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Előterjesztés 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

elfogadásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai figyelembevételével került 
összeállításra.Továbbra is hatályban van módosításokkal a Magyarország gazdaság 
stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 
353/2011.(XII.30.) kormányrendelete.                          
A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos szabályokat nem 
változtatták meg, s nem változott a tervezésre vonatkozó helyi szabályozás sem, ezért a 
tervezési munka az előző évehez hasonlóan folyt. A jegyző álta elkészített költségvetési 
rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. 
A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy a képviselő-testület meghatározza az 
adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt 
feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. 
A. A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt:  
 

a) Nagy utcában létesítendő új 4 csoportos óvoda kivitelezési költségeinek betervezése; 
b) a már előző években Képviselő- testületi döntéssel megerősített fejlesztést célzó 

pályázati forrásból megvalósuló beruházások felhalmozási kiadások tervezése; 
c) Utak, csomópontok építési-, felújítási keretösszegének meghatározása;  
d) A nem az Önkormányzat beruházásában Sándor-Metternich kastély hátsó udvarán 

létesülő „B” típusú tornaterem, új Szakgimnázium és a 16 tantermes általános iskola 
építési kivitelezésének elősegítése valamint a 

e) szennyvíztisztító telep további lehetséges bővítésének tervezése, előkészítése. 
 
B. Új feladatok tervezése: 
A képviselő-testület költségvetésében 2019. évben új feladat meghatározásaként a 
helyi közösségi közlekedés ellátása terén jelentkezik várhatóan 2019. augusztus 26. 
napjától. 

1 
 



A költségvetés végrehajtása szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényel, melynek 
követelménye és felelősségi rendszere a rendeletben megfogalmazásra került. 
 
C. A költségvetés rövid indokolása: 
 
A bevételek indoklása: 
 
- a központi költségvetésből Önkormányzatunkat megillető működési támogatás emelkedett, 
- az előrejelzetthez képest közhatalmi (adó) bevételeink növekedtek, 
 
Kiadások indoklása: 
 
- működési kiadásokon belül a személyi juttatások a garantált bérminimum és minimál bér 
emelkedése következtében -  emelkedtek, 
- a nyersanyagnorma-emelés miatt a közétkeztetés kiadásai emelkedtek. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő- testületet a költségvetési rendelet tervezetét 
megtárgyalni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek. 
 
Biatorbágy, 2019. február 15 
 
  Tarjáni István s.k.  
  polgármester  

2 
 



Rendelet tervezet 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 

../2019.(II.28.) számú önkormányzati rendelete 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § 
(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltakra figyelemmel - az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

 
1. § A rendelet hatálya kiterjed: 

a) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: 
Képviselő-testület), és annak bizottságaira, 

b) Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), 
c) Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által 

irányított költségvetési szervekre, 
d) Támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg 
amelyek támogatásban részesülnek. 

 
2. § Biatorbágy Város 2019. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, 
a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak. 
 

MÁSODIK RÉSZ 

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói 

3. § (1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az 
Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2019. évi 
költségvetésének: 
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költségvetési bevételét: 8.664.991.889,- Ft-ban 
költségvetési kiadását: 8.664.991.889,- Ft-ban 
költségvetési egyenlegét.        0- Ft-ban 
 
állapítja meg, ezen belül: 
 
működési költségvetési bevételét: 4.526.849.479,- Ft-ban 
működési költségvetési kiadását: 3.982.151.383,- Ft-ban 
működési költségvetési egyenlegét. +544.698.096,- Ft-ban 
 
felhalmozási költségvetési bevételét: 3.396.042.466,- Ft-ban 
felhalmozási költségvetési kiadását: 1.051.344.368,- Ft-ban 
felhalmozási költségvetési egyenlegét. -2.344.698.098,- Ft-ban 

jelen rendelet I/1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 
 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított 1.800.000,- Ft összegű költségvetési hiányát - 
belső finanszírozással az előző év költségvetési maradványának igénybevételével 
fedezi az Önkormányzat. 
 
4. § (1)  A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 
20.) illetik meg az önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az 
önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő 
fizetési kötelezettségekkel.  

HARMADIK RÉSZ 

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, 
szigorú gazdálkodás követelményét. 
(3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok tejesítésének 
kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja 
magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási 
előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. 
(4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási 
előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése 
esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a 
kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz 
igazodva korlátozza. 
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(5) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester 
elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú 
támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza. 
(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások 
következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a 
polgármester – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes 
önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket 
felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a 
szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az 
önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése 
érdekében.  
(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit a költségvetési hiány 
csökkentésére kell fordítani. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a 
meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható 
fel. 
(8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre 
biztosított támogatások kizárólag érvényes feladat ellátási szerződések alapján 
folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A 
szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen 
célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes 
feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá 
tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket. 
(9) Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, ezt követően a következő évben támogatásban nem részesülhet. 
(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen rendelet II/13. 
mellékletében rögzített célszerinti támogatások folyósítására a kedvezményezett 
szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön. 
(11) A 2019. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon 
túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet. 
(12) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, 
hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, 
valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is. 
(13) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit 
egységesen a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság munkaterv szerinti márciusi 
és októberi ülésén tárgyalja. 
(14) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási 
alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel. 
(15) A polgármester kezességet a Képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján 
vállalhat. 
(16) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként 
működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének javaslatára az 
önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a 
központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a 
polgármester a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti. 
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(17) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
rendelkezésére álló hitelkereteken belül finanszírozási célú műveleteket hajtson 
végre. 
(18) A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési 
jogot a Képviselő-testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék összege az 
előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási 
kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál. 
(19) A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési 
jogot a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: 

a) a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a 
polgármester átruházott határkörben gyakorolja. 

b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti 
rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági 
hatáskörben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális 
ügyekért felelős Bizottság felé beszámol. 

(20) Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység 
ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető 
vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, 
veszélyezteti. 
(21) Egyebekben a tervezett céltartalék feladatonkénti bontását a Rendelet II/10. 
számú melléklete tartalmazza. 
(22) A Költségvetésben tervezett „Biatorbágy jó hírneve” keret felhasználásáról a 
polgármester saját hatáskörben dönt. Döntéseiről a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottság felé félévente beszámol. 
(23) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon 
belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az 
intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, 
és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmények 
részére. 
6. § (1) Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő 
költségvetési intézmények (továbbiakban: költségvetési szervek). A Képviselő-
testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a 
költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak betartásáért. 
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős 
a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben 

foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott 
követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, 

b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a 
hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, 

c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, 
d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában 

lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok 
rendeltetésszerű gyakorlásáért, 

e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező 
belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai 
és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, 
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beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 
szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és 
hitelességéért, továbbá a  

f) számviteli rendért. 
(3) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi 
fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. A költségvetési szervek létszám- és 
feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű 
módosításával. 
(4) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő 
fejlesztésekhez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést 
megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását. 
(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket 
nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja 
fel. 
(6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv 
vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig 
vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok 
túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre 
vonását kezdeményezi. 
(7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a 
hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a 
bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.  
(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a 
tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési 
támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a 
tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. 
(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által 
benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt. 
(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 
társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – 
amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt 
források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni. 
(11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és 
felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett 
működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – 
saját hatáskörben felhasználhatják. 
(12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési 
szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra 
kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények 
szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó 
támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor 
a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig 
elvonásra kerül. 
(13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. 
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(14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. 
fejezetében foglaltak az irányadók. 
(15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem 
vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem 
fogadhatnak el. 
(16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője 
kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. 
(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a 
költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó 
szerződések megkötését - csak a képviselő–testület előzetes engedélyével lehet. 
(18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a 
képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, 
melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, 
de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes 
engedélye alapján kerülhet sor. 

NEGYEDIK RÉSZ 

Az előirányzat-módosítások szabályozása 

7. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év 
közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában 
meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására. 
(2) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok címei közötti előirányzat-
átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. 
(3) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 
költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított 
pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első 
negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv 
számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön 
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a 
költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 
(4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az 
államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint 
módosíthatják. 
(5) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljes egészében a 
támogatott célra használhatók fel. 
(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési 
szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a rendeletben foglaltak 
figyelembevételével. 
(7) A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás 
felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
(8) A rezsi költségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat kizárólag rezsi 
kifizetésekkel kapcsolatban lehet felhasználni, azokat más előirányzatra 
átcsoportosítani nem lehet. 
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ÖTÖDIK RÉSZ 

