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Tisztelt Polgármesterek! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 87. §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésének f) pontja értelmében a helyi önkormányzatok és a 
társulások – december 31-ei fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. 

A beszámoló elkészítésével egyidejűleg kell elszámolni az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz 
kapcsolódó támogatásokról. A jogtalanul igénybe vett összeg után az Áht. szerint kamatot kell fizetni, 
melynek mértékét a jogszabály a jegybanki alapkamat százalékában határozza meg. 

Az elkészített beszámolót a képviselő testületnek 2015. május 31. napjáig rendelettel kell elfogadni. 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 2013. január 1. napjától az iskolai oktatást 
az állam feladatává vált a 3000 fő alatti települések esetében. Az iskolai étkeztetés, az egyéb nem kötelező 
feladatok ellátása, valamint az intézményben megvalósuló felújítások, beruházások azonban továbbra is a 
fenntartó önkormányzatok feladata maradt. 

A 2013. évben kötött ellátási szerződés, valamint a 2014. évben módosított ellátási szerződés alapján 
2014.évben már csak a központi iskolába járó tanulók étkeztetésével kapcsolatos bevételek és kiadások 
jelentkeztek Kisbajcs Község költségvetésében. 2014. évben már nem kellett hozzájárulni az 
önkormányzatoknak a győri tanulók utaztatásához, mivel a Kisalföld Volán Zrt. ezt a feladatot felvállalta. 

A közös fenntartásban működő Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
költségvetési tervezetét 2014. február 5. napján tárgyalták a képviselő-testületek. Ezen az ülésen a 
testületek 13.481.000,- Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadták el a VMÁAMI  költségvetését. A 
2014. évi költségvetés nagyon szűkösen került megtervezésre, és elfogadásra. 

2013. július 30. napján elfogadott feladat ellátási szerződés alapján került összeállításra a költségvetési 
tervezet: 

 központi iskola esetében a vásárolt étkeztetéssel kapcsolatos kiadások, valamint a beszedett térítési 
díjak a konkrét településről bejáró étkező tanulói létszám alapján került kiszámolásra 

 győri tanulók esetében a bevételek és kiadások közötti különbözetet 3 község (Kisbajcs, 
Nagybajcs, Vének) fedezte 

 a központi iskolánál alkalmazott bérét és járulékait a községekből bejáró, étkezést igénybe vevő 
tanulók alapján osztottuk fel, valamint ugyan így került felosztásra az étkeztetéssel kapcsolatosan 
felmerült egyéb dologi kiadások is 

 illetve betervezésre került az 1,53 %-os hozzájárulás a közös fenntartású intézmények eredeti 
előirányzata után 

2014. április 28. napján tárgyalták a testületek a 2013. évről szóló zárszámadást, mely szerint 1.505.000,- Ft 
maradványt fogadtak el, melyet Kisbajcs Község Önkormányzatának, mint gesztornak 2014. június 15. 
napjáig kellett a községek számára megfizetni (Kisbajcs Község esetében 635 ezer forint, Nagybajcs 
Község esetében 434 ezer forint, Vámosszabadi község esetében 341 ezer forint, Vének Község esetében 
95 ezer forint). Kisbajcs Község Önkormányzata eleget tett a visszafizetési kötelezettségének.  

2014. évben jelentősen módosult az iskolai étkeztetéssel kapcsolatosan igénybe vehető normatívák 
fogalma, ebben az évben vezeték be a dolgozói létszám után járó finanszírozási rendszert, valamint a 
gyermekétkezetés üzemeltetési támogatását. Mindegyik finanszírozási formára jogosultak voltak az 
önkormányzatok, annak ellenére, hogy csak melegítő konyhával rendelkezik az iskola. Az igénybe vett 
normatívával kapcsolatos elszámolást is jelentősen szigorították. Élelmezési napokra lehet csak 
elszámolnia támogatást, és nem gyermeklétszámra, így az iskolai étkeztetésben résztvevők becsült létszáma 
magasabban került megállapításra, mint a valós étkeztetésben résztvevők száma. Szeptember hónaptól 
mindig 95-100 fő étkező gyermekről beszéltünk (ezért nem került módosításra a gyermeklétszám), 
azonban az étkezési napokra visszavetített étkezők száma átlagosan csak a 80 főt érte el. Erre jutó állami 
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támogatás 4.904.315,- Ft. Ezért a megigényelt állami támogatás (5.239.872,- Ft) egy részét vissza kellett 
fizetni (335.557,- Ft).  Kisbajcs Község Önkormányzata, mint gesztor a visszafizetési kötelezettségének 
2015. március 24-én eleget tett. 

