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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Elkészítettük az önkormányzat és az intézmények 2022. évi kiemelt előirányzatainak 
módosításához szükséges határozati javaslatokat azon tárgykörben, amelyekben a módosítás 
jogosultsága a közgyűlés hatásköre. A most meghozott határozatok a következő közgyűlésen 
kerülnek beépítésre az önkormányzat 2022. évi egységes szerkezetű költségvetésébe. 
 
Az önkormányzat előirányzatait érintő módosítások: 
 
A Szerb Országos Önkormányzat októberben pótigénylést nyújtott be a Magyar 
Államkincstárhoz a fenntartott oktatási intézmények ellátotti létszámának az igényléshez képesti 
növekedése miatt, ezen túlmenően az ukrajnai háború elől menekültek ellátása után további 
többlettámogatásra jogosult az önkormányzat, melyt a Nikola Tesla intézmény részére kell 
továbbadnia. Ez megnöveli az önkormányzat B1 Állami támogatás és K9 Irányítószervi 
támogatás előirányzatait is. Ezen túlmenően többlet működési bevétel (B4) keletkezett, melyet  
dologi kiadásokra (K3 – rezsiköltség növekedése, bankszámla kamata, beruházásokhoz 
kapcsolódó dologi kiadások növekedése), beruházási kiadásokra (K6) és finanszírozási kiadásokra 
(K9) szeretnénk felhasználni a határozati javaslatban megjelöltek szerint. 
 
 
A novemberi közgyűlésre két intézmény nyújtott be kérelmet: 
 

A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője mellékelt 
kérelmében leírja, hogy étkezéstérítési díjakból többlet működési bevétele (B4) keletkezett, melyet 
az étkeztetés többletkiadásaira szeretne felhasználni, valamint a dologi kiadások (K3) sorra is  
átcsoportosítást szeretnének kérni a beruházások (K6) előirányzatról, mert az eredetileg tervezett 
előirányzat összege nem fedezni a megnövekedett rezsi- és az élelmiszer nyersanyag költségeket, 
így inkább elhalasztották a tervezett beruházásaikat. Ezen kívül az intézmény költségvetésébe 
jelen határozattal beépítésre kerül a 2022. márciusi MÁK határozat alapján járó többlettámogatás 
is az intézménnyel egyeztetve. 

 

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 

Könyvtár igazgatónője a mellékelt kérelemben egyrészt leírja, hogy az étkezéstérítési díjakból 

többletbevétele keletkezik, melyet az étkezés többletkiadásaira fordítanak. A többletbevétel 

okai a covid miatti bázis adatok, az óvatos tervezés és az áremelkedés voltak. Ezen túlmenően 
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az intézmény az októberi MÁK pótigénylés alapján kéri az év végéig várható 

többlettámogatást beépíteni a költségvetésébe, hogy azt fel is tudja használni. Valamint 8 

millió forint előirányzat átcsoportosítás engedélyezését is szeretnék a K6 Beruházási 

kiadásokról a K7 felhalmozási kiadások közé. 
 

Határozati javaslatok 
 
Mindezen módosítások engedélyezésének eredményeképpen az önkormányzat és az 
intézmények 2022. évi költségvetéseiben a következő kiemelt előirányzatok módosítása 
szükséges: 
 
„   ”/2022. (2022……...)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat A Szerb Országos 
Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Szerb Országos Önkormányzat részére az 
előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2022. évi kiemelt előirányzatainak 
módosítását az alábbiak szerint: 
 
B1 Működési célú p.eszk.átv. ÁHT-n b.        +28.837.000 forint 
B4 Működési bevételek      +18.000.000 forint 
        Bevételek összesen:  + 46.837.000 forint 
K3 Dologi kiadások       +11.000.000 forint 
K6 Beruházások       + 5.000.000 forint 
K9 Irányítószervi támogatás     +28.837.000 forint 
K9 Finanszírozási kiadások      + 2.000.000 forint 
      Kiadások összesen: + 46.837.000 forint 
Felelős: elnök, gazdasági vezető 
Határidő: értelem szerint, folyamatos 
 
 
 
„   ”/2022. (2022……...)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat 
A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Battonyai Két Tanítási 
Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda részére az előterjesztésben foglaltak 
megvalósítását, valamint a 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak 
szerint: 
 
B1 Működési célú p.eszk.átv. ÁHT-n b.       +1.323.937 forint 
B8 Irányítószervi támogatás        +5.000.000 forint 
        Bevételek összesen:  +6.323.937 forint 
K3 Dologi kiadások:          + 8.867.739 forint 
K6 Beruházás          -  2.543.802 forint  
       Kiadások összesen: +6.323.937 forint 

 
Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető 
Határidő: értelem szerint, folyamatos 
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„   ”/2022. (2022……...)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat A Szerb Országos 
Önkormányzat Közgyűlése 2022.10.31-i hatállyal engedélyezi a Nikola Tesla Szerb 
Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár részére az 
előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2022. évi kiemelt előirányzatainak 
módosítását az alábbiak szerint: 
 
B4 Működési bevételek    +   7.000.000 forint 
        Bevételek összesen:  + 7.000.000 forint 
K3 Dologi kiadások     +  7.000.000 forint 
K6 Beruházások     -    8.000.000 forint 
K7 Felújítások     +   8.000.000 forint 
      Kiadások összesen: + 7.000.000 forint 

 
Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető 
Határidő: értelem szerint, folyamatos 
 
 
„   ”/2022. (2022……...)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat A Szerb Országos 
Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár részére az előterjesztésben 
foglaltak megvalósítását, valamint a 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az 
alábbiak szerint: 
 
B8 Irányítószervi támogatás   + 23.837.000 forint 
        Bevételek összesen:  + 23.837.000 forint 
K1 Személyi juttatások         + 17.298.000 forint 
K3 Dologi kiadások     +   6.539.000 forint 
      Kiadások összesen: + 23.837.000 forint 

 
Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető 
Határidő: értelem szerint, folyamatos 
 
 
Budapest, 2022. november 16. 
      Tisztelettel: 

   Szutor Lászlóné s.k. 
                                           elnök 