Vegyes rendelkezések 

8. § A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles 
vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés 
költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező 
finanszírozási terv jóváhagyása is. 
9. § A Képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt 
fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít az Kiemelt önkormányzati 
projekt feladatok végrehajtásának. 
10. § A képviselő-testület által alapított díjak kitüntetettjei az alábbi juttatásban 
részesülnek: 
- „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó 200.000 Ft, civil szervezet 
esetén nettó 300.000 ezer forint 
-  „Biatorbágyért” Díj magánszemély nettó: 150.000, civil szervezet: 250.000 Ft 
- Török Henrik pedagógus díj: magánszemély nettó 120.000 Ft 
- Szász Gyula egészségünkért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 
200.000 Ft 
- Dévay Gyula közművelődésért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 
200.000 Ft 
- Geréby Imre köztisztviselői díj: magánszemély 120.000 Ft 
- Fedák József Testnevelési és Sportdíj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 
200.000 Ft 
- Karikó János Művészeti díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft 
- Ohmüllner Márton szociális díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 
Ft 
- egyéb önkormányzati díjazások: magánszemély: 120.000 Ft, civil szervezet: 
200.000 Ft. 
11. § A Képviselő- testület az intézményeiben dolgozók létszámát 276,25 főben 
állapítja meg. 
12. § (1) A Képviselő- testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket 
és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető 
cafetéria-juttatás éves keretösszegét bruttó 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A 
cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, 
a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.  
(2) A Képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési 
kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak 
munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében bruttó 200 
ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít. 
(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a 
tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott 
jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része 
illeti meg. 
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(4)  Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon 
időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, 
feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot. 
(5) A cafetéria-, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a 
foglalkoztatottak esetében ezer forintra kerekítve kell megállapítani. 
(6)  A munkába járás címén munkavállalónak kifizetett havi összeg nem haladhatja 
meg a jogszabályban megállapított kötelező mértéket. 
(7) A Képviselő- testület a köztisztviselői illetményalapot a Kvtv.-ben foglaltaktól 
eltérően külön rendeletben állapítja meg. 
(8) A Képviselő- testület - a köztisztviselői illetményalap emelés figyelembevételével - 
az Önkormányzat szervei közül a központi bérrendezésből kimaradt Polgármesteri 
Hivatal személyi illetményen lévő köztisztviselői és a Városgondnokság 
munkavállalói részére 2019. január 1. napjától 20 %-os béremelést biztosít. 
(9) A Képviselő- testület a biatorbágyi Védőnői Szolgálatnak is biztosítja 2019. január 
1. napjától a 20%-os béremelést, a bérrendezés alapja a védőnő 2019. január havi 
alapilletménye, illetve garantált alapilletménye. 
13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek 
vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, 
kiadások teljesítésére. 

Záró rendelkezések 
 

14. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a 
jelen szakaszban foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 
(2) A 2019. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre 
és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet. 
15. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 
mellékletei az alábbiak: 

I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege 
I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési  forrásai és 
kiadásai  
I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai 
és kiadásai intézményenként 
I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai 
I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként 
I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként 
I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként 
I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként 
I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása 
I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként 
I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei 
I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve 
I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök 
I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai 
I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 
gördülő tervezése 
I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség bemutatása 
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I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása 
I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei 
I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és 
összesítve 
I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai 

 I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása 
 
 II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 

II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és 
kiadásai  
II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai 
és kiadásai  

 II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai 
 II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként 
 II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként 

II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként 
II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai 

 II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 
 II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása 
 II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként 
 II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete 
 II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások 
 II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai 
 II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai  
 II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása 
 
 III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege 

III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai 
és kiadásai 
III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai 
III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai 

 III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként 
 III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként 
 III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 
 III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete 
 
 IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege 

IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának 
költségvetési forrásai és kiadásai 
IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai 
és kiadásai 
 IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési 
forrásai és kiadásai 
 IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként 
 IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként 
 IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete 
  
 V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege 
 V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának 
költségvetési forrásai és kiadásai 
 V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai 
és kiadásai 
 V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési 
forrásai és kiadásai 
 V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként 
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 V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként 
 V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete 
  
 VI/1. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat összevont költségvetési mérlege 
 VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának 
költségvetési forrásai és kiadásai 
 VI/3. számú melléklet –Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai 
és kiadásai 
 VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának 
költségvetési forrásai és kiadásai 
 VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként 
 VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként 
 VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat létszámkerete 
 
 VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege 
 VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai 
ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 
 VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának 
költségvetési forrásai és kiadásai 
 VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai 
ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 
 VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként 
 VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként 
 VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai 
 VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete 
 VII/9. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ közvetett támogatásai 
 
VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege 
 VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának 
költségvetési forrásai és kiadásai 
 VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési 
forrásai és kiadásai 
 VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának 
költségvetési forrásai és kiadásai 
 VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként 
 VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként 
 VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai 
 VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete 
  

 Tarjáni István s.k. dr. Kovács András s.k. 
 polgármester jegyző 
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Biatorbágyi Karikó János Könyvtár  

2019. évi költségvetési koncepciója 

 

Bevezetés 

A tavalyi évet több szempontból is sikeresen zárta intézményünk. A 2017. évi 

fejlesztések és a 60. évfordulót ünneplő rendezvénysorozat következtében a regisztrált 

olvasóink száma 137 fővel növekedett, így az összesen 1534 fő nagyon szép sikerként 

könyvelhető el. Köszönhető ez a növekedés a javuló körülményeknek is, ahol az 

olvasótérben kényelmesen együtt elfér a gyermek és a felnőttolvasó is, valamint a 

könyvtári foglalkozásoknak, amit az iskolásoknak és óvodásoknak szervezünk. 

A könyvbeszerzésünk összegét is emeltük, hogy az Érdekeltségnövelő pályázaton 

nyert összeg növekedhessen. Ugyanis az utóbbi számításánál a számlával igazolt 

beszerzéseket veszik figyelembe az NKA felelősei. A tavalyi év során a 

könyvbeszerzési keret 2 265 931 Ft volt. Ennek az összegnek a kulturális normatíva 

10%-nál nagyobbnak kell lenni. Ezt minden évben szem előtt tartjuk a költségvetésünk 

összeállításánál. 

Az alábbi táblázatot szükséges figyelembe venni a fejlesztések során, ami a Könyvtári 

Intézet által kiadott, törvényben rögzített, szakmai ajánlás szerint vonatkozik a 

településekre. 

 

Településnagyság 3.000 
lakos 

4.000 
lakos 

5.000 
lakos 

10.000 
lakos 

50.000 
lakos 

100.000 
lakos 

150.000 
lakos 

Alapterület 200 m2 200 m2 250 m2 500 m2 2.500 m2 5.000 m2 7.250 m2 

Állomány 9.000 db 12.000 
db 

15.000 
db 30.000 db 150.000 

db 
300.000 

db 
450.000 

db 
Állománycserélődés 
(beszerzés és törlés) 450 db 600 db 750 db 1.500 db 7.500 db 15.000 db 22.500 db 

Beszerzés 450 db 600 db 750 db 1.500 db 7.500 db 15.000 db 22.500 db 
Internetes gép 3 db 3 db 3 db 6 db 30 db 60 db 90 db 
Könyvtáros 1,5 fő 2 fő 2,5 fő 5 fő 25 fő 50 fő 75 fő 
Nyitva tartás 
hetente 30 óra 30 óra 30 óra több, mint 

30 óra 
több, mint 

30 óra 
több, mint 

30 óra 
több, mint 

30 óra 

Használat 6.600 
alkalom 

8.800 
alkalom 

11.000 
alkalom 

22.000 
alkalom 

110.000 
alkalom 

220.000 
alkalom 

330.000 
alkalom 
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A könyvtár alaptevékenysége 

Intézményünk két kötelező alapfeladata kormányzati funkció szerint: 

082042  könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 könyvtári szolgáltatások 

2017. január 1-je óta önálló költségvetési szervként működünk. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § és 65. § alapján és Alapító Okirat szerint bővebben 

az alapfeladatainkról: 

• Intézményünk könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejlesztési, feltárja, 

megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

• tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

• biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

• a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

• segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

• kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat 

szervez, 

• gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

• közhasznú információs szolgáltatást nyújt,  

• helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

• szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

A könyvtári rendezvények típusát tekintve két csoportra oszthatók. Kötelező 

feladatunk az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, valamint az olvasást 



népszerűsítő egyéb gyermekrendezvények. Ezeket kiegészítik az önként vállalt 

programok, amelyek inkább népszerűsítik az olvasók körében a könyvtárat. 

Idén először nyári olvasótábor szervezését vállaljuk. (1 hét) 

Költségvetésünkben ezekre is többet tervezünk, mióta önálló intézményként 

működünk. Az egyéb programokraErre 460 000 Ft-ot, valamint tervezünk. önként 

vállalt feladatként reklám- és propagandakiadásokra 945.000 Ft-ot terveztünk. A 

könyvtárhasználók számának növekedése az erre fordított költségektől is függ. 

 

Működésünket meghatározó 2018.évi statisztikai adatok: 

2 265 931 Ft értékben szereztünk be 1168 db dokumentumot ( könyvet, 

hangoskönyvet stb.) Ebből 138 219 Ft volt az Érdekeltségnövelő pályázati támogatás 

összege. A beszerzésre fordított keretet sajnos évente emelnünk kell, hiába vásárolunk 

25 -30 %-os kedvezménnyel, a tapasztalat azt mutatja, hogy a könyvek ára egyre 

drágább. A könyvek számát a Márai-programban elnyert könyvek száma is bővítette. 

 

Személyi feltételek : 

Közalkalmazotti jogviszonyban biztosított státuszok száma 6 fő. 

