
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ulesc 

Budapest .2fl09.ABR.-l-B  

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat .../2009. (...) számú 
önkormányzati rendeletének megalkotására az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszá
molójáról és zárszámadásáról szóló .../2009. 
(...) számú önkormányzati rendelet kiegészíté
séről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht), valamint a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) számú Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet. 

A beszámoló alapján kidolgozásra került az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának 
elszámolása, mely egyben a 2008. évi költségvetési beszámoló kiegészítése. 

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Jogi Bizottság az előter
jesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti. 

A C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a rendelet-tervezetet vélemé
nyezte, melyet az előterjesztéshez csatolunk. 

Az önállóan gazdálkodó intézményeknél képződött pénzmaradványt az ehhez kapcsolható, de 
számviteli elszámolása miatt a finanszírozási eltérésekből adódó előző évi visszatérüléseket, 
valamint a pénzmaradványt terhelő elvonásokat mutatjuk be a következőkben: 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 
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eFt 

Intézm. 
meg
neve
zése 

Tárgyévi 
mérleg 
szerinti 
pénz-

maradv. 

Mérleg 
szerinti 
pénzm. 

t.évi+előző 
évi tart. 

Kiuta-
latlan 
támo
gatás 

T.évi 
túlfin. 
vissza
utalás 

Pénz
maradványt 

terhelő 
elvonások 

Költség
vetési 

kiutalás, 
intézm. 
befizetés 

Költség
vetési pénz

mar, 
összesen 

Pataky 
Műv. 
Közp. 4 416 4416 . -1680 -71 2 665 

Szent 
László 
Gimn. 18 831 18 831 +7 366 

-
26 197 

Össze
sen: 23 247 23 247 +7 366 -1680 -71 28 862 

Polgm. 
Hiv. 1 999 592 1 999 592 -7 366 +1680 

+71 
-33 786 +26 318 1 986 509 

Mindö 2 022 839 2 002 839 0 0 0 -33786 + 26 318 2 015 371 

A kötelezettségekkel terhelt feladatok finanszírozására a pénzmaradvány mértékéig az önálló
an gazdálkodó intézményeknél biztosítunk forrást. A 2008. évi alulfinanszírozást maradékta
lanul az intézmény rendelkezésére bocsátjuk. 
A képződött pénzmaradvány és a visszatérülések felhasználása feladatonként és intézményen
ként a következő: 

eFt-ban 
Pataky Művelődési Központ 

I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány 

II. Tárgyévi túlfinanszírozás visszafizetése 

III. Pénzmaradványt terhelő elvonás (eseti keresetkiegészítés) 

4.416 

1.680 

71 
Költségvetési pénzmaradvány 

2009. évi költségvetésben áthúzódó fizetési kötelezettségként 
tervezve 
Korrigált költségvetési pénzmaradvány 

2.665 

3.538 
-873 

így a 2008. évi pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a 2008. évi kötelezettségvállalásokra, 
valamint az elnyert pályázatok cél szerinti kiadásaira. 
Javaslom, hogy a vállalt kötelezettségeit a 2009. évi tervezett dologi kiadások terhére gazdál-
kodja ki. 
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Szent László Gimnázium 
eFt-ban 

I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány 18.831 

II. Kiutalatlan támogatás 7.366 
Költségvetési pénzmaradvány 26.197 

Kötelezettségvállalással terhelt feladatok 
Működési kiadásokra 

Személyi juttatásokra 
- 2008. november havi túlóradíj 801 
- 2008. évi 2%-os kereset-kiegészítés 5.124 
- Igazgatói jutalomra 400 
- Előkészítő tanfolyamok 2009. évi kötelezettsége 4.057 
- Helyiség bérleti díjakból befolyt összeg személyi juttatással 
terhelt része 581 

Személyi juttatások járulékai 
- Megbízási díjak 1.211 
- Egyéb bér 2.024 
Dologi kiadások 
2008. évi szállítói tartozások 8.876 
Pályázatból befolyt összegek fel nem használt része 
Tempus Közalapítvány 2.446 
Japán Magyar Együttműködési Fórum 461 

Kötelezettségek összesen: 25.981 

Szabad rendelkezésű pénzmaradvány 216 

melynek felhasználására az intézmény nem tett javaslatot, melyet elvonásra javaslok a Képvi
selő-testület működési célú általános tartalékkeretét emelve. 

