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E l ő a d ó :       Zsombok Lajos  polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület: 
 
Az Államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  70.§.-a  szerint  a költségvetési koncepciót  
legkésőbb  november hó 30.-ig  kell a képviselő-testület  terjeszteni.  Az Államháztartás működési 
rendjéről szóló 249/2009/(XII.31.)  Korm. rendelet szerint  a költségvetési  koncepciót  a helyben 
képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségek  figyelembe vételével kell összeállítani.   
 
A költségvetési koncepció  elkészítésének célja, hogy  a  következő év költségvetésének a 
kidolgozásához  iránymutatásokat, elképzeléseket fogalmazzon meg,  és  határozza meg az elérni 
kívánt főbb irányokat. 
 
 
A 2012.  évi költségvetési törvény-tervezetet, valamint a kapcsolódó törvényeket, illetve 
módosításokat az Országgyűlés még tárgyalja, zárószavazásra december hó végén kerül sor.  
A tervezés jelenlegi szakaszában  a feltételek nem teljes körű ismerete mellett is meg kell határoznunk  
a koncepcionális célokat.  
 
Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még 
éveken keresztül  egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági  válsággal küzdő övezet lesz,  
A Kormány gazdapolitikájának alapja  az államadósság csökkentése és  s költségvetési egyensúly  
helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség.  
Az euró válság magyarországi hatásának  kivédése érdekében   Magyarország  a költségvetés hiányát 
stabilan, tartósan  3 % alatt tartja.  
A nyersanyagárak  és a világpiaci olajár 2011. évi tetőzését követően  az infláció 2012. évben 4,2 % 
mértékben várható, amiben az ÁFA - emelés  egyszeri hatása is jelentkezik. 
A közszférában  nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál 
megmarad  az adójóváírás fokozatos  szűkítését  ellensúlyozó  bérkompenzáció. 
Megkezdődik a  nagy ellátó rendszerek  ( köz- és felsőoktatás, egészségügy  ) rendszerszintű 
átalakítása.   
 
A 2012. évi költségvetés  a kiadási oldalon  a bürokrácia további csökkentését, takarékossági 
intézkedések  bevezetését tartalmazza, míg  a forrás oldalon az arányos adórendszer  kiteljesülésével  a 
bevételi oldal  többletével finanszírozza  a hiánycsökkentést.  
  
A helyi önkormányzatok  2012. évben  hitelforrások nélkül több mint 3.200 milliárd   forinttal 
gazdálkodhatnak.  Ehhez a központi költségvetés   - állami támogatás  és helyben maradó  személyi 



jövedelemadó révén – mintegy 1.140,6  forintot  biztosít, amely  a 2011. évi  korrigált bázis irányszám  
100,7 %-a   
 
A fenti törvény  és kormányrendelet  előírásai alapján  az önkormányzat koncepciójának  
összeállításakor  számba  vettük a következő évi feladatokat , a jelenleg ismert  önkormányzati 
bevételeket  és kötelezettségeket.  
Figyelembe vételre kerültek  a  helyi bevételek,  a központi költségvetésből  számításba vehető 
bevételek, valamint  egyéb forráslehetőségek  ( pályázatok ) is.  
A koncepcionális  célok  meghatározásánál továbbra is fontos, hogy az előző évekhez  hasonló   
takarékos gazdálkodást folytassuk, az intézményeink  zavartalan működését biztosítsuk. 
 
  

 
Helyzetelemzés 

 
1./ A 2011.évi  gazdálkodás tapasztalatai: 
 
A 2012.évi költségvetés elkészítésekor célszerű a 2011.évi gazdálkodási folyamatok áttekintése, mivel 
ennek alapján megalapozottabb költségvetést  tudunk készíteni. 
  
Indokolt a gazdálkodási folyamatok értékelése is, melyek az alábbiakban foglalhatók össze: 
 

- a központi források, állami támogatások folyamatosan szűkültek, 
- a saját bevételek növelése korlátozódott, s ezzel párhuzamosan az önkormányzatok 

tartalékainak felélése emelkedett, 
- a többcélú kistérségi társulások megalakulásával az önkormányzatok 2005.évtől  kisebb 

mértékű forrástöbblethez jutottak, ugyanakkor évenként az önkormányzati  normatívák 
fajlagos összege csökkent, a feladatmutató nagyságával együtt. 