Főállású munkatársaink: 

• 1 fő intézményvezető 

• 1 fő könyvtáros (ebből 1 fő vezető-helyettes) 

• 1 fő könyvtári asszisztens 

• 1 fő könyvtári adminisztrátor (a Gyed-en lévő álláshelyén) 

• 1 fő takarító  

• 1 fő könyvtáros Gyed-en van 

 Nem a könyvtár alkalmazásában lévő, de a könyvtári munkát segítő 

munkatársaink: 

• 1 fő gondnok (részmunkaidős, Polgármesteri Hivatal alkalmazásában) 

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Sorkizárt



• 2 fő kulturális közfoglalkoztatott  - adatrögzítő és könyvtári kisegítő 

munkakörön (Országos Széchényi Könyvtár alkalmazásában) 

• Létszámunk a kulturális közfoglalkoztatottak alkalmazásával bizonyul csak 

elegendőnek, mert a Könyvtári Intézet fenti táblázata alapján a 30 000 kötet 

feletti állomány gondozására már 5 fő könyvtárossal számol. Jelenleg 2 fő  
felsőfokú szakképzett könyvtárosunk van, 1 fő pedig középfokú 

segédkönyvtárosi képzéssel rendelkezik.. A könyvtári feldolgozásban és a 

kölcsönzésben segít további 1 fő könyvtári asszisztens.  
A könyvtári állomány retrospektív konverzióját és a készletnyilvántartás 

elkészítését megbízási szerződés keretében végeztettük el. 

Fő szempontunk a helyi munkaerő alkalmazása, így inkább más szakterületről 

választunk munkatársakat, akiknek a képzését támogatjuk. A központi 

bérrendezés tavaly kezdődött el, amikor emelkedett a garantált bérminimum, 

továbbá kulturális illetménypótlékot kaptak a közgyűjteményi dolgozók. Az 

emelés az idén is folytatódik, így a 2019. évi garantált bérminimum 180.500 Ft-

forintról 195.000 Ft-ra nőtt, a minimálbér 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra nőtt.  

A 2018. évben elfogadott költségvetéshez viszonyítva a 2019. évi tervezetünk 

1.317.060 Ft-tal nőtt. Ez összesen 1 464 872 Ft emelkedést jelent a 

költségvetésünkben. 

Az alapilletményeknél a 2019. évi költségvetésben többletköltséggel kell számolni. 

32 fő fizetési kategóriát lép. 

Kötelező pótlékok: 

1 fő könyvtárvezetői pótlék 

1 fő vezető-helyettesi pótlék  

2 1 fő nyelvpótlék 

Cafetéria: 6 fő részére 

Közlekedési költségtérítés: 1 fő 
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A 2018. évi elfogadott költségvetésünkhöz képest a 2019. évi tervezetünkben a 

közlekedési költségtérítés tervezett összegét 350.000 Ft-tal csökkentettük, mivel ezt az 

összeget nem a megfelelő sorra terveztük tavaly. 

Megbízott munkatársak foglalkoztatását tervezzük, mivel Aaz 1 főállású takarítónő 

heti 40 órás állása nem elég a szabadság, szabadnap kiadására, amivel heti 6 napos 

munkarend ésben dolgozunk, váltott műszak lefedéséreban., továbbá a szabadnapok és 

szabadság kiadására sem.  

 Ezért mMegbízási szerződéssel tervezzük megoldani az állomány selejtezését és 

leltározását, illetve a helyettesítő takarítónők foglalkoztatását.  

Az állomány selejtezését és leltározását végző, szakmai munkát segítőket vállalkozási 

szerződések keretében szeretnénk kifizetni, szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatások rovat terhére, amely költség a dologi kiadásainkat növeli. 

 

AA személyi juttatások többletköltsége 2019-ben ( 1.317 060 Ft) 

• A garantált bérminimumra és minimálbérre emelt alapilletmények összesen 

bruttó 1 464 872 Ft654.000Ft-tal emelkedtek a tavalyi munkabérekhez 

viszonyítva. 

• Az újonnan alkalmazott vezető-helyettes magasabb fizetési osztályba tartozik, 

mint az a munkatárs, akinek a helyére jötttavaly., Íígy ez is növeli a 

bérköltséget, bruttó 843.742 Ft-tal. Szakmai tapasztalatára azonban nagy 

szükség van, mivel a többi munkatársunk középfokú végzettségű.. 

• Az átsorolások miatt keletkezett többlet bérköltség bruttó 171.234 Ft. Ebben 

már benne van a kulturális illetménypótlék átsorolás miatti emelkedése is. 

• Ezeknek az összege 1 668 976 Ft, de a 350 000 Ft-os utazási költség 

csökkentése miatt a végső összes emelkedés 1 317 060 Ft. 

 

Dologi kiadások többletköltsége 2019-ben (2 809 590 Ft) 
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Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron 2.360.000 Ft-tal növeltük az 

összeget a 2018-ban elfogadott költségvetéshez képest. Ebből vállalkozási szerződés 

keretében szeretnénk a selejtezést és a leltározást elvégeztetni, ennek a többlet költsége 

nettó 1.950.000 Ft (adó alól mentes). Ha megbízási szerződéssel számoljuk az adott 

feladatokat, akkor a költségünk ennél jóval magasabb lenne. 

Szintén a szakmai tevékenységet segítő 33. soron 300 000 Ft-tal emeltünk az előadói 

díjak emelkedése miatt, illetve szeretnénk népszerűbb előadókat is meghívni a 

könyvtárunkba, akiknek a díja magasabb. 

A dologi kiadások további többletköltségét a kiküldetések kiadásai 36. sorának 

263.000 Ft-os emelése adja, amit a képviselő-testület által elfogadott munkaterv 

szerinti, szakmai képzések utazási költségeire szeretnénk fordítani. 

A kamerarendszer bővítését 34. sor egyéb szolgáltatásaira terveztük, amely 100 000 

Ft-os növekedést jelent. A fennmaradó összeget az informatikai és karbantartási 

szolgáltatások havi díjának emelkedése adja. 

 

Beruházási kiadások 2019-ben ( nettó 4 450 000 Ft) 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése : 3 090 000 Ft 

Éves könyvbeszerzésünket meghatározza, hogy a kulturális normatíva 10%-át 

kötelező állománygyarapításra fordítani, továbbá az Érdekeltségnövelő pályázat 

támogatási összegét a fenntartó által finanszírozott könyvbeszerzés összege növeli, 

valamint a növekedő könyvárak is indokolják. Ezeket figyelembe véve 2 200 000 Ft-ot 

terveztünk könyvbeszerzésre, amelynek 5%-os az Áfa-ja. 

Iratok tárolására alkalmas, zárható szekrényeket, polcokat kellene a könyvtár irodájába 

és a kölcsönző pultnál beszereznünk, mivel a jelenlegi az Adatkezelési Törvénynek 

nem felel meg.  

 Erre a célra tervezett teljes összeget nem írtuk be a beruházási sorra. Csak 300.000 Ft 

szerepel a kölcsönző pult mögötti és az irodai bútorok beszerzésére. A további 700.000 

Ft lenne a többletkérelem, amelyhez a képviselő-testület jóváhagyását kérjük. 

A beruházási soron szereplő további tételek az 1.sz. melléklet szerint tervezettek. 
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Szöveges indoklásuk: 

A tűző nap elleni védekezés miatt külső árnyékoló redőnyök felszerelését szeretnénk 

két ablakra  200.000 Ft értékben, amely az  olvasótermet és az irodát érintené, mivel a 

nyárra betervezett klíma beszerelése elmaradt. Az őszi és tavaszi időszakban a 

könyvtári foglalkozások és rendezvények kényelme érdekében fontos lenne ez a 

beruházás. 

Szeretnénk venni egy új projektort, mivel a régi már elavult és előadóink eszközeivel 

nem mindig kompatibilis. 

Informatikai eszközök beszerzése 1 050 000 Ft. 

A Kulturális Közfoglalkoztatási Programot 2019. március 1-jétől csak a kistelepülések 

könyvtárai vehetik igénybe. A program megszűnésével nem tudjuk, hogy az Országos 

Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Művelődési Intézet mit tervez az intézményünknek 

kölcsönadott 3 db számítógéppel és 1 db nyomtatóval. Ha vissza kell adnunk, akkor 

mindenképpen 3 db számítógépet vásárolnunk kell, mert nem lesz elég 

munkaeszközünk. Továbbá a kölcsönző pultba 1 darab plusz számítógépet szeretnénk 

beszerezni, mivel a megnövekedett forgalom indokolttá teszi, hogy gyorsabbá tudjuk 

tenni az olvasók kiszolgálását. A 4 db számítógép beszerzése 800.000 Ft. 

Immateriális javak beruházása   : 310 000 Ft 

- Az éves SZIRÉN Könyvtári Integrált Könyvtári Rendszer licence joga és 

karbantartása 100 000 Ft. 

- Elavult a közel 10 éve működő könyvtári honlap informatikai háttere, így ennek 

frissítése szükséges: 210 000 Ft  

 
A 2019. évi tervek 

 

• Szakmai feladatok, tervek: 
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1. A könyvtár népszerűsítése a lakosság körében továbbra is fontos feladat. Az 

élethosszig tanulás segítése, a kulturált szórakozás és közösségi tér 

helyszínének biztosítása a továbbiakban is megerősíti a fejlesztési igényeinket. 

Ennek a célnak a megvalósításához az alábbi feladatokat tervezzük: 

- Könyvtár szakmai kiadványok szerkesztése. 

- Olvasókat érdeklő színvonalas előadás-sorozatok szervezése. 

- Reklámtevékenység növelése, plakátokkal, kitelepüléssel. 

- Gyermekek részére nyári olvasótábor. (1 hét időtartam) 

- Könyvtári foglalkozások számának növelése az óvodások és iskolások 

körében. 

- A tinédzserek részére olvasóklub szervezése. 

 

2. A gyűjteményszervezésben nemcsak a állománygyarapítás fontos lépés, hanem 

a könyvállomány elhasználódott részének selejtezése is, különös tekintettel arra, 

hogy a könyvtár helyhiánnyal küzd. Erre a feladatra kapacitáshiány miatt eddig 

nem tudtunk vállalkozni. Tavalyi év során az állomány feldolgozása 

megtörtént, így idén lehetővé válik az elavult, elhasználódott könyvek 

selejtezése. 