Polgármesteri Hivatal 

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa tartalmazza a részben önálló gazdálkodóknál kép
ződött 2008. évi maradványt is, ezért az elszámolásánál a Polgármesteri Hivatal és a részben 
önállóan gazdálkodók szerinti megbontásban vezettük le. 

Az Önkormányzat többi önállóan gazdálkodó intézményéhez hasonlóan a Polgármesteri Hiva
tal pénzmaradványának levezetését, - a számviteli elszámolások biztosításához, megbontva a 
mérleg szerinti pénzmaradvány és az előző év visszatérülései elszámolásokra - mint kötele
zettséggel terhelt és feladatokkal terhelhető forrásokra dolgoztuk ki. 
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Az 1. számú mellékletben kerül bemutatásra a Polgármesteri Hivatal dolgozói anyagi érde
keltségének szabályozása alapján fizetendő jutalék elszámolásának levezetése. 

Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézmények 

I. Mérleg szerinti pénzmaradvány 

Pénzmaradványt terhelő elvonások 
Elszámolás alapján befizetési kötelezettség MÁK felé 

- normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása után 
- központosított előirányzatok és egyéb kötött 
felhasználású támogatások után 

- Intézmény 2008. évi kiutalatlan támogatása 
- Szent László Gimnázium 

eFt-ban 

1.999.592 

9.064 

24.722 

7.366 

Elvonások összesen 41.152 

II. Előző évi visszatérülések elszámolása 

- Pataky Művelődési Központ 
2008. évi túlfinanszírozás 
2008. évi eseti kereset-kiegészítés 

- Normatív állami hozzájárulások 
2008.évi elszámolás után 

1.680 
71 1.751 

26.318 
Visszatérülések összesen: 

Költségvetési pénzmaradvány 
- Polgármesteri Hivatal + részben önállóak 
- 2009. évi költségvetésben az áthúzódó fizetési 

kötelezettségek fedezetére betervezve 
- ebből: működési kiadásokra 363.830 

felhalmozási kiadásokra 574.608 
Korrigált pénzmaradvány 

28.069 

1.986.509 

938.438 

1.048.071 

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 
- Kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa 

Német Kisebbségi Önkormányzat 5 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 7 
Görög Kisebbségi Önkormányzat 18 
Román Kisebbségi Önkormányzat 165 
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 86 
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 20 
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 617 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 46 964 
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa negatív előjelű 
(-318 eFt), így kötelezettségeiket a 2009. évi költségvetésük terhére teljesítik. 

- 2008. évi pénzmaradványt terhelő szállítói kötelezettség 

A mérleg szerinti szállítói kötelezettség 188.878 eFt, 
melyből 104.287 Ft-ot a költségvetés tervezésekor 
beterveztünk a pénzmaradvány terhére 

- Közoktatás-fejlesztési célok központosított 
támogatásának elszámolása 
(feladattal terhelt, de fel nem használt összeg) 
- Széchenyi I. Á. Isk. 1.712 
- Nevelési Tanácsadó 300 

84.591 

2.012 

Normatív, kötött felhasználású támoga
tások elszámolása 
(feladattal terhelt, de fel nem használt összeg) 
- Gépmadár u. 15. Óvoda 40 
- Kada u. 27-29. Óvoda 72 
-Mádiu. 127. Óvoda 29 
- Újhegy st. 5-7. Óvoda 144 
- Hungária krt. 5-7. Á.Isk. 138 
- Bánya u. 32. Á. Isk. 60 
- Kada u. 27-29. Á. Isk. 100 