 
A 2011.év eddigi időszakában az önkormányzat gazdálkodása az alábbiakban foglalható össze: 
 
- A 2011.évi költségvetés készítésekor  911.842/ e Ft kiadással és bevétellel számoltunk. A 
költségvetési  bevételek  és kiadások   számbavétele során   a működési   bevétel és kiadás   
meghatározásakor   költségvetési rendeletünkben   84.674/e  Ft   finanszírozási bevétellel  ( működési 
hitellel  számoltunk. 
 
A harmadik negyedév végéig 2011.évi költségvetésünket   kettő  alkalommal módosítottuk. 
Módosított előirányzatunk a III. negyedév végén 921.997/e Ft. 
2011. szeptember  hó 30.-ig   az összes   bevételek   70 %.-ban  a kiadások  60 %-ban  teljesültek.  
  
- Működési bevételeink  teljesítése az időarányos résztől elmarad   64 %.  
A működési bevételen belül a támogatások, támogatás értékű bevételek, saját bevételek   70-80 % 
közötti teljesítést  mutatnak. A   2010. évi pénzmaradványunkat   100 %.-ban igénybe vettük. A 
működési bevételek  alacsony teljesítést   a tervezett hitel összege  befolyásolja.   
Az év közbeni takarékos gazdálkodás során  hitel felvételre nem volt szükség. 
Felhalmozási bevételünk az előző évi pénzmaradvánnyal együtt:   84 %. 
- Az év során a pályázati lehetőségek kihasználásával  többletforrást értünk el.  
 
- 2011.év során is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, ezt mutatja működési kiadásaink teljesítése 
is, mely szintén 64 %. A kiadásokon belül a személyi juttatások  70 %, a munkaadókat terhelő 
járulékok  74 %,  dologi kiadások  60 %.  A szociális juttatások kiadása:  54 %.. 
A támogatás  értékű működési kiadás    74 %. 
Felhalmozási kiadásaink   összesen:  44 %-os  teljesítést mutatnak.  Ezen belül a felújítás  55 %,  a 
beruházás  50 %. 
- Az intézmények működőképességét megtartottuk, a zavartalan működés feltételeit biztosítani tudtuk. 



 
B e v é t e l e k : 
 
A költségvetésben mind az intézményi, mind  az önkormányzati  saját bevételeket reálisan kell 
terveznünk ahhoz, hogy az  állami költségvetésből kapott  bevételekkel együtt  reális kiadási szintet is 
lehessen   biztosítani.  
 
1.Központi  költségvetésből származó bevételek: 
 
 A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat  a települési  önkormányzati forrásszabályozás  jelenlegi  
rendszerének  jelentős    ( feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó ) átalakítása összességében jövőre még 
nem várható. 
A helyi önkormányzatok  támogatását  a központi költségvetési kapcsolatokból származó források  - 
az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett  személyi jövedelemadó  - együttesen 
határozzák meg.  
A helyi  önkormányzatok működését  általánosságban segítő,  a költségvetési törvényjavaslat 3.  
melléklete  1-8 jogcímeit magában foglaló normatív állami hozzájárulások szerkezete  követi  a 2011. 
évi  finanszírozási  konstrukciót.  
 
A települési önkormányzatok  üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális  feladati jogcím keretében   
47,1 %-al  1.305.- Ft/fővel  magasabb összeg segíti a feladatok ellátását 2012-ben.  
E normatíva emelkedés  jogcímen   a  2011. évhez viszonyítva   4.240/e Ft  többletforrásra leszünk 
jogosultak.  
Várható azonban, hogy  a SZJA kiegészítés összege viszont  csökken. 
 
Az okmányiroda  és gyámügyi igazgatás, körjegyzőség  működése, lakott  külterülettel  kapcsolatos 
feladatok, építésügyi igazgatási feladatok, üdülőhelyi  feladatok  után járó  támogatások  fajlagos 
összegei nem változnak.  
Az építésügyi feladatok jövő évi támogatása  943/e Ft-tal  emelkedik, köszönhetően a támogatás 
alapját szolgáló építésügyi igazgatási feladatok  mutatószámának  emelkedése  miatt. A döntések  
száma  122  -el   nött. 
 
Az üdülőhelyi   feladatok támogatása  jogcímen, tekintettel  az idei várható idegenforgalmi bevételek  
teljesülésére  kevesebb  normatíva válik tervezhetővé.  2011. évben  500.000.- Ft, 2012.  évben  
150.000.- Ft   idegenforgalmi adóforinttal számoltunk.   
 