 

3. A minőségirányítás bevezetése a könyvtárban fontos szakmai feladatunk, 

amelynek kezdeti lépéseinél tartunk. Az intézmény minden munkatársának 

fontos részt vennie ebben a folyamatban, így pályázni szeretnénk a Nemzeti 

Kulturális Alaphoz, hogy a munkatársak képzését és a szakértők díját 

finanszírozni tudjuk. 

 

• Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok  

 

-  Továbbképzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez 

igazítva, különösen a minőségirányítás valamint mérés, értékelés, 

partnerkapcsolatok témakörben. A 2019. évi - Képviselő-testület által 



elfogadott - képzési tervünkben 250.000 Ft többletköltségként szerepel a 

kötelező könyvtári minőségirányítási képzésen való részvétel. 

- A munkatársak számára közös programok szervezése (csapatépítő 

programok).  

Biatorbágy, 2019. február 12. 

                                                                                      Uzonyi Edit 

                                                                                     könyvtárvezető 

Kérelem 

 

I. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségvetés 

meghatározásához 

 

Munkáltatói illetménykiegészítés a munkatársak számára 

A központi bérrendezés után is alacsony bérek miatt sok a pályaelhagyó a könyvtáros 

szakmában, ezért fontosnak tartom a munkáltatói illetménykiegészítéssel való 

ösztönzést. 

Ezért többlet munkáltatói pótlékot terveztünk az idei évben, amelyet a túlmunkák 

kifizetésére és a jó munkaerő megtartására szeretnénk fordítani. (10 000 Ft / fő 

átlaggal számolva, amely a minőségértékelés alapján lenne elosztva).  

Az illetménykiegészítés összege évi 600 000 Ft.  

 

Kulturális közfoglalkoztatott munkatársak bére 

A 2 fő kulturális közfoglalkoztatott munkatársunk bérét 2019. február 28-ig fizeti az 

Országos Széchényi Könyvtár központi támogatásból. Ezt követően a Kulturális 

Közfoglalkoztatási Programból aBiatorbágyot, mint fejlett régióban található 

települést, kizárta.  Munkatársaink szakmai munkájával tudtuk működtetni megfelelő 

színvonalon a könyvtárat eddig. A Közfoglalkoztatotti Program tette lehetővé, hogy 



nem volt égetően szükség személyi fejlesztésre.  Azonban két munkatárs hiánya nagy 

gondot jelenteneene a könyvtár működtetésében, mind az olvasószolgálatban, mind a 

feldolgozó munkában. Így hogy külső személyi juttatásként, megbízási szerződéssel év 

végéig engedélyezzék a fogegy főállású és egy részmunkaidős státusz költségvetési 

támogatására kérem a Képviselő-testület tagjait.a tartalék keret terhére kérnénk 

elkülöníteni. 

1 főállású és egy részmunkaidős könyvtáros alkalmazását kérjük a költségvetés 

tervezésénél. 

Ez összesen bruttó 4 842 140 Ft-tal növeli a tervezett költségvetésünket. 

Indoklás: 

A növekvő állomány gondozása, és a könyvtárhasználók számának gyarapodása, a 

rendezvények és órák szervezése egyre több feladatot ró a munkatársakra. Az eddigi 

színvonal megtartásához és a szakmai feladatok elvégzéséhez feltétlenül szükségünk 

lenne azokra a szakemberekre, akik eddig is tiszteséggel elvégezték munkájukat. 

 

II. Tárgyi feltételek fejlesztése 

Az Adatkezelési Törvény ránk vonatkozó előírásai alapján megfelelő, zárható 

irodabútorokra lenne szükségünk a kölcsönzőpultnál és az irodában. A jelenlegi irodai 

bútor nem alkalmas a növekvő irattári anyagok biztonságos és rendszerezett tárolására. 

Erre a célra kérünk 700 000 Ft-ot a beruházási keret terhére. 

Erre a célra kérünk nettó 700 000 Ft-ot a beruházási sorra. 

 

 

 

Kérem, a Képviselő-testület támogatását. 



 

Biatorbágy, 2019. február 12. 

 

                                                                           Uzonyi Edit 
                                                                          könyvtárvezető 
 

 

 

 

  



1.számú melléklet 

 
Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai 

 
   Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 
I. Beruházások 4 450 000 
1. Immateriális javak vásárlása 310 000 
  Könyvtári szoftverhasználati jog és szolgáltatás 100 000 
  Honlap fejlesztése  210 000 
      
2. Informatikai eszközök beszerzése 1 050 000 
  Számítógépek (2db OSZK, 1db NMI PC cseréje) 600 000 
  Számítógép kölcsönzőpultba 200 000 
  Egyéb eszköz alkatrész: Szerver akku cseréje 40 000 
  Egyéb eszköz alkatrész: szünetmentes táp 60 000 
  Egyéb eszköz alkatrész: POE Swich 100 000 
  Egyéb eszköz alkatrész: amortizáció, új alkatrészek 50 000 
      
      
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 3 090 000 
  Könyv (42-esbe) (RK531) 2 200 000 
  Zárható szekrény (GDPR) 200 000 
  Zárható pult (GDPR) 100 000 
  Projektor 200 000 
  Redőny 200 000 
  Egyéb tárgyi eszköz (amortizáció) 150 000 
  mikrohullámú sütő 40 000 
      
      
II. Felújítások 0 
1. Informatikai eszközök felújítása 0 
      
      
      
      
  Felhalmozási kiadások összesen   
 

 

 

 

 

 

Formázott: Középre zárt

Formázott: Jobbra zárt
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2019. Költségvetés indoklása 
Melléklet 

 
  

Család és gyermekjóléti szolgálat 
 
 
 
 
Sor Név Indoklás 

1. Munkabérek Munkabér 8 fő közalkalmazott részére. Ebből 1 fő 
részmunkaidős. 

4  
Készenléti, ügyeleti, 
helyettesítési díj, túlóra, 
túlszolgálat 

Helyettesítési díj: 450e Ft.- 

7.  Béren kívüli juttatások Cafetéria juttatás; 200eFt/év/fő. Részmunkaidősök 
időarányosan. 

8. Ruházati költségtérítés 90.000.- Ft/fő. Részmunkaidősök időarányosan. 

9. Közlekedési 
költségtérítés 4 főnek munkába járást számolunk. 

21. Szakmai anyag 
beszerzése 

A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök 
biztosítása. bruttó 110eFt. értékben. (álláskeresők, szülők, 
gyermekek, ifjúság).  

22. Üzemeltetési anyagok 
beszerzése 

Irodaszerek évi 200.000 forint értékben. Tisztítószerek, 
takarításhoz szükséges eszközök a teljes intézmény 
részére 100.000 forint értékben. Dekoráció (képek, 
növények) évi 35.000 Ft-ért.  

25. 
Informatikai 
szolgáltatások 
igénybevétele 

Rendszergazdai és rendelkezésre állási díj 320e Ft 

26. Egyéb kommunikációs 
szolgáltatások 

Mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben 
(126e.-Ft. /év).  

29. Vásárolt élelmezés Programokhoz kapcsolódó: 70 e Ft/év  

1 
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31. Karbantartás Fénymásoló karbantartása: bruttó 200e .Kisebb javítások: 
zárak, csapok, kapcsolók javítása: bruttó 15000 Ft/év. 

33. Szakmai tevékenységet  
segítő szolgáltatások 

Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 
(IV:30) NM rendelet 7.§ e): 36e Ft/alkalom (2x10 
alkalom: 720 eFt); Csapatépítő nap: 400eFt, szociális 
munka szakmai napja: 250 e Ft, karácsony 65 e Ft. 
Ciklus show: 536e Ft, Pécsi Rita előadássorozat: 100e ft, 
Filmklub: 180e Ft 
Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri 
konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 7 alkalom 
összesen 35 e Ft. Jogsegélyszolgálat díja: 43.180.-/hó, 
Pszichológiai tanácsadás: 48 e Ft/ hó. Munkajogász 152e 
Ft/év 

34. Egyéb szolgáltatások Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás (10000 Ft/hó 
bruttó). Takarítási szolgáltatás (30e Ft/hó), üzemorvosi díj 
a családsegítésen, dolgozók és a technikai dolgozók 
számára: 9000Ft/fő. Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) 
SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban 
kötelezett minden dolgozó után 20 000 Ft-ot számolunk: 
160e Ft . Jakabnet  ügyfélnyilv.szoftver: 138.000.-/év 

36. 
 

Kiküldetések kiadásai 5 fő a saját gépkocsiját használja a családgondozói 
munkához, utazás a járás székhelyen rendezett 
tárgyalásokra, ezt az SZJA tv. szerint térítjük meg: 
300eFt.  

37. 
Reklám- és 
propagandakiadások 

Nyomdai minőségű szóróanyagok, plakátok készítése 
csoportfoglalkozások, tevékenységünk 
megismertetéséhez: 50 e Ft 

42. Egyéb pénzügyi 
műveletek kiadásai Átutalási jutalék, PEK díj könyvelési tételdíj: 30 eFt 

43. Egyéb dologi kiadások Postaköltség a teljes intézmény részére. 95 e Ft.  

70. Informatikai eszközök 
beszerzése, létesítése Laptop 250e Ft 

71. Egyéb tárgyi eszközök Irodabútorok cseréje 600eFt 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

Játszóház 
( önként vállalt ) 

 
 

Sor Név Indoklás 

2 



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  2019.  

1. Munkabérek Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.  
7. Béren kívüli juttatások Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt. 

8. Ruházati költségtérítés Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 
fő részére: 2017-ben 45eFt 

16. 

