhalmozási célú bevétel 15 000 000 

 

15 000 000 

 

 

1000 

 

Egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz 

 

 531 250 

 

 

531 250 

 

 

Költségvetési bevételek összesen 290 845 060 

 

 

327 959 882 

 

 

263 853 249 

 

 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök 
felvétele pénzügyi vállalkozástól 
 

8 000 000 8 000 000  

Maradvány igénybevétele 84 220 494 

 

 

83 650 117 

 

 

83 650 117 

 

 

Áh-n belüli megelőlegezések    

 

Bevételek összesen 383 065 554 419 609 999 347 503 366 
 

 

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (eddig teljesült bevételek) 
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Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a 
Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és 
előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. 
A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon 
támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek 
megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási 
rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 
• Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (12 670 975 Ft), 

• Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (52 407 020 Ft) 

• Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (12 144 229 Ft), 

• Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (1 543 600 Ft), 

• Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (5 307 523 Ft) 

 

 

Másik fontos bevételi forrás a közhatalmi bevételek, amely a helyi adókat, pótlékok, bírságok 
összegét tartalmazza. (eddig teljesült bevételek) 
• HIPA (2 940 364 Ft) 

• Helyi adópótlék, adóbírság bevétel (44 710 Ft) 

 

Működési célú támogatások áh-n belül 
 

A teljesülés összege a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kiutalt pénzösszeget, védőnői 
és háziorvosi finanszírozást, kormányhivatali támogatást, és KBFT-E-22-2455 bérfejlesztés 
támogatását, településrendezési tervek elkészítésének támogatását, Bölcsőde működési 
támogatását Bakonyszombathelytől tartalmazza. 
 

Felhalmozási célú támogatások áh-n belül 
Ezen bevétel tartalmazza TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00006 kódszámú 
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, MFP - Önkormányzati 
járdaépítés/felújítás támogatása, MFP - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése, 
MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21 Külterületi 
helyi közutak fejlesztése, Bölcsőde beruházás-projekt összegét is. 
 

Működési célú bevételek, támogatások 

 

Ezen költségvetési sorok tartalmazzák a bérleti díjak, étkeztetés igénybevételének ellátási díját, 
egyéb tovább számlázásokat (közmű használati díja), egyéb befizetéseket (újság, 
területhasználat). valamint a közösen fenntartott intézmények átfutó bevételeit 
 

Működési célú átvett pénzeszközök/bevétel 
Ezen költségvetési sor tartalmazza a kamatmentes kölcsön visszatérülését a háztartásoktól, 
illetve a háztartásoktól és vállalkozásoktól befolyt falunaphoz való hozzájárulásokat. 
 

Maradvány igénybevétele 

 

Könyveléstechnikai teljesülés.  

 

 

 

 

 
 

A kiadások alakulása, a kiadások értékelése 
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A kiadások kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban: 
 

Ft-ban 

 

Kiadások jogcím szerint Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
összege 

Személyi juttatások 

33 860 964 

 

 

33 860 964 

 

25 943 142 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

3 939 138 

 

 

3 939 138 

 

 

3 043 385 

 

 

Dologi kiadások 36 536 609 

 

 

48 296 673 

 

 

41 354 412 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 905 000 

 

 

4 905 000 

 

 

817 584 

 

 

Egyéb működési célú kiadások 84 548 393 

 

 

88 958 062 

 

 

62 707 235 

 

 

Beruházások 61 469 700 

 

 

51 386 700 

 

 

37 686 403 

 

 

Felújítások 145 130 473 

 

 

173 880 309 

 

 

 

55 501 525 

 

 

Tartalékok 500 000 

 

 

2 207 876 

 

 

0 

Költségvetési kiadások összesen 370 890 277 

 

407 434 722 

 

227 053 686 

 

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök 
törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

 

8 000 000 

 

8 000 000 

 

 

Áh-n belüli megelőlegezések 
visszafizetése 

4 175 277 

 

 

4 175 277 

 

 

4 175 277 

 

  

Kiadások összesen 383 065 554 419 609 999 231 228 963 

 

 

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 

 

A személyi jellegű kiadások teljesülést tartalmazza az Önkormányzat alkalmazásában álló 
dolgozók, a közfoglalkoztatottak, valamint a külsős munkavállalók béreit.  
 

A munkaadókat terhelő járulékok tételen a személyi juttatáshoz hasonlóan arányos teljesítések 
történtek. 
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Dologi kiadások   
 

A dologi kiadások között jelennek meg az üzemeltetési anyagok beszerzései, többek között a hajtó-és 
kenőanyag; apró készletek a karbantartási munkálatokhoz; virágok; vegyszerek; tisztítószerek; lap 
előfizetések; élelmiszer nyersanyagok; orvosi eszközök kiadásai, üzemanyagok, egyebek. Továbbá 
közüzemi díjak, karbantartási, kiküldetési, informatikai szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, 
vásárolt élelmezés, bankköltségek, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, szakmai szolgáltatások 
(projektmenedzsment, főépítész, orvosi szolgáltatások), egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatások, 
újság, biztosítás), igénybevételének, belföldi kiküldetések, áfa befizetések, ügyleti kamat, igazgatási 
szolgáltatások, kerekítési kiadásai. 
 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
A teljesülésben szerepel a kifizetett települési támogatások, valamint a köztemetési kiadások összegei. 
 