A szociális   ellátásokra fordítható támogatás csökken. A költségvetési támogatások csökkentése 
kifejezi azt a kormányzati szándékot, hogy, a szakmai és pénzügyi szabályozás  jobban ösztönözzön a 
munkavállalásra,  az aktív korúak  ellátásának csökkentett  támogatási összegei   az egyéneket 
erőteljesebben motiválják   munkaerő-piacra való visszatérésre. 
A korábbi gázár   támogatás  beépült  az önkormányzati  lakásfenntartási  támogatásba. A 
rendelkezésre álló összeg nem, de a kedvezőbb feltételek miatt az érintettek köre jelentősen nőhet.  
 
Várható  a rendszeres szociális segélyezettek létszám  bővülése , ugyanakkor szigorodnak a  
jogosultsági feltételek, és mérséklődnek a támogatások. 
A jelenlegi szabályozás szerint a foglalkoztatást helyettesítő  támogatás összege azonos az öregségi 
nyugdíjminimum összegével   ( 28.500.- Ft/hó )  a tervezett jogszabály módosítással  ennek összegét  
az öregségi nyugdíjminimum  80 %.-ára.  
 
E  normatíva összege azonban még nem ismert,  mivel  a fajlagos összeget több tényező befolyásolja, 
és központilag kerül majd meghatározásra. 
Ezen  központi költségvetésből származó  normatív bevételeken kívül még a tanyagondnoki  
szolgálatra   tudunk normatívát igényelni.   Az   oktatási  valamint  a  szociális normatívák   a többcélú  
kistérségi  társulást illetik meg.  
A normatívákkal kapcsolatos  előzetes számításokat   az 1. sz. melléklet tartalmazza. 



 
 
 
Átengedett   személyi jövedelemadó: 
 
A  lakóhelyen maradó személyi  jövedelemadó  - a 2010. évben a  településekre bevallott  szja  8 %.-a  
A személyi jövedelemadó kiegészítés a települési önkormányzatok  közötti   
jövedelemdifferenciálódás tompítására szolgál.     
A számítás alapja az idei évhez hasonló, a két évvel korábbi bevallásokban szereplő  adóalapból 
számított  fix  iparűzési adó -  a  2011. I. félévi beszámolóban   elszámolt  adóerő-képesség -   lesz, így 
az önkormányzat  egész évben előre  meghatározott  jövedelemkülönbség mérséklési támogatással 
tervezhet.  
 
Saját bevételek: 
 
A saját működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek  között  tudjuk tervezni    a 
hatósági  jogkörhöz kötött ( okmányirodai  )   bevételeket 
 
A költségvetés tervezésénél számolunk a képviselő-testület döntése szerinti lakbér, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérleti díjával. 
 
Működési bevételeink között egyik legfontosabb tényező a helyi adó bevétel, melynek teljesítését a 
gazdasági körülmények jelentősen befolyásolják.  
2012. évben nem  számolunk  a meglévő adónemeken belül   adómérték emeléssel. 
Az adótörvények kihirdetése után   lehetőségeinket átgondolva   (  esetleg új adónem )  később  
döntünk.  
Előzetes   számításaink szerint  a következő évben  adóbevételi  tervezetünket a következő tábla 
tartalmazza.  
 

adónem 2011. 
november tény 

 (e Ft) 

2012.év  
várható előírása      

   (e Ft) 
Építményadó-lakás  

16 449 
4 100 

Építményadó-egyéb épület 12 000 
Építményadó-garázs  2 300 
Telekadó 2 562 2 900 
Magánszem.komm.adója-lakás 

8 330 

9 300 
Magánszem.komm.adója-pince 12 m2-ig 40 
Magánszem.komm.adója-pince 12 m2 
felett 

200 

Idegenforgalmi adó 73 150 
Iparűzési adó 35 232 38 000 
Gépjárműadó 16 900 21 700 
   
Összesen: 79 546 90 690 

 
  
Adónemenként   a tényadatok   2011. november hó  20.-i  állapot.  A 2012. évi  várható előírás ennél 
jelentősen több, de ezen adat  a  bevallások alapján  ténylegesen  kivetett   adó összege,  amely  nem 
lesz tényleges bevétel, mivel   100 %-ban nem kerül befizetésre. 
Bevételként  ennek     90 %- val számolhatunk, mely  megközelítően 80 000 ezer Ft lehet.  
Az oktatási intézmények   állami tulajdonba kerülésével, a közigazgatás  átszervezésével 
összefüggésben azonban   várható  a gépjárműadó valamint az iparűzési adó vonatkozásában, hogy a 
bevételek egy része  a központi  költségvetéshez kerül.  Ennek időpontja  még nem ismert.  



