
Lengyeltóti   Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 3/2009/II.27./ rendelete 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl 

egységes  szerkezetben  
a módosítására kiadott 

7/2009/III.27./ a 10/2009/IV.23/,  a  12/2009/V.29./ valamint  a 14/2009./VIII.26./  rendelettel 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat   Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján 2009. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok 
képviselı-testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 
 

2. § 
 

(1) Az Áht.  67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselı-testület a címrendet a (2) bekezdés 
szerint állapítja meg.  

 
(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények 

külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
I. 

 
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak 

fı összege, a hiány mértéke 
 

3. §1 
 

 A Képviselı-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi 
költségvetését  
 

1.997.037/ ezer Ft bevétellel, 
                                                    2.015.309/ ezer Ft kiadással és       
                                                         18.272/ezer Ft  hiánnyal   ( mőködési hitel)  
állapítja meg. 
Ezen belül: 

• a mőködési célú bevételt                                               1.144.602/ e Ft-ban 
• a mőködési célú kiadásokat                                           1.129.239/ e Ft-ban 

ebbıl 
- a személyi juttatások kiadásait  510.552/ e Ft-ban  
- a munkaadókat terhelı járulékokat  163.208/ e Ft-ban 
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- a dologi kiadásokat  358.324/ e Ft-ban 
- a speciális célú támogatásokat    61.767/ e Ft-ban 
- támogatás értékő mőködési kiadás    21.904/ e Ft-ban 
- mőködési célra átadott ÁHT-n kivülre    12.183/ e Ft-ban 
- a céltartalékot      1.301/ e Ft-ban 

• a felhalmozási célú bevételt   870.707/ e Ft-ban 
• a felhalmozási célú kiadást  886.070/ e Ft-ban 

ebbıl: 
- a beruházások összegét  770.271/ e Ft-ban 
- a felújítások összegét    41.368/ e Ft-ban 
- egyéb felhalmozási célú kiadások                           44.857/ e Ft-ban 
- hitel visszafizetés                                                       5.280/ e Ft-ban 
- felhalmozási tartalék                                                24.294/ e Ft-ban 

 
állapítja meg. 
 
 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 
 

4. §2 
 

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb 

bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 2/a. 
számú melléklete tartalmazza. 

 
(3) A Képviselı-testület a 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervenkénti kiadási elıirányzatait e rendelet 3/a. számú melléklete szerint 
hagyja jóvá. 

 
(4) A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplı mőködési jellegő 

feladatok kiadásait a rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg. 
 
(5) A Képviselı-testület   a  támogatás  értékő mőködési és felhalmozási  kiadásokat, valamint  

a   mőködési célra átadott pénzeszközöket  a 4.számú melléklet szerint   állapítja meg.  
 
(6) A Képviselı-testület a  beruházási  kiadásokat e rendelet 5. számú melléklete szerint 

állapítja meg. 
 
(7) A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatokat célonként e rendelet 6. számú melléklete 

szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott 
rangsornak megfelelıen valósíthatók meg. 
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(8) A Kép viselı-testület   az EU támogatással megvalósuló projektet  a 7.számú melléklet 

szerint  hagyja jóvá. 
 
(9)3 A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és 

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként  e rendelet 8. számú melléklete 
szerint állapítja meg. 

 
 A bevételek és kiadások  közötti egyensúly  megteremtéséhez szükséges  intézkedések, a 

hitelmőveletekkel   kapcsolatos   hatáskörök 
 

5.§. 
 

(1) A Képviselı-testület  a bevételek   és a kiadások  közötti  egyensúly megteremtése 
érdekében18.272/ ezer forint  kiegészítı hitel   felvételét  hagyja jóvá. 

  
(2)  Az önkormányzat  költségvetésében szereplı    18.272/ e Ft mőködési  hiány   pótlására  
      a Képviselı-testület pályázatot  nyújt be  az  önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került        
      önkormányzatok  forráshiányának  pótlására  kiírandó  pályázati   támogatásra 
 
 
 

A bevételi többlet kezelése 
 

6.§ 
 

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselı-testület  
pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések illetve pénzügyi 

mőveletek lebonyolítását  60.000/e  Ft-ig a képviselı-testület a polgármester 
hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekrıl a következı képviselı-
testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet 

felhasználásáról a képviselı-testület annak felmerülését követı testületi ülésén 
esetenként dönt.  

 
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felül többletbevételét a 

felügyeletét ellátó szerv egyidejő tájékoztatásával, a tényleges többlet  50. %-ának 
megfelelı összegő, saját hatáskörő elıirányzat-módosítás után használhatja fel. A 
képviselı-testület ezt az elıirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az 
érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja. 
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Általános és céltartalék 

 
7. §4 

 
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat céltartalékát  
 

1.301/ ezer Ft összegben 
 
      e rendelet 9. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. 
 