Munkavégzésre 
irányuló egyéb 
jogviszonyban nem 
saját foglalkoztatottnak 
fizetett juttatások 

Előadói díjak megbízási szerződés alapján 30eFt/év 
 

21. Szakmai anyag 
beszerzése Játékok 40eFt/év 

22. Üzemeltetési anyagok 
beszerzése Takarító, fertőtlenítő szerek, tároló dobozok 20eFt/év 

29. Vásárolt élelmezés Programokra: kávé,tea, gyümölcs 8 eFt/év 

33. Szakmai tevékenységet  
segítő szolgáltatások Szinnai Krisztina helyettesítés várhatóan 10nap 40eFt/év 

43. Egyéb dologi kiadások Szegett padlószőnyeg 50e Ft 
 
 
 

Ifjúságsegítés 
(önként vállalt) 

 
 
Sor Név Indoklás 

1. Munkabérek Munkabér 1 fő közalkalmazott részére;1 fő heti 20 órában 
dolgozik. 

7.  Béren kívüli juttatások Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt. 
8. Ruházati költségtérítés 1 fő részére: 45eFt 

21. Szakmai anyag 
beszerzése 

Kézműves foglalkozások anyagköltsége: tempera, 
üvegfesték, rajzkarton, textil függönyvarráshoz, stb. 
Játékok (nyári kinti játékok, társasjáték) 250eFt/év.  

22. Üzemeltetési anyagok 
beszerzése 

Tisztítószerek, takarítóeszközök, irodaszerek 
(nyomtatópapír, patron, stb.): 85eFt,  

25. 
Informatikai 
szolgáltatások 
igénybevétele 

Internet előfizetés: nettó 70eFt.  

29. Vásárolt élelmezés 
Élelmiszer a foglalkozásokhoz (tea, cukor, citrompótló). 
Alapanyag szalonnasütéshez, közös főzéshez (puding, 
palacsinta, stb.)150e Ft 

31. Karbantartás Sipkac Bt-vel kötött szerződés alapján riasztó 
karbantartása 20e Ft. Egyéb javítások 20e Ft 

33. Szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatások 

LK egyéni vállalkozó ifjúságsegítői feladatok,egyéb 
programok 2.654eFt/év 

43. Egyéb dologi kiadások Sötétítő függöny,párna,növények: 100e Ft 
71. Egyéb tárgyi eszközök SMART TV beépített wifi-vel 150e Ft 
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Étkeztetés 
 
 
Sor Név Indoklás 

1. Munkabérek Munkabér 1 fő közalkalmazott részére, ágazati pótlékkal. 
7.  Béren kívüli juttatások Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200eFt. 

8. Ruházati költségtérítés Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő 
részére: 90eFt 

16. 

Munkavégzésre 
irányuló egyéb 
jogviszonyban nem 
saját foglalkoztatottnak 
fizetett juttatások 

Az ebédet szállító kollega helyettesítése szabadság alatt, 
megbízási szerződés alapján. Várhatóan tíz nap: 50eFt. 

22. Üzemeltetési anyagok 
beszerzése 

Tankolás: 300eFt/év. Autóápolási cikkek: törlőkendők, 
jégoldó, tisztítószer: 10eFt/év. Fertőtlenítőszeres takarítás: 
80eFt/év. 

26. Egyéb kommunikációs 
szolgáltatások Mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben. 

29 Vásárolt élelmezés Élelmezés szociális kiegészítés 4000e Ft.-/év 
31. Karbantartás, kisjavítás Karbantartás, javítás: 200e Ft. 
34. Egyéb szolgáltatások Üzemorvos:9000 Ft; oktatás:20eFt.  

36. Kiküldetések kiadásai Saját autó használata a lakás és a telephely között: 
50eFt/év 

43. Egyéb dologi kiadások CASCO: 150 000 forint/év. KGFB: 34e Ft/év.. 

35. Szolgáltatások 
ellenértéke (bevétel) 

Szociális étkeztetés bevétele 15 fő nem ingyenes 
kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1000eFt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Házi segítségnyújtás 
 
 

Sor Név Indoklás 
1. Munkabérek Munkabér 5 fő közalkalmazott részére.  

4  Készenléti, ügyeleti, 
helyettesítési díj, Helyettesítési díj: 450e Ft.- 
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túlóra, túl szolgálat 
7.  Béren kívüli juttatások Cafetéria juttatás:1.000eFt  

8. Ruházati költségtérítés Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 
450eFt 

16. 

Munkavégzésre 
irányuló egyéb 
jogviszonyban nem 
saját foglalkoztatottnak 
fizetett juttatások 

Adományraktár kezelése 312e Ft/év. 

21. Szakmai anyag 
beszerzése 

Trigliceridcsík:1 doboz/év, koleszterincsík:1 doboz/év, 
cukorcsík: 12 doboz/év ; gumikesztyű (10 doboz, 1 
doboz 100 db, azaz 50 pár kesztyű), kézfertőtlenítő gél 
(20 fl.) 184eFt Védőruha 5 fő részére: 37eFt/év. 
Kutyariasztó spray,szájmaszk,elemek,cipővédő 
csúszásgátlóval: 30eFt/év 

26. Egyéb kommunikációs 
szolgáltatások 

Mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon 
értékben. 90eFt/év 

29. Vásárolt élelmezés Idősek karácsonya 200eFt, Júniális 100e Ft 
34. Egyéb szolgáltatások Üzemorvos:45eFt; kötelező oktatás:100eFt.  

36. Kiküldetések kiadásai 

1 fő bérlet vásárlása: 72eFt/év. Oktatások útiköltsége. 5 
fő saját autóját használja a gondozottakhoz való 
eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége 
összesen: 600e Ft/év 

35. 
(bevétel) 

Szolgáltatások 
ellenértéke 

Szolgáltatás bevétele 25 nem ingyenes kategóriába 
tartozó fővel számolva: 2000eFt. 

 
 
 
 
Biatorbágy, 2019. 01. 15. 
 
 
 
 Tóth Attila s.k. 
 intézményvezető 
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Külön kérelmek 
a 2019-es költségvetéshez 

 
 
 
 
 
 
 
Intézményi: 
 
Az intézmény 20 éves fennállásának megünneplése a Juhász Ferenc Művelődési Központtal 
együttműködésben:  500.000.-Ft 
 
 
 
Család- és gyermekjóléti szolgálat 
 
 
Iskolai prevenciós program:  
 
 
Tanulás módszertan: 
 
3. 5. és 7. osztályban osztályfőnöki órák keretében segítség nyújtás a diákok felé, úgy, hogy 
jelen vannak a délutáni tanulószobán tanító pedagógusok is. Az iskolák pdf. formátumban 
megkapják az előadott anyagot, a gyermekek pedig nyomtatott anyag segítségével tehetik 
magukévá a hallottakat. 
A foglakozásokat Sárosdi Virág gyógypedagógus, logopédus tartja, aki a www.gyereketeto.hu 
honlap szerkesztője, szakterülete a tanulás módszer fejlesztése ötletes, színes, kreatív módon. 
Cél, hogy ezeken az évfolyamokon hirtelen növekvő tananyag mennyiséget minőségi, 
hatékony módon sajátítsák el a gyermekek. Egy osztály 3 alkalmon vesz részt. 
 
Költsége mindösszesen: 600.000.- Ft. 

 

 
 
 
 
Biatorbágy, 2019. 01. 15. 
 
 
 Tóth Attila s.k. 
 intézményvezető 

http://www.gyereketeto.hu/
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Biatorbágy város Képviselő-testület 
részére 
 
Tárgy: Költségvetés indoklása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
 
A Juhász Ferenc Művelődési Központ összeállította 2019-re vonatkozó költségvetés-
tervezetét, amely a 2018-as évben megvalósult ( 153,6 millió Ft ) költségvetés alapján készült, 
figyelembe véve az állami jogszabályi kötelezettségeket és az elfogadott munkaterve elemeit.  
Az intézmény 2019-re tervezett teljes költségvetése: 167,6 millió Ft, amelyből az 
önkormányzat által finanszírozott tényleges kiadás 163,6 millió Ft, ugyanis az áthúzódó és az 
idén már elnyert pályázati támogatás összesen 4.094.000,-Ft.  
 
1,/A költségvetési kiadások belső arányainak változását az alábbi összehasonlító táblázat 
mutatja. 
 
Megnevezés 2018.12.31-ig  

módosított (Ft) 
    2019-re  
tervezett (Ft) 

Teljes költségvetés 153.655.860 167.636.000 
Dologi kiadások 84.232.260 91.328.000 
Beruházási kiadások (felhalmozás) 3.505.200 5.893.000 
Személyi kiadások 65.918.400 70.415.000 
 
2,/ Részletes kimutatás a 2019.évi tervezett költségvetés növekményéről, azaz 13.980e,-Ft-ról 
 
Megnevezés Összeg ( Ft) 
Pályázati áthúzódó kiadás 4.094.000 
Kötelező bérkorrekció (5 fő kötelező átlépés, 
17 fő kötelező bérrendezés),  

2.000.000 

Külső személyi juttatás ( nagy rendezvények 
kisegítői) 

2.000.000 

Szakmai ünnepek emelt reprezentációs 
költségei 

586.000 

Beruházás ( legszükségesebb kisebb tételű 
informatikai eszközök és fejlesztések) 

2.400.000 

Szakmai tevékenység bővülése (pályázati 
projektek önerős folytatása, új sorozatok) 

1.400.000 

Városünnep   1.500.000 
Mindösszesen: 13.980.000 



2/1. Dologi kiadások 2019-es növekménye részletezve: 
 
megnevezés  összeg (Ft) 
Szakmai ünnepek emelt reprezentációs 
költségei 

586.000 

Beruházás ( legszükségesebb kisebb tételű 
informatikai eszközök és fejlesztések) 

2.400.000 

Szakmai tevékenység bővülése (pályázati 
projektek önerős folytatása, új sorozatok) 

1.400.000 

Városünnep   1.500.000 
összesen: 5.886.000 
 
 
A táblázatokból jól látható, hogy a JFMK 2019. évi költségvetés tervezete alapvetően a 
jogszabályi kötelezettségek betartása, és a szakmai munka fejlesztése miatt növekedett, 
valamint ehhez szervesen tartozik az épületen belüli informatikai fejlesztés megoldása. Ez 
utóbbi lehetővé teszi a kötelező free WIFI szolgáltatás megvalósítását és az internet hálózat 
felújításával, új szolgáltató igénybe vételével a hatékony munkavégzést. Ugyanakkor ez a 
költségnem a 2019.évi Érdekeltségnövelő pályázat önrészét is emeli. 
 