A hátralékok behajtására  kell törekednünk, hogy többletbevételt érhessünk el.  
 
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között kell szerepeltetni a vízhálózat és csatornaeszközök 
használatából származó koncessziós és eszközhasználati díjakat, az  uszodát  működtető  kft.től  kapott 
osztalékot. 
Önkormányzatunk ingatlan értékesítést a 2011. évi költségvetésben nem tervez. 
A jelenleg elbírálás alatt  pályázatok  által  biztosítandó összegeket  is  a felhalmozási bevételek között   
fogjuk megtervezni. 
 
  
K i a d á s o k :  
 
A nehéz gazdálkodási feltételek mellett kiemelt feladatunk az intézmények hatékony és takarékos 
működtetése, a kötelező önkormányzati feladatok eddig elért ellátási színvonalának megőrzése. Ezen 
kívül  eleget kell tenni a központi és önkormányzati döntésekből adódó kötelezettségeinknek. 
A törvényjavaslat előírásai szerint   bérfejlesztés nem lesz,  ezért a személyi juttatások előírása 
jelentősen nem változik,  csak a hatályos  törvényekben  előírt   átsorolások miatti  emelkedés  
befolyásolja az előirányzatot. (  jubileumi  jutalom, kötelező előrelépés )  
  
Jelenleg nehéz meghatározni a dologi kiadásokat, de valószínűleg növekedni fognak, hiszen egyenlőre 
nem ismert az energia áremelés mértéke. 
Az infláció prognosztizált mértéke 4,2 % célszerű lenne a dologi kiadások összegét ezzel a mértékkel 
emelni, de valószínű, hogy a források ezt nem teszik lehetővé. 
A költségvetési rendeletben   a 2011. évi  előirányzat   inflációval növelt mértékével  javasoljuk  a 
dologi előirányzatokat meghatározni,  de    költségvetési  rendeletünkben  ezen kiadások   80 %-os   
felhasználását  kellene  csak engedélyeznünk  az  I. félévben,  és  majd a tényadatok alapján   kell 
eldönteni   a további felhasználás  engedélyezését.  
 
Önként vállalt feladatok közé tartozik a civil szervezetek és a helyi sportegyesület támogatása, a 
támogatások mértéke valószínűleg nem emelhető. A  támogatások mértékéről   a konkrétabb  bevételi  
adatok függvényében  kell  dönteni.  
Fontos hangsúlyozni, hogy a városi rendezvények lebonyolításánál aktív közreműködő szerepet 
kérünk civil szervezeteinktől. 
Arra kell törekednünk, hogy minél  kevesebb  költséggel  tudjuk rendezvényeinket lebonyolítani. 
 
A kiadási oldalon jelentős tételt képvisel az intézmények fenntartása és a PPP konstrukcióban 
megvalósított uszoda éves szolgáltatási díjának teljesítése, melynek várható összege 2012.évben 
53,600 millió Ft.  
  
A közfoglalkoztatás rendszere és az álláskeresési   ellátásra is tekintettel kerülnek  meghatározásra   az 
önkormányzati hatáskörű segélyek.  A szociális törvény módosításával összhangban   a  pénzbeli 
szociális juttatások előirányzatai  a jelenleginél célzottabban kerülnek elosztásra.  
A pénzbeli szociális  juttatások  kiadási  összegét  csökkenheti  a  foglalkoztatásra  benyújtott  
pályázat. 
 
 
Pályázatok, fejlesztések 
  
 
- 2012. évben  szeretnénk  a bölcsőde épületét    bővíteni , felújítani   pályázati  pénzeszköz  

bevonásával; 
 
- Szükséges lenne a nyugati temetőnél az urnahelyeket bővíteni, illetve megfelelő környezetet 

biztosítani a keleti temetőhöz hasonló kerítés megépítésével, valamint  harangláb  építeni; 
 



