
J.Q.i_, számú előterjesztés 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2011. évi normatívaelszámolásának önrevíziójáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Önkormányzat a 2011. költségvetési év végét követően elszámolt az igénybe vett 
hozzáj árulásokkal, támogatásokkaL 

A 2011. évi normatív támogatás igénylése a 2010/2011. és a 201112012. tanév nyolc és négy 
hónapjára vonatkozó létszámadatok alapján történik. Az Önkormányzat 2010. évi 
normatívaelszámolásának felülvizsgálata során a 10438/4/2012. iktatószámú, 2012. április 27-
én jogerőre emelkedett határozattal négy hónapra (201 O. szeptember 1-tőldecember 31-ig.) 
megállapított létszámadat vonatkozik a 2010/2011. nevelési év nyolc hónapjára is. 

Önkormányzat MÁK 2012. 04. 12-
20 ll. évi beszá- ei határozata szerinti eltérés 
molójának adatai adatok 

2010/2011. tanév 8 hónapja 
Ganuár-augusztus) 31. űrlap 

l 071 804 716 l 076 599 115 4 794 399 szerint 
az előtel]esztés 2. melléklete 
2011/2012. tanév 4 hónapja 
(szeptember-december) 31. űr-

738 105 532 738 105 532 o lap 
az előterjesztés 3. melléklete 
2010/2011. tanév 8 hónapja 
Ganuár-augusztus) 51. űrlap 

62 169 333 56 569 333 -5 600 OOO szerint 
az előterjesztés 4. melléklete 
2011/2012. tanév 4 hónapja 
(szeptember-december) 51. űr-

33 325 333 33 325 333 o lap 
az előterjesztés 5. melléklete 

2011. költségvetési év l 905 404 914 l 904 599 313 -805 601 

A visszafizetési kötelezettség 805 60 l Ft. 



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (2) bekezdése szerint, ha a helyi 
önkormányzat a költségvetési támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, 
a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani. 
A hozzájárulás, támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlan igénybevétel után 
az önkormányzat köteles kamatot fizetni. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
105. § (5) bekezdése értelmében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség kezdő napja az 
államháztartási számviteli kormányrendelet által az éves költségvetési beszámoló Kincstárhoz 
történő benyújtására előírt határidőt követő 16. nap, zárónapja a teljesítés napja. A késedelmi 
kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 

A jogtalanul igénybe vett támogatás után az Önkormányzat 2012. március 26. napjától a telje
sítés napjáig a jegybanki alapkamat (mértéke: 7,0%) kétszeresének megfelelő mértékű (napi 
mértéke: 0,0384%; napi összege: 308,9976 Ft) késedelmi kamatot köteles fizetni. 
A kamat mértéke jelenleg 20 727 Ft (2012. március 26. napjától 2012. május 31. napjáig 67 
nap). 

Az Önkormányzat a visszafizetendő támogatás összegét a Magyar Államkincstár 
"Önkormányzatok előző évről származó befizetései" elnevezésű, l 0032000-01031496 számú 
számlájára, a kamatot pedig, a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok 
kamatbefizetései" elnevezésű, l 0032000-0 l 034073 szám ú számlájára köteles megfizetni. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. május 4. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... 12012. ( ...... ) határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2011. évi normatívaelszámolásának önrevíziójáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önrevízió során megállapított, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív 
támogatás összegét, 805 601 forintot elfogadja, és a Magyar Államkincstár "Önkormányzatok 
előző évről származó befizetései" elnevezésű, l 0032000-0 l 031496 számú számlájára 
megfizeti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés 
miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. pont 
szerint visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 20 727 forintot 
elfogadja, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok kamatbefizetései" elnevezésű, 
10032000-0134073 számú számlájára megfizeti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelet 14. 
mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a 
céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a Polgártnestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. május 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



2 me/lék/et az előterjesztéshez 

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 31. űrlap 

2010/2011. tanév (január-augusztus) 

2011. évi beszámoló 

Hozzájárulás jogcíme 

mutatószám l hozzájárulás 

2011. évi beszámoló módosítása 
a MÁK határozat alapján 

12.04.11 
Különbözet 

mutatószám hozzájárulás l mutatószám l hozzájárulás 



2011. évi beszámoló 

Hozzájárulás jogcíme 

15. d (2) l felzárkóztató 9. évf., szakiskola, első szakképzési évfolyama 

15. d (3) l szakiskola második szakképzési évfolyama 

15. d (4) l szakiskola, szakközépisk. harmadik szakképzési évfolyama 

l 674 25 223 333 

440 4 386 667 

333 6 736 667 

10 653 333 

16.2.1. a (3) középiskola, szakiskola 2 

2011. évi beszámoló módosítása 
a MÁK határozat alapján 

2.04.11 

5 

o 

l 674 25 223 333 

440 4 386 667 

333 6 736 667 

10 653 333 

2 

2. me/lék/et az előterjesztéshez 

Különbözet 

o o 

o o 

o 
o 
o 

o o 



2011. évi beszámoló 

Hozzájárulás jogcíme 

16.5.2.a minősített műv okt. zene 504 15 086 400 

16.5.2.b minősített műv okt. zene csoportos 59 692 267 

16. eb (l) középszint ű érettségi vizsga 204 l 224 OOO 

16.6.1.( 4) bejáró tanuJók szakiskola 

Összesen 

2011. évi beszámoló módosítása 
a MÁK határozat alapján 

2.04.11 

504 15 086 400 

59 692 267 

204 l 224 OOO 

2. me/lék/el az elóterjesztéshez 

Különbözet 

o 
o 
o 



15. c (9) 2 szakiskola 10. évfolyam 

3. me/lék/et az előterjesztéshez 

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 31. űrlap 

2011/2012. tanév (szeptember-december) 

2011. évi beszámoló 
Hozzájárulás jogcíme 

mutatószám l hozzájárulás 

5 

20 ll. évi beszámoló módosítása 
a MÁK határozat alapján 

(2012.04.11.) 
Különbözet 

mutatószám hozzájárulás J mutatószám l hozzájárulás 

5 o 



Hozzájárulás jogcíme 

15.d(3)2 szakisk.második szakképzési évf. 