 
Az intézmény költségvetésének bevételi tervét – az épületek komoly leterheltsége miatt – 
növelni nem tudjuk, már 2018-ban is csak a pályázati bevételek tették lehetővé a teljesítését, 
és ebben bízunk 2019-ben is. Így 2019-re 16.500 eFt-tal tervezünk. 
 
A költségvetés tervezéssel együtt felmértük a 2019-re vonatkozó ingatlan karbantartási, 
felújítási tételeket is, és megküldtük a Városgondnokság munkatársának. Ebből kiemelkedően 
fontosnak tartjuk két, több évtizede fennálló probléma megoldását:  
1./a művelődési központ régi épületének fűtés javítása, ami a teljes cseréig jóval kisebb 
költséggel, de működőképessé tenné a rendszert.  
2./az új épület vízelvezetése ( pince beázás megszüntetése), ami szintén nem halogatható 
tovább, mert már eddig is komoly károkat okozott eszközeinkben és az épületben. 
 
 
A fentieket figyelembe véve, kérem, a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2019. évi 
költségvetés-tervezetének elfogadását. 

 
Köszönettel és tisztelettel, 

 
Biatorbágy, 2019.január 14. 

 
Szádváriné Kiss Mária  
igazgató 

 



 

Ikt: 6-128/2019. 

 

 

 

 

 

 

 Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 

 

 
2019. évi költségvetés indoklása 

 



 

Intézményünk bemutatása 

 
Az óvoda jelenleg 5 feladat ellátási helyen, 24 csoporttal működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda 

csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete az átdolgozott, megújult Pedagógiai 

Programban megfogalmazott egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, 

lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik.  

 

Feladataink 

 

▪ Az Alapító Okiratban megfogalmazott alapfeladatok: 

▪ Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai 

▪ Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben:  

Minden olyan kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátása, aki az óvoda felvételi körzetében lakik, és a 

szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény alapján, a többi gyermekkel integráltan nevelhető, 

a fenntartó kötelezően ellátandó feladata. 

▪ Nemzetiségi óvodai nevelés  

▪ Intézményi gyermekétkeztetés 

▪ Munkahelyi étkeztetés 

 

Az alapfeladatok ellátása 

Az óvodai nevelés ellátásához az alapvető személyi feltételek rendelkezésre állnak, tárgyi 

felszereltségünk egyes területeken még korszerűsítésre szorul. (Részletesen s fejlesztési 

igényekben kifejtve.).  

A Szent László utcai Pitypang Tagóvoda épületében a két nemzetiségi csoport működik. Az 

egy magyar nyelvű csoport fenntartása a feladat ellátási helyen a környékben lakók nem nemzetiségi 

családok igények kielégítése miatt továbbra is indokolt. 

 

Önként vállalt feladat ellátása  

Alapító okiratunk rendelkezik a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátásáról.  

E két feladatnál dologi kiadásunk a növekvő ellátotti létszám és a speciális igények miatt 

folyamatosan tervezendő tétel. 

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a gyógypedagógusok, konduktor és a fejlesztő 

pedagógus és az óvodapszichológus megosztva használja, ám az ellátotti létszám növekedése miatt a 

helyiségek száma sajnos nem minden épületben kielégítő. (Lsd. fejlesztési elképzelések.) 

2019-ben számolnunk kell a Legóvár Tagóvodában megsemmisült fejlesztőeszköz állomány 

pótlásával is. (Legóvár Tagóvoda eszközpótlása) 

 

 



 

Működésünket meghatározó létszámadatok 

 

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az 

óvodaköteles gyermekek ellátását, igaz ehhez engedélyeznie kellett a maximális csoportlétszámok 

átlépését az alábbiak szerint. 

Férőhelyek száma 
 

 Összesen:        560/657 
 
 Vadvirág Tagóvoda (Központi intézmény, Fő u.):         95/114 

 Pitypang Tagóvoda(Szent László utca):         57/68 

 Csicsergő Tagóvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):                  188/226 

 Meserét Tagóvoda (Dévai Gyula utca):        145/174 

 Legóvár Tagóvoda (Szentháromság tér 6):          75 

 

    A csoportlétszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban előírt 

2nm/gyermek arányszámot is, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek jelenlétét, akik a 

létszámban 2, illetve 3 főnek számítanak. 

         A 2018.október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény 24 csoportjában 559 gyermeket 

lát el.  

 

2019. január 10-ei létszámunk: 567 fő. (számított létszám: 576 fő) 

 

 



 

Személyi feltételek 

 

 

 Jogszabályba

n előírt 

Önként 

vállalt 

Engedélyezett 

ped. létszám 

Betöltött 

álláshely 

Pedagógus álláshelyek 49,5  
  

10,5 60 58,5 

Óvodapedagógus 49 (2 fő/csop) 3 52 50 

– Óvodavezető 1    

– Általános 
vezetőhelyettes 

3    

– Tagóvoda-vezető 4    

Óvodapszichológus 0,5  0,5 1 1 

Gyógypedagógus  3 3 3,5 

Fejlesztőpedagógus  4 4 4 

 A betöltetlen pedagógus álláshelyeket a testület engedélyével  2021.. augusztus 31-ig pedagógiai 

asszisztensek  alkalmazására is felhasználhatjuk..                           
 

 Jogszabályban 

előírt 

Önként  

vállalt 

Engedélyezett Betöltött 

álláshely 

Pedagógiai munkát  

közvetlenül segítő 

álláshely 

 

34 

 

1,5 

 

35,5 

 

35,5 

Dajka 24 (1 

fő/csoport) 

  24 

Pedagógiai asszisztens 8   7,75 

Óvodatitkár 1   1 

Adminisztrátor 1 1  2 

Gazdasági ügyintéző  0,75  0,75 

 

 

  Engedélyezett Betöltött 

álláshely 

Technikai álláshely   10,5 10,25 

Konyhai kisegítő  8 7,75 

Takarító  2,5 2,5 

             

Engedélyezett álláshelyek száma:                                              106 fő   

Betöltött álláshelyek száma:                                                                             104, 25fő 

 

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők és a Városgondnokság munkatársai, az önkormányzat  

valamint a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói segítik. 

Munkánkat támogatja, hogy a fenntartó a szervezet nagyságára és sajátos szerkezetére 

tekintettel további álláshelyek finanszírozását is felvállalta. 



 

A 2019. évi költségvetést meghatározó adatok 

 

Az óvoda az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait. Ennek főbb 

tartalmi elemei: bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások, melyek szakmai és 

működtetési feladatok fedezetéül szolgálnak. 

 

Fenntartói felhatalmazással bérbeadás útján hasznosítjuk szabad kapacitásainkat. Az 

ebből származó bevételek fedezik a használatból adódó többlet közüzemi kiadásokat. 

 

Alapilletmények a Kjt. és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára.  

                             

 

A pótlékok köre 

Kötelező pótlék: 

 1 fő óvodavezetői pótlék       

 3 fő vezető-helyettes              

 4 fő tagóvoda-vezető                

 5 fő munkaközösség-vezetői pótlék 

 2 fő nemzetiségi pótlék (2019-jan. 1-től 30%!) 

  

Fenntartó jóváhagyásával adható munkáltatói döntésen alapuló pótlékok: 

 

 9 fő fejlesztői pótlék – a pótlékalap 100%-a  

 4 fő – munkamegosztás alapján rendszeres többletmunkát ellátók pótléka –  

        a    pótlékalap 60%-a 

 

Helyettesítés:  

 Betegállomány, gyermekek után járó szabadság, és továbbképzés miatti  

                        hiányzások helyettesítési díja. 

 Tanulmányi szabadság idején történő feladatellátás helyettesítési díj 

 A tartós távollét miatt esetlegesen be nem töltött álláshelyek feladatait is 

                        helyettesítéssel látjuk el. 

 

Túlóra: Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban  

 

 

Egyéb sajátos juttatás: 

 

 Tanulmányi szabadság idejére járó távolléti díj 

 

 Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díjának támogatása. 

3 fő munkavédelmi képviselő alapképzés (50 000 Ft/fő) 

 

Költségtérítések: 

 Közlekedési (munkába járás): 28 fő 



 

 CAFETERIA: 106 fő 

 

Illetményváltozások: 

2 fő 2019. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus I., ill.., Pedagógus II. fokozatba 

lép). 

22 fő pedagógus 2019. január 1-jén fizetési kategóriát vált. (Soros lépés) 

 

34 fő pedagógiai munkát segítő központi bérkiegészítése (7-10%) a garantált illetmény 

év eleji emelése után. 

11 fő technikai dolgozó minimál, illetve garantált illetmény emelkedése a 2019. januári 

emelés nyomán.  

