
 3. melléklet a .../2018.(....) önkormányzati rendelethez

Mennyiségi 

egység
Mutató

Fajlagos 

összeg
Összeg

I.1.a
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali 

létszám alapján

elismert hivatali 

létszám

I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 6 046 840

I.1.ba
 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának 

támogatása - beszámítás után 
hektár 22 300 1 734 940

I.1.bb  Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után km 2 464 000

I.1.bc  Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m2 100 000

I.1.bd  Közutak fenntartásának támogatása km 1 747 900

I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után fő

I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után külterületi lakosok

I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után
idegenforgalmi 

adóforint

Beszámítás

(A számított bevétel a 2016. évi iparűzési adóalap 0,55%-a)
24 241 185

I.1. 
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és 

kiegészítés után
forint 0

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása forint

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen forint 0

II.1.
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 

közvetlenül segítők bértámogatása
14 430 900

II.1. (1) 1  Óvodapedagógusok elismert létszáma fő 2,8 4 419 000 8 248 800

II.1. (2) 1
 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő 

munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 
fő 1,0 2 205 000 1 470 000

II.1. (3) 1
 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő 

munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 
fő

II.1. (1) 2  Óvodapedagógusok elismert létszáma fő 2,7 4 419 000 3 977 100

II.1. (2) 2
 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő 

munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 
fő 1,0 2 205 000 735 000

II.1. (4) 2  óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő

II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő

II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 27,0 81 700 1 470 600

II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő

II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 26,0 81 700 708 067

II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás forint

II.4.
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 

többletkiadásokhoz
802 000

II.4.a (1)

 alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt 

óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. 

december 31-éig szerezték meg 

fő 2,0 401 000 802 000

II.4.b (1)

 alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt 

óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben 

szerezték meg 

fő

II. 
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása
forint 17 411 567

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása forint
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III.3.a  Család- és gyermekjóléti szolgálat számított létszám

III.3.b  Család- és gyermekjóléti központ számított létszám

III.3.c (1)  szociális étkeztetés fő

III.3.c (2)  szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő

III.3.d (1)  házi segítségnyújtás fő

III.3.d (2)  házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő

III.3.da  házi segítségnyújtás - szociális segítés fő

III.3.db (2)  házi segítségnyújtás - személyi gondozás fő

III.3.db (1)
 házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás által történő 

feladatellátás
fő

III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó 12 3 100 000 3 100 000

III.3.f (2)
 időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő 

feladatellátás
fő

III.3.g (5)  demens személyek nappali intézményi ellátása fő

III.3.g (6)
 demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő 

feladatellátás
fő

III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő

III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás forint

III.5.a  A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 0,88 1 900 000 1 672 000

III.5.b  Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint 1 417 532

III.5.c
 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 

támogatása 
forint 1 008 285 287 280

III.
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
forint 6 476 812

IV.1.d

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési 

feladatainak támogatása 

Ft 1 210 1 800 000

IV.1.e
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 
Ft

IV.1.
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

 Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen 
Ft 1 800 000

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ft 1 800 000

Mindösszesen 25 688 379