15. d (4) 2 szakiskola, szakközépisk. hannadik szakképzési évfolyama 

15. d (5) 2 szakisk., szakképz. Hannadikat köveö szakképzési évf. 

15 .e( l )2 zenemű. M i nősített elő, alap, továbbképzés 

15.e(2)2 zenemű. csoportos, minősített 

15 .g (l )2 1-4 napközis foglakozás 

15.g (2)2 5-8 napközis foglakozás 

15.g (3)2 1-4. isk.otthon 

16. aa (l) a szakiskola 9-1 O. évfolyamán iskolai gyakorlati oktatás 

2011. évi beszámoló 
20 ll. évi beszámoló módosítása 

a MÁK határozat alapján 
(2012.04.11.) 

3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Különbözet 

o 
o 
o 
o 
o 



3. me/lék/et az e/6terjesztéshez 

2011. évi beszámoló Különbözet 
Hozzájárulás jogcíme 

mutatószám l hozzájárulás mutatószám hozzájárulás l mutatószám l hozzájárulás 

16. bac (2) közép súlyos, autista óvoda 13 13 o o 
16. bac (3) közép súlyos, autista ált.isk o o 
16. bac (4) közép súlyos, autista fejlesz6 iskola o o 

o 
o 
o 

o 

o 



20 ll. évi beszámoló 

Hozzájárulás jogcíme 

mutatószám l hozzájárulás 

Óvoda: három gyerekes 

Óvoda: tartósan beteg 

Általános iskola: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

Álatlános iskola: három gyerekes 

Általános iskola: tartósan beteg 

Gimnázium: Rendszeres gyennekvédelmi támogatás 

Gimnázium: három gyerekes 33 

Gimnázium: tartósan beteg 3 

Szakiskola: Rendszeres gyennekvédelmi támogatás 3 

Szakiskola: tartósan beteg 

17. b tanuJók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 

Összesen 

2011. évi beszámoló módosítása 
a MÁK határozat alapján 

12.04.11 

3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Különbözet 

mutatószám hozzájárulás l mutatószám J hozzájárulás 

o o 
o o 
o o 
o o 

o 
o 

33 o 
3 o 
3 o 

o 
o 
o 



4. me/lék/et az előterjesztéshez 

A normatív, kötött felhasználásó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 51. űrlap 

2010/2011. tanév üanuár-augusztus) 

MÁK határozat szerinti módosítás 
Különbözet 

Az önkormányzat által 
jogcím 20 ll. évi beszámoló 

(2012.04.11.) ténylegesen felhasznált 
összeg 

mutatószám hozzá i árulás mutatószám hozzá i árulás mutatószám hozzájárulás 

L l. l. P ed. szakszolg (8 hó) 5 o l o 3 o l 62 49 600 OOO 55 44 OOO OOO -7 -5 600 OOO 44 OOO OOO 

I. 2. l. Pedagógus szakvizsga 898 6 286 OOO 898 6 286 OOO o o 5 956 423 

I. 3. a l. Osztályfőnöki pótlék 240 4 160 OOO 240 4 160 OOO o o 4 160 OOO 

1.3. b l Gyógypedagógiai pótlék 49 2 123 333 49 2 123 333 o o 2 123 333 

9 9 9lsv~~'~(::·~~7í~ 62 169 333,\;~~i;.'•''+~~t~l{i:; 
,, 

. '0 
.. ' :\·:·:. . }.\'rt~;~ : Állami támogatás összesen 9 9 9 9 56 569 333 , .. : .. -5 600 OOO . 56 239 756 



5. me/lék/et az előterjesztéshez 

A normatív, kötött felhasználásó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 51. űrlap 

2011/2012. tanév (szeptember-december) 

MÁK határozat szerinti módosítás 
Különbözet 

Az önkormányzat 
jogcím 20 ll. évi beszámoló 

(2012.04.11.) által ténylegesen 
felhasznált összeg 

mutatószám hozzáiárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás 

I. l. 2. Ped. szakszolg (4 hó) 5 o l o 3 o 2 68 27 200 OOO 68 27 200 OOO o o 27 200 OOO 

I. 2. 2. Pedagógus szakvizsga 902 3 157 OOO 902 3 157 OOO o o 2 979 529 

I. 3. a 2. Osztályfőnöki pótlék 240 2 080 OOO 240 2 080 OOO o o 2 080 OOO 

1.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék 41 888 333 41 888 333 o o 888 333 
.. 

-~ ~_1 
·:,, •.. ;J'.iid::, •.•. •·. ·.·· .• 

Állami támogatás összesen . <i~l·~~,·-~ .. 9 9 9 9 9 9 9 . ·~" . ;..;.;: 33 325 333 .· 33 325 333 o l~·:Z>S.§l 