 

Egyéb működési célú  kiadások 

 

Ezen teljesülés tartalmazza a 2022 évre elszámolt, a Társulás által fenntartott óvoda működési 
költségeit, visszafizetési kötelezettséget, tagdíjakat, a 2020. évre vonatkozó állami támogatás 
visszautalása,  Hulladékgazdálkodási Társulásnak tagi hozzájárulást, víz és csatornatámogatás 
utalását a vízműnek, az orvosi ügyeleti hozzájárulást. 
 

2022. augusztus 31-i záró Költségvetési egyenlegeink:  
 

• Költségvetési bankszámla egyenleg: 65 689 777 Ft 

• Szennyvízelvezetés –és tisztítás… egyenlege: 2 140 808 Ft 

• Önkormányzati letéti számla: 540. 372. Ft 
• Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája: 280 169 Ft 
• Iparűzési adó beszedési számla: 2 940 364 Ft 
• Gépjárműadó beszedési számla: 3 600 Ft 
• Pótlék beszedési alszámla: 29 710 Ft 
• Egyéb bírság beszedési számla: 15 000 Ft 
• Start Munkaprogram bankszámla egyenleg: 42 045 Ft 

• Költségvetési pénztár egyenlege: 196 060 Ft 

• Start Munkaprogram pénztár egyenlege: 0 Ft 

• Pályázati költségvetési lebonyolítási számla (Bölcsőde): 5 252 466 Ft. 
• Pályázati költségvetési lebonyolítási számla-VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi 

közutak fejlesztése: 45 000 481 FT 
Az időközi gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként 
vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez 
szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. 
 

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az stabilnak mondható, ez támasztja alá a 
pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az időközi gazdálkodásról szóló tájékoztatómat 
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 

Ácsteszér,  
 

     Vuts Norbert s.k 

     polgármester 



















TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI 

KÉRELEM  
 

Alulírott kérem, szíveskedjenek 

  

Települési támogatásban                                                                                              *  

 

Rendkívüli települési támogatásban                                                                           *  

részesíteni. 
  

Név:............................................................................................................................................  
 

Születési név:............................................................................................................................... 
 

Anyja neve:............................................................................................................................... 

 

Születési hely, idő:...........................................................................................................  

 

Társadalombiztosítási azonosító jele:…………………………………………………………  
 

Családi állapota *   nőtlen  élettársi kapcsolat elvált  özvegy férjes  nős hajadon  

Állampolgársága: ……………….…  
Házastársával/élettársával közös bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik?* igen  nem    

Nyugdíjfolyósítási törzsszám: …………………………  
Telefon: (kitöltése nem kötelező) ………………..………  
Bejelentett.lakóhelye................................................................................................................... 

Bejelentett.tartózkodási.helye:.................................................................................................... 
 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen (a 
megfelelő rész aláhúzandó), illetve az alábbi címen élek:  
…………………………………………………………………………………………………  
 

Név/Rokoni 
kapcsolata a 

kérelmezővel  
Születési név Anyja neve 

Születési, hely, idő 
(év, hó, nap) 

TAJ azonosító 

     

     

     

     

     

     

(* A megfelelő választ X-szel kell jelölni!)  
 

A kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított egy főre jutó családi nettó 



jövedelem..………….…… Ft 
 

 

 

Amennyiben Ön a társadalombiztosítási vagy családtámogatási ellátásról, illetve annak 
összegéről szóló igazolást nem csatolta, az ezen ellátás(oka)t folyósító, a hivatal által 
adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető szerv(ek) pontos megnevezése és címe:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
Ha a kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó szülő a másik szülőtől nem kap 
gyermektartást, mi annak az oka, milyen intézkedéseket tett?  
…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

A kérelem részletes indokolása: (Az indokolásban szíveskedjék kitérni életkörülményeire, a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetét megalapozó tényezőkre, az települési 
támogatás felhasználásának céljára.)  
……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. ………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(* A megfelelő választ X-szel kell jelölni!)  
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján 
a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban 
szereplő adatok alapján - ellenőrizheti.  
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek és hozzájárulok ahhoz, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal  
az adatokat a kérelem elbírálásához felhasználja, valamint azok hitelességének 
ellenőrzéséhez más hatóságokat megkeressen.  

 

Ácsteszér,……………………….. 
 

 

............................................... 

kérelmező aláírása 

 

................................................  

nagykorú hozzátartozó aláírása  
 

……………………………….. 

meghatalmazott, vagy törvényes 
képviselő aláírása 

 

................................................  

nagykorú hozzátartozó aláírása  
 






