(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat   
felhalmozási   jellegő    tartalékát:   24.294/ezer Ft   összegben állapítja meg. 
 
(3) A  tartalék felhasználásáról a képviselı-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor 
egyedi határozatban dönt. 
 
 

Több éves kihatással járó feladatok  
 

8.§. 
 

A Képviselı-testület  a többéves kihatással  járó feladatok elıirányzatait e rendelet 10. számú  
melléklete  szerint fogadja el, azzal hogy a késıbbi évek elıirányzatait  véglegesen  az   adott 
évi   költségvetés elfogadásakor  állapítja meg.  
 

Elıirányzat-felhasználási ütemterv 
 

9. § 
 
 

A 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét havi 
bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 

Közvetett támogatás  
 

10.§. 
 

Az   önkormányzat  közvetett   támogatásait  a   12.számú melléklet tartalmazza.  
 

Gördülı tervezés 
 

11. §5 
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A Képviselı-testület a tárgyévet követı három évben várható bevételeket és kiadásokat a 13.  
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

II.  
 

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

12. §. 
 
(1) A Képviselı-testület   kizárólagos  hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 
(2)  Ha év  közben  az Országgyőlés, a Kormány, illetve   valamely  költségvetési fejezet  az 
önkormányzat  számára  pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselı-testületet 
tájékoztatni köteles. 
A Képviselı-testület negyedévenként, de legkésıbb  a költségvetési szerv számára a 
költségvetési beszámoló  felügyeleti szervhez  történı  megküldésének  külön jogszabályban 
meghatározott  határidejéig , december hó 31.-i hatállyal dönt  a költségvetési rendeletének 
ennek  megfelelı módosításáról. 
 
(3) Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak 
kihirdetését követıen  haladéktalanul a Képviselı-testület elé kell  terjeszteni a költségvetési 
rendelet módosítását.  
 
(4)  A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapul 
elıirányzatokról, elıirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételi  
fıcsoportokra  vonatkozó kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.  

 
 

13.§ 
 

(1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a 
gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az 
alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetıje a felelıs. 

 
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati 

támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított 
legyen az éves gazdálkodás, kötelezıen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni 
tudja. Év közben többletigénnyel   az intézmény nem élhet.  

 
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 

költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elıirányzatok – amennyiben a tervezett 
bevételek nem folynak be – nem teljesíthetık. 
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(4)Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegő 
támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozóan. 

 
(5) Az intézmények kizárólag a Képviselı-testület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak be 
szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása 
költségvetési többlettámogatást igényel. 
  
(6) A Képviselı-testület  az étkezési hozzájárulás  ( utalvány)  összegét  havi 6.000.-Ft/hó, a 
konyha dolgozóknál  természetbeni étkezésként   9.000.-Ft / hó összegben állapítja  meg.  
 
 

14. §. 
 
(1)  Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról - ha az érdemi 

döntést igényel - a testület dönt a polgármester elıterjesztésére a költségvetési rendelet 
egyidejő módosításával. 

 
(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok felosztásáról és az önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet 
módosításáról a képviselı testület a 12. §.-ban  foglalt módon dönt. 

 
 

Az intézményi elıirányzat módosítás szabályai 
 

15. § 
 

(1) Az intézmény saját elıirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási 
elıirányzatának fı összegét, ezen belül a kiemelt elıirányzatokat és ezekhez 
kapcsolódóan a részelıirányzatokat felemelheti: 

 
a.) az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi elıirányzatot meghaladó 

többletbevételébıl, 
b.) elızı évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából, 
 

(2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet 
meghaladó idıtartamú kötelezettséget nem vállalhat. 

 
(3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint 

módosíthatja: 
 

a.) Dologi, mőködési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási 
fıcsoportjai között elıirányzat változtatásokat hajthat végre. 

b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között elıirányzatot 
módosíthat. 

c.)   Mőködési költségvetés és felhalmozási jellegő kiadások közötti elıirányzat 
módosítás, illetve a mőködési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása 
felügyeleti engedéllyel, a Képviselı-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható 
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végre. Ezen átcsoportosítás a mőködési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, 
ebbıl eredıen a gazdálkodásban zavart nem okozhat. 

d.)   Kiadási fıcsoportjain belül az egyes részelıirányzatok között az elıirányzatokat 
megváltoztathatja. 

e.)   Bevételi elıirányzatán belül az egyes részelıirányzatait (az önkormányzati támogatás 
és ezen belül a mőködési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel 
összefüggı bevételek kivételével) megváltoztathatja. 

f.)   Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási elıirányzatát, valamint az ezekhez 
kapcsolódó bevételi elıirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja. 

g.)   Az intézmény személyi juttatás és járulékai elıirányzata intézményi hatáskörben csak 
a fenntartó engedélyével a jogszabályi elıírások figyelembevételével módosítható. 