- A Keleti temetőnél    urnafal   és sírhelyek kialakítása; 
- A városi kerékpártárolót kialakítani; 
- A sportcsarnok energetikai  beruházásával kapcsolatosan  amennyiben    lehetőség lesz rá  

pályázatot  ismét benyújtani; 
- A Rákóczi utcai járda  jobb oldani részét  az áruháztól  az  Ady Endre utcáig felújítani; 
- A Zrínyi utca és Fonyódi út kereszteződésében  a körforgalom kialakítására a pályázatot ismét 

benyújtani; 
- A Csokonai utcai parkoló építése, melyre korábban már költségkalkuláció is készült. 
- Lengyeltóti  város  vízrendezés  _ Szent János árok III. ütem; 
- Lengyeltóti Művelődési Ház   VIII. Diófesztivált  megrendezése, melyhez  a LEADER pályázatot 

benyújtottuk; 
- A foglalkoztatással  kapcsolatosan a jövő évben  szeretnénk   100 %-os támogatással  a START 

programot indítani,  Gyugy Hács és Kisberény településekkel együtt. A pályázatot benyújtottuk. 
A foglalkoztatás három    időszakban történne.  2012.01.01.-től 12. 31.-ig    22 fő, 2011.01.01.-től 
11- 30-ig  35 fő, a harmadik foglakoztatási rész megbontva  2012.01.01.-től – 02.29.-ig, valamint 
2012.12.01.-12.31.-ig. 44 fő. 
Lengyeltóti  49 fő,  Hács  16 fő, Gyugy 11 fő, Kisberény  15 fő   (átlaglétszámban ) 
foglalkoztatását tudná biztosítani sikeres pályázati elbírálás után; 

- Az Uszoda várhatóan ebben az évben nem kerül  önkormányzati tulajdonba, de jövőre várható   
melynek takarékos működtetését  meg kell oldanunk. 
 

Lengyeltóti Város egyesületei is több  feladatra pályáztak. 
- Ördöngős   Alapítány    Pünkösdölő  1 800 ezer Ft, valamint  táncruhák beszerzésére 1 500 ezer   

Ft; 
- Lengyeltóti Közalapítvány  kiadvány készítés 5 000 ezer; és szerkezetlakatos tanfolyam 

szervezése 2 500 ezer Ft; 
- Lengyeltóti  VSE a sportöltöző korszerűsítésére  9 200 ezer Ft 
A költségvetés összeállításakor  figyelemmel kell  lenni ezen pályázatokra is  és anyagi 
lehetőségeinkhez  mérten  az önrészhez támogatás  nyújtani; 
 
 
A kitűzött fejlesztési célok elérése érdekében a pályázati lehetőségeket fel kell mérni, folyamatosan 
tájékozódni a lehetőségekről, annak érdekében, hogy minimális saját forrás igénybevételével 
valósuljanak meg terveink. 
 
A költségvetési egyensúly várható alakulása 
Az előző években a költségvetés tervezésekor kimutatott hiány finanszírozására működési hitel 
felvételt terveztünk, ám a takarékos gazdálkodásnak  valamint  a felhalmozási pénzmaradványnak 
köszönhetően hitel  felvételére nem került sor. 
Ezért a költségvetés összeállításakor és elfogadásakor törekedni kell arra, hogy a működési bevételek 
mértékéig kerüljön a működési kiadás megállapításra, ellenkező esetben a fejlesztési bevételekből, 
illetve fejlesztési tartalékból kell  ismét a működési hiányt finanszírozni. 
 
Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat csak olyan feladatot vállaljon fel, amelyet az állam 
normatív módon, vagy pályázati forrásokkal támogat  hogy kevesebb önrészt kelljen  biztosítanunk.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott javaslatot tárgyalja meg és határozzon a 
költségvetési rendelet összeállításához szükséges célokról. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 
2012.évi költségvetési koncepcióját, és a következő határozatot hozza:  
 



A Képviselő-testület  jóváhagyja  a Lengyeltóti  Városi   Önkormányzata költségvetési koncepcióját  
és   a 2012. évi költségvetési   rendeletet  az  alábbi  szempontok és szabályok figyelembevételével  
kell   összeállítani:   
 
1./ Alapvető fontosságú az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának  
biztosítása, a költségvetési egyensúly megteremtése. Ennek érdekében  az  önkormányzatnak  a  
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás   részére  az oktatási  és a szociális  intézményi 
feladatokhoz a  feladatarányosan  járó  támogatási   célú működési hozzájárulásokat biztosítani kell.  
A költségvetés összeállításakor a dologi kiadásokat  a 2011. év  eredeti előirányzatához  viszonyítva  
az infláció mértékével  növelve kell  tervezni,  az  előirányzatok  felhasználását  az I. félévi tényadatok 
ismeretéig   80 %- ig kell engedélyezni. 
 