583 

- Érdekeltségi szabályozás alapján 
(1. számú melléklet szerint) 
4. § (1-3) vagyoni típusú bevétel utáni 
vagyoni jutalék 29.039 
vagyoni jutalék járulékaira 9.292 

- 5. § (1-3) Működési és sajátos működési bevételek után 
jutalékra 23.451 
jutalék járulékaira 7.505 

- Polgármesteri Hivatal 2008. évről áthúzódó fizetési kötelezettsége 
személyi juttatásra és költségtérítésre 37.295 
járulékaira 1.820 

- Angol asszisztensek mobil internet költség 386 

38.331 

30.956 

39.115 

386 
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Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évről áthúzódó kötelezettségei 
(a 2008. évről áthúzódó kötelezettségeit a 2. számú melléklet mutatja be intézményi és ki
emeltjogcímenkénti bontásban). 

Személyi juttatás kötelezettsége 
- Cafeteria juttatás 2008. évi áthúzódó fizetési 

kötelezettség járulékaira 
54%SZJA 11.633 
járulék 10.617 
megbízási díjak 1.428 
járulékai 405 

21.543 

22.250 

1.833 

jubileumi jutalom 2.603 
járulékai 833 

egyéb bérjellegű áthúzódó 1.030 
járulékai 250 

írásbeli kötelezettségvállalással terhelt 
dologi maradvány 

- eszközbeszerzésre felhalmozási célra 8.084 
- egyéb dologira 648 
- pályázati bevételek fel nem használt 

keretösszege 

3.436 

1.280 

8.732 

1.937 

Bérleti díjbevételek 60%-os költségarány 
elismerése 5.982 

Szabadrendelkezésű pénzmaradvány 
amelyből a Polgármesteri Hivatal 

bérmaradványa 25.664 
járuléka 8.213 

a részben önállóan gazdálkodók 
bérmaradványa 103.357 
járuléka 33.074 

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 
kötelezettséggel nem terhelt dologi maradványa 

Egyéb maradvány 

784.140 

33.877 

136.431 

240.669 

373.163 

melynek nagyságrendjét indokolják a 2008. évben pénzforgalmilag teljesült rendkívüli bevé
telek. 
Kérem, hogy a szabadrendelkezésű pénzmaradvány terhére a 2009. évi költségvetésbe fede
zethiány miatt nem került betervezésre katasztrófa elhárítási feladatokra keretösszeg, a ka
tasztrófa elhárítási feladatokra polgármesteri rendelkezési jogkörébe utalva 20.000 eFt-ot biz
tosítani szíveskedjenek. 

6 



Tekintettel a jelenlegi friakro és mikro gazdasági helyzetre, amely egyre nagyobb óvatosságra 
int a gazdálkodás sorai, javaslom a szabad rendelkezésű pénzmaradványból 764.140 eFt-ot a 
Képviselő-testület céltartalékába helyezni az esetleges kieső bevételek ellensúlyozására. 

A fentieket figyelembe véve az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elfogadásra a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 

Rendeletalkotási javaslat: 

Budapest Főváros X.j Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület megalkotja a 
.../2009. (...) számú Önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2008. évi költségvetési be
számolójáról és zárszámadásáról szóló .../2009. (...) számú önkormányzati rendelet kiegészí
téséről. 

Budapest, 2009. áprilid 2. 

Verbai Lajos 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző K 



1 .számú melléklet 

A Polgármesteri Hivatal dolgozói 
anyagi érdekeltségének szabályozása 

alapján fizetendő jutalék 

A 41/2007. (XII. 19.) számú Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 4. §-a alapján 

1.) 2007. december 31-i hátralékból 2008. 01. 01-től - 2008. 12. 31-ig 
pénzforgalmilag teljesített összeg 
építmény, telekadó 94.138.925.- Ft 
gépjármű adó 76.185.352.-Ft 
1.) Összesen 170.324.277.-Ft 