 
 
(4) A 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyását követıen pénzmaradványból intézményi 

hatáskörben, személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált 
maradvány használható fel. 

 
(5) Az intézmény a saját hatáskörő elıirányzat módosításokról a felügyeleti szervét 

negyedévenként tájékoztatja. 
 
(6) Az élelmezési támogatások elszámolására elsı esetben félévkor kerül sor. 
 
 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos elıírások 
 

16. § 
 
(1) Az intézmény vezetıje önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az 

intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás 
során köteles betartani. 

 
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidıs, részmunkaidıs, valamint a 

megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi 
költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) elıirányzatot nem lépheti túl. 

 
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási 

pótelıirányzat kérelemmel, ha elıirányzata, illetve maradványa nem biztosítja 
törvényben elıírt kötelezettségei teljesítését. 

 
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a 

többletbevételbıl történı kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi 
jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. 

 
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány 

alkalmazásával nem kerülhet sor. 
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(6)6  Az intézményeknél  a közfoglalkoztatás keretében  képzıdı  bérmaradvány  nem                                      
használható fel. A bérmaradvány  ezen összege  az intézmények költségvetésébıl elvonásra  
kerül. 
 

17. §. 
 
A képviselı testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e 
rendeletben szereplı beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az  300 ezer Ft 
értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény  vezetıje 30 nappal a munkálatok 
megkezdése elıtt köteles a jegyzınek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem 
a tárgyévben, sem a késıbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem mőködési 
többlettámogatási igénnyel nem járhat. 

18. §. 
 
(1) Az   50. ezer Ft-ot meghaladó összegő támogatások átadása elıtt a támogatás címzettjével 
megállapodást kell kötni. 
(2) A megállapodásban  támogatott  szervezetek illetve magánszemélyek   számára   
számadási kötelezettséget kell   elıírni. 
Amennyiben a finanszírozott vagy  támogatott  szervezet , illetve magánszemély  az elıírt 
számadási kötelezettségének  határidın belül nem tesz eleget, e kötelezettségének  
teljesítéséig  a további finanszírozást  támogatást  fel kell   függeszteni .  
A támogatások jogszabálysértı   vagy nem rendeltetésszerő felhasználása  esetén a 
felhasználót -  külön jogszabályban meghatározottak szerint  -  visszafizetési kötelezettség 
terheli.  

19. §. 
 
Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselı-testület 
jóváhagyásával vállalhatnak. 
 

20. §. 
 
(1)Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselı-testület az 
intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott 
támogatások a megállapodásoknak megfelelıen, illetve negyedévente egyenlı részletekben 
kerüljenek kiutalásra. 
 

21. §. 
A Képviselı-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által 
kötelezıen elıírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények 
többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. 
 
 

22. §. 

                                                           
6 Módosította: 12/2009/V.29/ önkormányzati rendelet                                    Hatályos: 2009. május 29. 
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Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében 
szellemi tevékenység szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételének 
szabályai: 
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében 

szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében külsı 
személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehetı igénybe. 

(2) A szolgáltatási szerzıdést írásban kell megkötni. 
(3) A szerzıdéskötés feltétele, hogy 

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelı szakértelemmel rendelkezı 
személyt nem foglalkoztat, vagy 

b.) eseti, nem rendszeres jellegő feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül 
a feladat ellátásához megfelelı szakértelemmel rendelkezı személy átmenetileg nem 
áll rendelkezésre. 

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatában 
meghatározott vezetıi feladat ellátására szolgáltatási szerzıdés nem köthetı. 

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható 
feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Mőködési Szabályzatban határozza meg. 

(6) A szerzıdésnek tartalmaznia kell különösen: 
 a.) az ellátandó feladatot, 
 b.) a díjazás mértékét, 

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel 
áll fenn, 

d.) a szerzıdés idıtartamát, 
e.) szervezettel kötendı szerzıdés esetén azt, hogy a szervezet részérıl személy szerint 

ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, 
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 

 
Záró és egyéb rendelkezések 

 
23. §. 

  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Lengyeltóti,2009. február hó 26. 
 
   Papszt Lajos.s.k   Dr. Szatmári Ibolya s.k. 
    polgármester                    jegyzı 
 
  
A   rendelet kihirdetve: 2009. február 27. 
 
                                                 Dr. Szatmári Ibolya 
                                                                                                                                 jegyzı 
A   rendelet egységes  szerkezetben hiteles. 
 