2./ Az önkormányzati feladatellátás  minden területén  érvényesíteni kell a takarékos, óvatos  
költségvetési  gazdálkodás körülményeit, lehetőleg  a működési hiány nélküli gazdálkodást. 
Amennyiben azonban  a   bevételeink   úgy alakulnak, hogy  a  legszükségesebb kiadásokat nem 
fedezik, úgy  az ÖNHIKI   támogatási igényt  már  az  törvényben szereplő  legelső időpontban be kell 
nyújtani. 
 
3./ A beruházási,fejlesztési célú pénzeszközök felhasználásával     szükséges az önrészek biztosítása, a 
folyamatban lévő fejlesztések megvalósításához, lezárásához és az új  pályázatokhoz. 
 
4./ Az adóhátralékok valamint  az egyéb  bevételi hátralékok   - lakbér, helységbér  -  behajtására  is a 
szükséges intézkedéseket  folyamatosan biztosítani kell; 
 
Felelős:   Zsombok Lajos   polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Lengyeltóti, 2011. november 23. 
 
 
        Zsombok Lajos 
          polgármester 
 
Előterjesztést készítette: 
 
 
Posza Jánosné 
pénzügyi ügyintéző 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
           jegyző 
 
 
 
 
 

  
  

   



1.sz.melléklet

2012.év koncepció

fajlagos összeg fajlagos összeg

jogcímek támogatás mutatószám (ezer Ft) támogatás ( ezer Ft)

Település üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 2.769.-Ft/fő 3 309 9 163 4.074.-Ft/fő 3 290 13 403

Okmányiroda és gyámügyi ig. alap hozzájárulás 3.000.000.-Ft/körzetkp. 1 3 000 3.000.000.-Ft/körzetkp. 1 3 000

Okmányiroda működési kiadásai 276 Ft/ügyirat, legalább 2 millió Ft 5 744 2 000 276 Ft/ügyirat, legalább 2 millió Ft 1 2 000

Gyámügyi igazgfatási feladatok 28.600.-Ft/fő 127 3 632 28.600.-Ft/fő 127 3 632

Építésügyi térségi normatív hozzájárulás 56.-Ft/fő 11 562 647 56.-Ft/fő 11 596 649

Kiegészítő hozzájárulás az építésügyi feladatokhoz 7.729.-Ft/döntés 205 1 584 7.729.-Ft/döntés 327 2 527

Körjegyzőség alap-hozzájárulás 253.530.-FT/körj./hó 12 3 042 253.530.-FT/körj./hó 12 3 042

Köjegyzőség ösztönző hozzájárulás 96.000.Ft/község/hó 24 2 304 96.000.Ft/község/hó 24 2 304

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2.612.-Ft/fő 123 321 2.612.-Ft/fő 116 303

Üdülőhelyi feladatok idegenforg.adóforint 500 750 idegenforg.adóforint 100 000 150

Egyéb feladatok összesen: 26 443 31 010

Pénzbeli szociális juttatások 11.297.-Ft/fő 3 309 37 382 11.297.-Ft/fő 3 290 37 167

Családsegítés 395.-Ft/fő 11 562 4 567

Gyermekjóléti szolgálat 395.-Ft/fő 11 562 4 567

Otthonközeli ellátás szoc. étk-házi seg.nyújtás

Otthonközeli ellátás szoc.étk-idősek nappali ellátása

Otthonközeli ellátás szoc.étkeztetés 55.360.-Ft/fő 446 24 691

Otthonközeli ellátás házi segítségnyújtás 166.080.-Ft/fő 102 16 940

Otthonközeli ellátás idősek nappali ellátása 88.580.-Ft/hó 159 14 084

Tanyagondnoki szolgálat 1.996.550.-Ft/szolgálat 12 1 997

Bölcsődei ellátás 494.100.-Ft/fő 18 8 894

Ingenyes bölcsődei étkeztetés 68.000.-Ft/fő 6 408

Szociális továbbképzés, szakvizsga 9.400.-Ft/fő 26 244

Szociális feladatok összesen: 113 774

Személyi jövedelemadó  8 % 3 309 18 924 3 290 15 772

Települési önkorm. jövedelemdiff. mérséklése 3 309 96 206 3 290 96 206

SZJA összesen 115 130 111 978

M I N D Ö S S Z E S E N: 255 347 0 0 142 988

A szürkével jelzett mezők várható támogatási összegek az előző évi adatok alapján kerültek számításra, 

a pontos adatokat később teszik közzé.

tájékoztató adat 2012.évben

2011.évben nincs ilyen 
jogcím

LENGYELTÓTI   Állami támogatások 2011.évben

 2011.évben

mutatószám