 

  

Jubileumi jutalmak:  

1 fő (1 pedagógus) 30 éves közalk. jogviszonya alapján 3 havi illetményre jogosult.  

1 fő (pedagógiai munkát segítő) 25 éves közalk. jogviszonya alapján 2 havi illetményre 

jogosult 

 

 



 

 

2019. évi feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések 

 

Működtetést érintő feladatok 

 
Kötelező feladatok: 
 

 Üzemorvosi vizsgálat, elsősegélynyújtási képzés megszervezése 

 Munkavédelmi képviselők alapképzése, majd továbbképzése (3 fő) 

 A kötelező eszközjegyzékben szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök 

biztosítása.  

 A pedagógus tanfelügyeleti, minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden 

tagintézményben az informatikai rendszer további fejlesztése, eszköztárának bővítése, 

wifi hatókörének kiterjesztése 

 Működtetéshez kapcsolódó állandó kiadásunk a gyermekek gondozásához szükséges 

higiéniai anyagok (papírzsebkendő, szalvéta, WC papír, szappan) beszerzése, mely teljes 

mértékben az intézmény/fenntartó kötelezettségesége. 

 A kiskarbantartások anyagainak, eszközeinek beszerzése 

 Időszakos műszaki felülvizsgálatok (érintés és villámvédelem, tűzjelző és vagyonvédelmi 

rendszer, tűzoltókészülék, lift, konyhai elszívó készülék)  

 

Karbantartás, felújítás 
 

Feladatellátási hely Fejlesztés, korszerűsítés Felújítás, karbantartás 

Székhely Óvoda  
 

Fő u. 61. 
 

 

fűtésracionalizálás 

(melegvízellátás és fűtés 

szétválasztása) 

 

Tisztasági festés 

(vezetői iroda) 

világítás korszerűsítés 

(elöregedett armatúrák 

cseréje) 

vakolatjavítás 

További hálózati csatlakozók 

telepítése 
udvarfelújítás  

(kertészeti felújítás, portalanítás, füvesítés) 

 

   

Pitypang Tagóvoda 

Szent László u. 48. 

 

Harmadik gyermekmosdó 

kialakítása 

Tisztasági festés  

könnyűszerkezetes 

tornaszoba létrehozása a 

pince felett 

 

udvarfelújítás folytatása (kertészeti felújítás, 

portalanítás, füvesítés) 

 

Nyílászárók (ablak) cseréje 
a Sün csoportban és a 

folyosókon 

a folyosói linóleumcsere szakszerű 

kivitelezése (aljzatkészítés, burkolás) 
 

 Betontámfal tetejének ülőfelületté alakítása 

 



 

 Nyílászárók (ajtók) állagmegóvó festése 

 
   

Csicsergő Tagóvoda 

Bajcsy-Zs. u. 13. 

 

radiátorcserék 

(alsó szint és Méhecske 

csoport)  

Tisztasági festés 

2 csoportszoba, tornaterem, szertár, folyosók, 

öltözők 

részleges hűtési lehetőség 

kialakítása a nyári hőség 

ellensúlyozására 

 

helyiségburkolatok felújítása 

Alsó szint (baloldali és jobboldali szárny) 

folyosóinak linóleumcseréje + küszöbök 

javítása 

Teknős csoport udvari 

ajtóra ajtóra redőny 

udvarfelújítás folytatása (kertészeti felújítás, 

portalanítás, füvesítés) 

 Felvizesedés megszüntetése a felső 

épületrészben (tornaterem, szertár) 

 4 alsó csoportszoba ajtajának cseréje 

 Lambéria felújítás (öltözők, folyosó, lift) 

 Fenti wc-k elválasztójának cseréje 

 gyermek wc deszka cseréje Napocska és 

Méhecske csoportba 

 Felnőtt mosdó + csap cseréje  

 

Meserét Tagóvoda 

Dévai u. 1. 
udvari mosdó 

kialakítása,  

 

Tisztasági festés 

 

fejlesztői helyiség 

kialakítása az óvoda 

előterében (gipszkartonos 

vagy mobilfalas 

leválasztás) 

fa falburkolatok felújítása,  

(vagy eltávolítása és a fal vakolása) 

Főbejárat utcai előterének 

lekerítése, biztonsági 

zárral ellátott kapu 

telepítése a gyermekek 

biztonsága érdekében. 

Ezen a területen 

kerékpártároló felállítása. 

járdafelület cseréjének folytatása 

(gumiburkolat lerakása 

Az intézményi telken lévő 

(Angeli utcai) parkoló 

felújítása, közforgalom 

elől lezárása, dolgozói 

parkolónak való 

elkülönítése 

 

udvarfüvesítés (felújítás a konténertelepítés 

miatt tönkrement udvarrészek rendbetétele, 

játékok visszatelepítése) 

 

Mozgássérült parkoló 

áthelyezése a főbejárat elé 

ablakjavítás (csere)  

emeleti előtér nyíló ablakainak átalakítása 



 

(korlátát, tábla, felfestés) 

 

nyílászárók fa keretének javítása, 

állagmegóvása (festés) 

részleges hűtési lehetőség 

kialakítása 

(csoportszobákban) 

 

 

fűtésrendszer átalakítása 

 

 

 

Legóvár Tagóvoda 

Szentháromság tér 6. 

Raktár konténeregység 

telepítése  

Bejárati kapu biztonsági gyerekzár javítása 

 Korlát telepítése a járda mellé 

 

 Szúnyogháló felszerelése a konyha 

ablakokra,(ÁNTSZ)! 

valamint a csoportszobák 2-2 ablakára 

 

Időszakos 

felülvizsgálatok 

Udvari játékok 

Érintésvédelem 

Tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer 

Tűzoltókészülékek 

Liftek (Meserét, Csicsergő) 

Gázkazánok (Vadvirág) 

Klímatisztítás (Meserét, Legóvár) 

 

 

 



 

Pedagógiai feladatok 

 
 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges kompetenciák 

fejlesztésére, valamint eszközbővítés megvalósítására folyamatosan szükség van. 

 Hagyományőrzéshez kapcsolódó eszköz és kompetenciafejlesztési tevékenység 

megvalósítása 

 

Szervezetfejlesztéshez, humánerőforrás fejlesztés, testvértelepülési 

kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok 
 

 Továbbképzések támogatása és szervezése a megújuló továbbképzési tervhez és az 

új feladatok diktálta követelményekhez igazítva. 

 Intézményi és tagintézmény szintű közösségépítő programok szervezésének 

támogatása 

 

 

 



 

Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

 

Az óvoda működtetéséhez, feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat alapvetően az 

ellátotti létszámok határozzák meg. 

 

Az ellátotti létszám eredője a dolgozói létszámoknak. Személyi juttatások terén a 

jogszabályok és a fenntartó jóváhagyásával történtő kifizetéseket eszközlünk. 

 

 A feladatellátáshoz jelenleg kielégítő az intézmény szakemberellátottsága, 

státuszbővítést nem kezdeményezünk. 

 A költségvetési tételek következő évi előkészítésénél körültekintően járunk el a 

változások előjelzésében (nyugdíjazással járó kiadások, pedagógus előmeneteli 

rendszerben történő lépések, stb) 

 A humánerőforrás fejlesztését célzó továbbképzéseket pályázati támogatások 

igénybevételével valósítjuk meg. Támogatást elsődlegesen a továbbképzésre kötelezett 

kollégák esetében adunk, vagy olyan esetben, amikor azt kiemelten fontos a gyermekek 

ellátása, a közép és hosszútávú célok szempontjából. 

 

Az intézmény dologi kiadásait is az ellátotti létszám figyelembe vételével tervezzük. 

 A beszerzések során figyelmet fordítunk arra, hogy a legjobb ár-érték arányú 

termékeket rendeljük (pl. a tisztítószereknél, higiéniai termékeknél, informatikai 

eszközöknél).  

 Figyelemmel kísérjük az akciókat, mind a szakmai eszköz beszerzések, mind az 

egyéb beszerzések során.  

 A bevált beszállítóknál élünk a törzsvásárlói kedvezményekkel. 

 Az éves gazdálkodás során megtakarításokra törekszünk, hogy az év végi 

(karácsonyi) időszakban külön kérelem nélkül is bővíthessük a csoportok 

játékeszközeinek tárát. 

 Szakmai eszközeink bővítéséhez élünk a pályázati lehetőségekkel is. 

 

 

Mindezek gazdálkodási szempontok figyelembe vételével törekszünk az óvodai nevelés elért 

színvonalának fenntartására. Ennek a célnak a megvalósítására a jelenlegi költségvetési keret, 

extra fejlesztési kérelmek nélkül elegendő.  

 

Azonban a fejlődésre való törekvés szükségessé teszi azon tételek számba vételét, 

melyeket a pedagógusközösség a kötelező eszközök, felszereltség állapotát felmérve 

elengedhetetlennek tart.  