A bevezetés után szólnék az iskolánál lekönyvelt bevételekről, illetve kiadásokról, az eredeti 
előirányzatokhoz viszonyítva. 

 

2014. január 1. – 2014. december 31. 

Megnevezés Eredeti  Módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 

Iskolai intézményi 
étkeztetés 

     

Bér és bérjellegű kiadások 880.000,- 0 880.000,- 1.149.036,- 130,57 

Munkaadókat terhelő 
járulék 

241.000,-  0 241.000,- 256.720,- 106,52 

Szakmai és üzemeltetési 
anyagok beszerzése 

140.000,- 0 140.000,- 363.801,- 259,86 

Vásárolt élelmezés 9.543.000,- 0 9.543.000,- 8.232.864,- 86,27 

ÁFA 2.577.000,- 0 2.577.000,- 2.071.582,- 80,39 

Egyéb dologi kiadás 100.000,- 0 100.000,- 16.520,- 16,52 

Kiadások összesen 13.481.000,- 0 13.481.000,- 12.090.523,- 89,68 

      

Térítési díjak 5.514.000,- 0 5.514.000,- 4.657.590,- 84,47 

Állami támogatás 5.234.000,- 0 5.234.000,- 5.239.872,- 100,11 

Fenntartói hozzájárulás 2.733.000,- 0 2.733.000,- 2.733.000,- 100,00 

Bevételek összesen 13.481.000,- 0 13.481.000,- 12.630.462,- 93,69 

 

 

Az iskola költségvetésének fő összege nem került módosításra, többlet támogatás és bevétel nem 
keletkezett 2014. év során. 

A kiadások között belső átcsoportosítást kell végrehajtani. hogy a teljesülések ne térjenek el jelentősen a 
módosított előirányzatokhoz képest. 
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Ezek figyelembe vételével az alábbiak szerint alakult az iskolai étkeztetés módosított előirányzatai: 

 

2014. január 1. – 2014. december 31. 

Megnevezés Eredeti  Módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 

Iskolai intézményi 
étkeztetés 

     

Bér és bérjellegű kiadások 880.000,- 270.000,- 1.150.000,- 1.149.036,- 99,92 

Munkaadókat terhelő 
járulék 

241.000,-  16.000,- 257.000,- 256.720,- 99,89 

Szakmai és üzemeltetési 
anyagok beszerzése 

140.000,- 224.000,- 364.000,- 363.801,- 99,94 

Vásárolt élelmezés 9.543.000,- -510.000,- 9.033.000,- 8.232.864,- 91,14 

ÁFA 2.577.000,- 0 2.577.000,- 2.071.582,- 80,39 

Egyéb  dologi kiadás 100.000,- 0 100.000,- 16.520,- 16,52 

Kiadások összesen 13.481.000,- 0 13.481.000,- 12.090.523,- 89,68 

      

Térítési díjak 5.514.000,- 0 5.514.000,- 4.657.590,- 84,47 

Állami támogatás 5.234.000,- 0 5.234.000,- 5.239.872,- 100,11 

Fenntartói hozzájárulás 2.733.000,- 0 2.733.000,- 2.733.000,- 100,00 

Bevételek összesen 13.481.000,- 0 13.481.000,- 12.630.462,- 93,69 

 

 

Mint már a bevezetőben is említettem, hogy az étkeztetésben résztvevő gyermekek létszáma nem érte el a 
becslés alapján betervezett létszámot, ezért a befolyt állami támogatás egy részét vissza kellett fizetni az 
állam részére. Ez az összeg 335.557,- Ft volt, mely a fenntartó önkormányzatokat terheli egyetemlegesen. 