2008. 01. 01. - 2008. 12. 31-ig feltárt adóhiány és bírság 
építményadó, telekadó 21.000.000.- Ft 
mulasztási bírság 330.330.- Ft 

Jutalékot képező bevétel a 4.§ (1) alapján 21.330.330.- Ft 

4. § (2) bekezdése alapján érdekeltségi jutalék 191.654.607.- Ft akkor fizethető, ha a tárgyidő
szakban betervezett adóbevételek teljesítése meghaladja a 100%-ot. 
Adóbevételek teljesítése 2008. évben 

Mód. ei. Telj. 
gépjármű 550.000 eFt 578.960 eFt 
építmény, telek 2.950.000 eFt 2.976.970 eFt 
pótlékok, bírságok helvi adóból 50.000 eFt 28.136 eFt 
Összesen 3.550.000 eFt 3.584.066 eFt 100,96% 

4.§ (3) bekezdése alapján 102%-ig a jutalékot képező bevétel 20%-a felhasználható. 
Jutalék alap 191.654.607.- Ft 20%-a 38.330.924.- Ft. 

Fenti összegből a munkáltatót terhelő 
29% TB járulék 8.421 eFt 
3% Munkaadói járulék 871 eFt 

Jutalékra felhasználható összeg; 29.039 eFt 
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Az 5. §-(1) alapján működési és sajátos működési bevételekből az alábbi jogcímeken jóváha
gyott bevételek: 

Megnevezés Módosított előirányzat 
eFt-ban 

Teljesítés 
Hatósági és eljárási bevételek 14.000 14.652 
Közterület bírság 13.000 17.585 
Egyéb bírság 6.500 10.980 
Bérleti díj (Klub és Házasságkötő terem, 
Polgm.Hiv terület bérlet) 68.600 41.558 
Továbbszámlázott közmű -és energia
szolgáltatás 11.333 23.280 
Közterület-használati díj 110.000 126.693 
Egyéb bevételek 12.500 25.245 
Reklámbevételek - -
Rendezési tervek bonyolítói díja 2.020 2.164 
Kamatbevételek 46.702 125.951 
Államháztartáson 
kívüli hitel, kölcsön visszatérülések 102.600 90.358 
Összesen 387.255 478.466 

Jutalékot képező bevétel 5.§ (1) alapján 91.211 eFt. 

5. § (2) bekezdése alapján érdekeltségi jutalék csak akkor fizethető, ha a tárgyidőszakban az 
éves költségvetési előirányzatban az (5) bekezdésben foglalt jogcímeken a tervezett bevétel 
teljesítése összességében meghaladja a 100%-ot. 

5. § (3) bekezdése alapján 105%-ig a jutalékot képező bevétel 30%-a, 105% fölötti többletbe
vétel esetén a 105% fölötti rész 35%-a. 

Jutalékalap 91.211 eFt 123,55% 
ebből 105%-ig 30%, 

19.363 eFt 30%-a 5.809 eFt 
105% feletti rész 71.848 eFt 35%-a 25.147 eFt 

összesen 30.956 eFt 

Fenti összegből a munkáltatót terhelő 
29% TB járulék 

3% munkaadói járulék 
Jutalékra felhasználható összeg 

6.801 eFt 
704 eFt 

23.451 eFt 
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./2009. (...) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet 
az Önkormányzat 2008. évi költségvetési 
beszámolójáról és zárszámadásáról szóló 

.../2009. (...) számú önkormányzati rendelet kiegészítéséről 

1. § A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkor
mányzat 2008. évi mérleg szerinti pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el. 

eFt-ban 
Intézmény Mérleg szerint pénzmaradvány 
Pataky Művelődési Központ 4.416 
Szent László Gimnázium 18.831 

Polgármesteri Hivatal 
és részben önállóan gazdálkodók intézmények 1.999.592 

2. § (1) A Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodók intézmények 2008. évi 
pénzmaradvány elszámolását az előző évi visszatérülés bevonásával hagyja jóvá. 
(2) A Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodók intézmények az 1. számú mel
léklet szerinti feladatokra használhatják fel a pénzmaradványt és a bevonható forrásokat. 