 



 

Külön kérelmek 

kötelező eszközök állományának pótlásához, elhasználódott eszközök cseréjéhez 

fejlesztéséhez  

 

 Eszköz mennyiség ár/db összesen 

Informatikai 

eszközök 

WIFI hálózat 

fejlesztése 

minden 

tagóvodában 

5 300 000 1 500 000 

     

Csicsergő Tagóvoda    

 tálalószekrény 4 47 850 191 400 

 Sün csoport 

bútorzata 

  350 000 

 gyermekszék 10 10 500 105 0000 

 porszívó (ipari) 1 50 000 50 000 

 mosógép 1 120 000 120 000 

 szőnyeg 3 50000 150 000 

 függöny 1 csoportsz. 50000 50000 

 sötétítő függöny 1 csoportsz. 100 000 100 000 

 komódok 8 25000 200 000 

 felnőtt asztal 2 30 000 60 000 

Vadvirág Tagóvoda    

Bútorok Vezetői iroda teljes 

bútorcsere 

(Racionalizált 

munkaállomások és 

tárolóegységek)  

teljes 

bútorcsere 

egyedi 

elemek 

legyártása 

850 000 850 000 

Maci csoport szőnyeg 1 50 000 50 000 

Konyha mosogatógép 1 320 000 320 000 

     

Meserét Tagóvoda    

Konyha mosogatógép 1 320 000 320 000 

Nefelejcs csoport tálalószekrény 1 47 850 47 850 

     

Összesen 4 464 250 
 



 

Külön kérelmek 

Legóvár Tagóvoda nem kötelező eszközeinek pótlása 

Eszköz mennyiség ár/db összesen 

Dantoy lépegető henger 2  1470  2940 

tornakészlet  

 (hinta, nyújtó, gyerekgyűrű) 

1 

5 300  
5300 

gimnasztikai labda (85 cm) 1 4 900  4900 

ugráló labda (füles labda) 8  2800  65600 

fa gördeszka  1  11 200  11200 

műanyag gyöngy készlet 

(kék, piros, sárga, zöld) 

2 

3190  

6380 

labdapumpa 1 850  850 

gyöngylabda 22 cm-es 30 580  17400 

négyoldalú kötéllétra 1 8 990  8990 

mogyoró labda domyos (kék) 1 2990  2990 

sétáló hasábok 1 13 900  13900 

függő henger 1 29990  29990 

gördeszka 1 6 000  6000 

redondo ball 8 3200  25600 

szuperdeszka 7 5990 41930 

Talpérzékelő korong készlet 1. 1 20 750  20750 

masszázslabda 65 cm 1 5 990  5990 

8 cm-es tüskelabda 4 500  2000 

10 cm-es tüskelabda 4 600  2400 

Balansz haladó szett. 1 89990  89990 

 trambulin (120 cm) 1 21 490  21490 

folyami kövek 1 13 490   

hullahopp karika 55 cm-es 30 790  13490 

kéznyomok (12 db)  1 4 290  4290 

lábnyomok (12 db) 1 3 990  3990 

szenzoros talp 3 1350  4050 

labirintus egyensúlyozó deszka (kék 

színű, csiga mintás, műanyag) 

1 

10 750  
10750 

 függőszék (csepphinta) 1 16490  16490 

 horog a függőszékhez (2 db/szett) 3 1690  5070 

egyensúlyozó félgömbök 1 10 350  10350 

szivacs dobókocka 2 1 650  3300 

Logico primo keret 2 3250  6500 

fűzőtábla szett (4 tábla) -téglalap 4 8 890  35560 

fűzögethető gombok 1 2 990  2990 

Buszmegálló (Bus stop) nevű társasjáték 1 4 590  4590 

Trükkös ujjak játék 1 2 490  2490 

Bim-bam játék a hangokkal 1 3 690  3690 

Geomágnes (Djeco) 1 10 490  10490 

Dénes történetei 1 4 990  4990 

Katamino duo logikai játék 1 9 490  9490 

2 db billenő rács (kicsi 73x40 cm) 1 8550 8550 



 

 közepes egyensúlyozó mérleghinta 1 14 500  14500 

füles forgó egyensúlyozó korong (70 

cm) 

1 

13 990  
13990 

billenő deszka (70 cmx70 cm) 1 12 899  12899 

színes hevederek 1 4430 4430 

aktiv Physioball 105 cm (sárga) 1 11490  11490 

Kígyó egyensúlyozó pálya 1 14 317  14317 

bordásfalra akasztható csúszda 1 21380  21380 

rugós deszka 1 8 092  8092 

rugós deszka 4 rugóval 1 11 642  11642 

padló jelölő szett (2x6 db) 2 3620  7240 

fészekhinta 1 11 230  11230 

kétrétegű polifoam 8 1626  13008 

egyensúlyozó lap 16 1 3 981  3981 

sport pohár szett (piros, kék, sárga és 

zöld) 

4 

2821 
11284 

30 db fa bot 30 575  17250 

KTK húzódzkodó-tolódzkodó 1 18 097  18097 

Grimissimix társasjáték 1 4 990  4990 

Képes történetek- Segíteni öröm 1 11 490  11490 

Képes történetek- Csináljuk közösen! 1 9 810  9810 

Tactilo játék 1 6000  6000 

Topoligix (kifutó termék) 1 5 860  5860 

Lotto (Djeco) 1 2 440  2440 

SAMLA átlátszó fedeles doboz 

(28x20x14 cm) 

3 

595 
1785 

SAMLA átlátszó fedeles doboz 

(39x28x14 cm) 

2 

995 Ft 
1990 

SAMLA átlátszó fedeles doboz 

(39x28x28 cm) 

1 

1 195 Ft 
1195 

Flyttbar textil kosár+tető   1 1 990 Ft 1990 

kerek dzsungel hinta (tányérhinta) 1 2195 FT 2195 

3 darabos teniszlabda készlet 10 595 Ft 5950 

tanulói tangram  2 3190 Ft 6380 

színes számoló gyümölcsök 1 7 080 Ft 7080 

kétszínű forgatható korongok  1 11 220 Ft 11220 

mackó mérleg 1 2 990 Ft 2990 

gyümölcsök tábla játék 1 3 880 Ft 3880 

Történetek Moával-Mindennapos 

tevékenységek 

1 

9 900 Ft 
9900 

Mókás történetek a házban 1 8 650 Ft 8650 

Rakd sorrendbe! Klasszikus mesék 1 12 370 Ft 12370 

 Papír, írószer, irodai eszköz  300 000 300 000 

ÖSSZESEN 

 

 

 

 

1 160 705 
 

                                                                                                     



 

 

Sajátos személyi juttatások körét érintő javaslat 

 

A Legóvár Tagóvodában tűzesemény kapcsán megsemmisült a dolgozók munkaruházatának 

jelentős része is. Ez a tény, illetve a pótlásukra irányuló megoldások világítottak rá arra, hogy 

az intézmény nem rendelkezik egységes munkaruhára vonatkozó előírásokkal, mely mentén a 

valóban szükséges, indokolt mennyiségű munkaruha beszerzése lenne előírható. 

A munkaruha szabályzat a köznevelési intézményekben alapvetően nem előírás.  

Amennyiben a munkáltató készít ilyen dokumentumot, leszabályozza az óvodában hordandó 

munkaruhák körét, azt biztosítani is ildomos a dolgozók számára.  

Ebben a formában, ha a fenntartó hozzájárulását adja e sajátos juttatás tervezéséhez, annak 

fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. 

A szükséges és elégséges munkaruha és védőeszköz meghatározása munkáltatói feladatkör, 

míg a beszerzésre fordítható pénzügyi keret meghatározása a képviselő-testület hatásköre.  

 

A mellékletként csatolt Munka és védőruha szabályzat részletesen tartalmazza 

feladatkörönként a viselendő, viselhető munkaruhák fajtáit, juttatási idejét elégséges 

darabszámát, melynek beszerzéséhez kérem a Tisztelt Képviselő Testület jóváhagyását. 

A védőfelszerelések beszerzése a dologi kiadások terhére eddig is megtörtént, a sajátos 

szabályzatban most már megjelenítésre kerültek a NÉBIH előírások is. 

 

Tekintettel a szabályozás 2019. évi bevezetésére a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 

vezetőjeként a következő javaslatot teszem a munkaruha juttatás finanszírozására, melyben 

tekintettel voltam : 

- a munkakörökhöz kapcsolódó munkaruha/formaruha szükségletre 

- a ruhadarabok, lábbelik kihordási idejére. 

- a munkavédelmi és közegészségügyi előírásokra 

MUNKARUHA: 

 

Intézményi beszerzésben 
Munkaruha 

megnevezése 

egységár jogosultak 

száma 

összes 

mennyiség 

összes ár 

Egyenpóló 3000 106 106 318000 

     

Dolgozói beszerzésben 

Köpeny vagy tunika 5000 106 267 1 335 000 

Gyógypapucs vagy cipő 15000 106 106 1 590 000 

Sportcipő 10000 67 67 670 000 

Összesen    3 913 000 



 

 

Munkaruha juttatásra fordítható keret 2019-ben: 

Munkakör Felsőruházat lábbeli Juttatás/fő létszám Összes  

Pedagógus 13 000 25000 38 000 60 2 280 000 

Pedagógiai 

asszisztens 

13 000 25000 38 000 7 266 000 

Dajka 23 000 15000 38 000 24 912 000 

Adminisztratív 

munkatárs 

8000 15000 23 000 4 92 000 

Konyhai dolgozó 18000 15000 33 000 8 264 000 

Takarító 18000 15000 33 000 3 99 000 

ÖSSZES     3 913 000 

 

 

 

 

 

VÉDŐRUHA 

 

Intézményi beszerzésben 
Védőruha, védőeszköz 

megnevezése 

egységár jogosultak 

száma 

összes 

mennyiség 

összes ár 

Textilkötény 1200 24 24 28 800 

Műanyag kötény 1500 8 16 24 000 

Vágásálló kesztyű 1500 8 8 12 000 

Hajháló 600 8 10 csomag  6 000 

Szakállvédő 1600 1 2 csomag  3 200 

Gumikesztyű 130 34 680 88 400 

Edényfogó kesztyű 500 8 16 8000 

Összesen    170 400 

 
 

 

 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2019. január 15.                                                               Hingyiné Molnár Ildikó 

                                                                                                                      intézményvezető                                                                
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