Az iskolai étkeztetésnél jelentkező bevételeket és kiadásokat, a költségvetés tervezésekor ismert, illetve 
szeptembertől becsült létszám alapján került megosztásra. Ez alapján Kisbajcsnak (29 fő) 598 ezer 
forinttal, Nagybajcsnak (14 fő) 289 ezer forinttal, Véneknek (5 fő) 103 ezer forinttal és Vámosszabadinak 
(18 fő) 371 ezer forinttal kellett hozzájárulni az iskolai étkeztetéshez. Győri tanulók (24 fő) étkeztetését 
pedig három község vállalta magára. 

Tényleges étkeztetésben résztvevők alapján ezek a következők szerint alakultak: Kisbajcs 26 fő, Nagybajcs 
16 fő, Vének 4 fő, Vámosszabadi 16 fő illetve Győr 18 fő, összesen 80 fő után tudja az önkormányzat 
igénybe venni a támogatást. 
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Ezek alapján a tényleges állami támogatás a következők szerint alakul: 

Megnevezés Tervezett állami 
normatíva 

Befolyt állami 
normatíva 

Tényleges állami 
normatíva 

Különbözet 

Kisbajcs 1.687.000,- 1.688.403,- 1.593.902,- -94.501,- 

Nagybajcs 815.000,- 815.091,- 980.863,- 165.772,- 

Vámosszabadi 1.047.000,- 1.047.974,- 980.863 -67.111,- 

Vének 290.000,- 291.104,- 245.216,- -45.888,- 

Győr 1.395.000,- 1.397.300,- 1.103.471,- -293.829,- 

Összesen 5.234.000,- 5.239.872,- 4.904.315,- -335.557,- 

 

Mivel Győrből járó tanulók étkeztetését csak 3 község vállalta, ezért az ott jelentkező hiányt is a három 
község részére kerül felosztásra az ellátási szerződés alapján étkező gyermekek létszáma szerint. 

Megnevezés Jelentkező különbözet Győri tanulók után jelentkező 

 visszafizetési kötelezettség 

Összesen 

Kisbajcs -94.501,- -166.077,- -260.578,- 

Nagybajcs 165.772,- -102.202,- 63.570,- 

Vámosszabadi -67.111,- 0,- -67.111,- 

Vének -45.888,- -25.550,- -71.438,- 

Győr -293.829,- 293.829,- 0,- 

Összesen -335.557,- 0,- -335.557,- 

 

 Ezen kimutatás alapján látható, hogy Nagybajcs Községen kívül mindegyik önkormányzatnak 
visszafizetési kötelezettsége jelentkezik.  

Az elmúlt évben az önkormányzatoknak az étkeztetéséhez hozzá kellett járulniuk, azonban a betervezett 
kiadások és bevételek alacsonyabban teljesültek, mint az előirányzott bevételek és kiadások. 

Megnevezés Betervezett 
kiadás 

Teljesült 
kiadás 

Kiadás 
megtakarítás 

Betervezett 
bevétel 

Teljesült 
bevétel 

Bevételi 
lemaradás 

Iskolai 
étkeztetés 

13.481.000,- 12.090.523,- 1.390.477,- 13.481.000,- 12.630.462,- 850.538,- 
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A kiadási megtakarítás, illetve a bevételi lemaradás között 539.939,- Ft jelentkezik, mely visszajár a 
települések részére étkező gyermekek létszáma alapján. Ebből a visszajáró összegből levonásra kerül a 
visszafizetendő állami normatíva. 

Megnevezés Jelentkező megtakarításból településekre 
jutó összeg 

Állami normatíva visszafizetési 
kötelezettség 

Összesen 

Kisbajcs 242.973,- -260.578,- -17.605,- 

Nagybajcs 148.483,- 63.570,- 212.053,- 

Vámosszabadi  107.988,- -67.111,- 40.877,- 

Vének 40.495,- -71.438,- -30.943,- 

Összesen 539.939,-  -335.557,- 204.382,- 

 

 

 

Kérem, hogy a kiadott szöveges beszámoló alapján, vitassák meg, majd fogadják el, az iskola 2014. évi 
beszámolóját.  

Kisbajcs, 2014. május 8. 

                                                                                             Kamocsai Sándor  

                                                                                                 polgármester 