3. § (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi pénzmaradvány elszámolását az előző 
évi visszatérülések bevonásával hagyja jóvá. 
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények a 2. számú melléklet szerinti feladatokra használhat
ják fel a pénzmaradványt és a bevonható forrásokat. 

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Verbai Lajos Dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: 2009. április 

A hatályba lépés napja: 2009. április 
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1. számú melléklet 

Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézmények 
2008. évi pénzmaradvány elszámolása 

eFt-ban 

I. Mérleg szerinti pénzmaradvány 1.999.592 

Pénzmaradványt terhelő elvonások 
Elszámolás alapján befizetési kötelezettség MÁK felé 

- normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása után 9.064 
- központosított előirányzatok és egyéb kötött 
felhasználású támogatások után 24.722 

- Intézmény 2008. évi kiutalatlan támogatása 
- Szent László Gimnázium 7.366 

Elvonások összesen 41.152 

II. Előző évi visszatérülések elszámolása 

- Pataky Művelődési Központ 
2008. évi túlfinanszírozás 1.680 
2008. évi eseti kereset-kiegészítés 71 1.751 

- Normatív állami hozzájárulások 
2008.évi elszámolás után 26.318 

Visszatérülések összesen: 28.069 

Költségvetési pénzmaradvány 
- Polgármesteri Hivatal + részben önállóak 1.986.509 
- 2009. évi költségvetésben az áthúzódó fizetési 

kötelezettségek fedezetére betervezve 938.438 
- ebből: működési kiadásokra 363.830 

felhalmozási kiadásokra 574.608 
Korrigált pénzmaradvány 1.048.071 

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 
- Kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa 

Német Kisebbségi Önkormányzat 5 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 7 
Görög Kisebbségi Önkormányzat 18 
Román Kisebbségi Önkormányzat 165 
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 86 
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 20 
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 617 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 46 964 
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa negatív előjelű 
(-318 eFt), így kötelezettségeiket a 2009. évi költségvetésük terhére teljesítik. 

- 2008. évi pénzmaradványt terhelő szállítói kötelezettség 84.591 

A mérleg szerinti szállítói kötelezettség 188.878 eFt, 
melyből 104.287 Ft-ot a költségvetés tervezésekor 
beterveztünk a pénzmaradvány terhére 2.012 

- Közoktatás-fejlesztési célok központosított 
támogatásának elszámolása 
(feladattal terhelt, de fel nem használt összeg) 
- Széchenyi I. Á. Isk. 1.712 
- Nevelési Tanácsadó 300 

- Normatív, kötött felhasználású támoga
tások elszámolása 
(feladattal terhelt, de fel nem használt összeg) 583 
- Gépmadár u. 15. Óvoda 40 
-Kadau. 27-29. Óvoda 72 
- Mádi u. 127. Óvoda 29 
- Újhegy st. 5-7. Óvoda 144 
- Hungária krt. 5-7. Á.Isk. 138 
- Bánya u. 32. Á. Isk. 60 
-Kadau. 27-29. Á.Isk. 100 

- Érdekeltségi szabályozás alapján 
(az előterjesztés 1. számú melléklete szerint) 
4. § (1-3) vagyoni típusú bevétel utáni 
vagyoni jutalék 29.039 
vagyoni jutalék járulékaira 9.292 38.331 

- 5. § (1-3) Működési és sajátos működési bevételek után 
jutalékra 23.451 
jutalék járulékaira 7.505 30.956 

- Polgármesteri Hivatal 2008. évről áthúzódó fizetési kötelezettsége 
személyi juttatásra és költségtérítésre 37.295 
járulékaira 1.820 39.115 

- Angol asszisztensek mobil internet költség 386 386 

A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi kötelezettségei 
Személyi juttatás kötelezettsége 

- Cafeteria juttatás 2008. évi áthúzódó fizetési 
kötelezettség járulékaira 21.543 
54%SZJA 11.633 
járulék 10.617 22.250 
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megbízási díj ak 1.428 
járulékai 405 1.833 

jubileumi jutalom 2.603 
járulékai 833 3.436 

egyéb bér jellegű áthúzódó 1.030 
járulékai 250 1.280 

írásbeli kötelezettségvállalással terhelt 
dologi maradvány 8.732 

- eszközbeszerzésre felhalmozási célra 8.084 
- egyéb dologira 648 
- pályázati bevételek fel nem használt 

keretösszege 1.937 

Bérleti díjbevételek 60%-os költségarány 
elismerése 5.982 

Szabadrendelkezésű pénzmaradvány 784.140 
amelyből a Polgármesteri Hivatal 

bérmaradványa 25.664 
járuléka 8.213 33.877 

a részben önállóan gazdálkodók 
bérmaradványa 103.357 
járuléka 33.074 136.431 

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 
kötelezettséggel nem terhelt dologi maradványa 240.669 

Egyéb maradvány 373.163 

melynek nagyságrendjét indokolja a 2008. évben pénzforgalmilag teljesült rendkívüli bevéte
lek. 
Katasztrófa elhárítási feladatokra polgármesteri rendelkezési jogkörébe utalva 20.000 eFt-ot 
biztosítani szíveskedjenek. 
Kérem, hogy a szabadrendelkezésű pénzmaradvány terhére a 2009. évi költségvetésbe fede
zethiány miatt nem került betervezésre katasztrófa elhárítási feladatokra keretösszeg. 

Tekintettel a jelenlegi makro és mikro gazdasági helyzetre, amely egyre nagyobb óvatosságra 
int a gazdálkodás során, javaslom a szabad rendelkezésű pénzmaradványból 764.140 eFt-ot a 
Képviselő-testület céltartalékába helyezni az esetleges kieső bevételek ellensúlyozására. 

13 



2. számú melléklet 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Önállóan gazdálkodó intézményei 

2008. évi pénzmaradvány elszámolása 

eFt-ban 
Pataky Művelődési Központ 

I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány 4.416 

II. Tárgyévi túlfinanszírozás visszafizetése 1.680 

III. Pénzmaradványt terhelő elvonás (eseti kereset-kiegészítés) 71 
Költségvetési pénzmaradvány 2.665 

2009. évi költségvetésben áthúzódó fizetési kötelezettségként 
tervezve 3.538 
Korrigált költségvetési pénzmaradvány - 873 

így a 2008. évi pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a 2008. évi kötelezettségvállalásokra, 
valamint az elnyert pályázatok cél szerinti kiadásaira. 
Javaslom, hogy a vállalt kötelezettségeit a 2009. évi tervezett dologi kiadások terhére gazdál
kodj a ki. 

eFt-ban 
Szent László Gimnázium 

I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány 18.831 

II. Kiutalatlan támogatás 7.366 
Költségvetési pénzmaradvány 26.197 

Kötelezettségvállalással terhelt feladatok 
Működési kiadásokra 

Személyi juttatásokra 
- 2008. november havi túlóradíj 801 
- 2008. évi 2%-os kereset-kiegészítés 5.124 
-Igazgatói jutalomra 400 
- Előkészítő tanfolyamok 2009. évi kötelezettsége 4.057 
- Helyiség bérleti díjakból befolyt összeg személyi juttatással 
terhelt része 581 
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Személyi juttatások járulékai 
- Megbízási díjak 1-211 
- Egyéb bér 2.024 
Dologi kiadások 
2008. évi szállítói tartozások 8.876 
Pályázatból befolyt összegek fel nem használt része 
Tempus Közalapítvány 2.446 
Japán Magyar Együttműködési Fórum 461 

Kötelezettségek összesen: 25.981 

Szabad rendelkezésű pénzmaradvány 216 

melynek felhasználására az intézmény nem tett javaslatot, melyet elvonásra javaslok a Képvi
selő-testület működési célú általános tartalékkeretét emelve. 
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