Lengyeltóti, 2009. augusztus hó 26. 
                Dr. Szatmári Ibolya 
                   jegyzı 
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1. SZ. MELLÉKLET 
 
LENGYELTÓTI        

2009.08.26         
        
         
Címrend         
         
Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei    
         

 
Fodor András Általános 
Iskola         

 Polgármesteri Hivatal       
         
Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei   
         
 Alapszolgáltatási Központ      
 Városi Mővelıdési Ház  és  Könyvtár     
          
Lengyeltóti   Város  Cigány Kisebbségi Önkormányzata     
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2009.08.26   
Felhalmozási célra  átadott  pénzeszköz, hitel, köl csön: eredeti ei mód.ei. 
   
Lakáshozjutás támogatás 1000 1000 
Lakáshozjutás támogatás   ( munkáltatói )  700 700 
Részvény vásárlás 3524 3524 
Szennyvizhálózati  díj társult  települések 35600 35600 
Szennyvizhálózat   hitel visszafizetés 4969 4969 
Szennyvízhálózat hitel kamat 311 311 
Közmőfejlesztési hozzájárulás   95 
Otthonteremtési támogatás   3938 

ö s s z e s e n :  46104 50137 
   
Mőködési   célra átadott pénzeszköz   
   
Hulladékgazdálkodási konzorcium 343 343 
Polgármester operatív döntései 600 575 
Civil szervezetek támogatása 1000 1928 
Társulási díjak, tagdíjak 1500 1500 
BURSA HUNGARICA  ösztöndíj 400 400 
Sportegyesület támogatása 5000 5000 
Gyermektartásdíj   449 
Mőködési célra átadott külföldre   1807 
Iskola 181 181 
ö s s z e s e n: 9024 12183 
   
Támogatás érték ő mőködési kiadás:    
   
2008.évi elszámolás alapján      
Házi segítségnyújtás 4553 4553 
Szociális étkeztetés 1469 1469 
Nappali szociális ellátás 3651 3651 
2009.évi elszámolás alapján      
Házi segítségnyújtás 9235 9235 
Szociális  étkeztetés 2996 2996 
Nappali ellátás  0 0 
Munkahelyi vendéglátás  0 0 

Ö s s z e s e n :  21904 21904 
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2. SZ. MELLÉKLET 
 

LENGYELTÓTI       
2009.08.26         

MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK  
        

            eredeti ei mód.ei. 

támogatás      467436 505184 
  központi költségvetésbıl       467436 505184 
   normatív állami hozzájárulás   366555 366555 
   központosított elıirányzatok prémium évek 13281 33172 
   központosított   elıirányzat ( kereset kiegészítés) 37777 37777 
   normatív, kötött felhasználású támogatások 49823 67680 
     Ped.szakvizsga   971 971 

     
Pedagógiai 
szakszolgálat   6790 6790 

     Diáksport     229 229 
     Szoc. továbbképzés   254 254 
     Jövedelempótló  tám.  90 %  41579 59436 
  felügyeleti szervtıl kapott          
támogatás érték ő bevétel       221399 227258 
  központi költségvetési szervtıl         
      Munkaügyi Központ    3912 3912 

      Kp.kv.szerv     5859 
  TB pénzügyi alapjaiból           
      Védınıi szolgálat   22656 22656 
  elkülönített állami pénzalapból         
  helyi önkormányzattól           
   többcélú kistérségi társulástól   102714 102714 
     Óvoda     10696 10696 
     Iskola     30613 30613 
     Szakszolgálat   9571 9571 
     Iskolabusz     8276 8276 
     Belsı elllenırzés   3090 3090 
     Kistérségi iroda   19500 19500 
     Családsegítı   5898 5898 
     Házi segítségnyújtás   3250 3250 
     Idısek Napközi Otthona   10560 10560 
     Szociális étkeztetés   1260 1260 
   egyéb önkormányzati társulástól   92117 92117 
     Óvoda         
       Hács   5196 5196 
       Gyugy   1382 1382 
       Kisberény   2370 2370 
       Szılısgyörök 4914 4914 
       Nikla   351 351 
       Csömend   74 74 
     Iskola         
       Hács   3010 3010 
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       Gyugy   1466 1466 
       Kisberény   1544 1544 
       Szılısgyörök 16464 16464 
       Nikla   15366 15366 
       Csömend   1863 1863 
     Tornacsarnok   463 463 

     
Ügyelethez  
hozzájárulás   1510 1510 

     Szakszolgálathoz   6327 6327 
     Belsı ellenırzéshez   687 687 
     Mővészeti iskolához   3406 3406 
     Igazgatáshoz    15587 15587 
     Mőszaki igazgatás   1312 1312 
     Családsegítı szolgálat   2341 2341 
     Házi segítségnyújtás   1474 1474 
     Munkahelyi vendéglátás  203 203 
     Nappali szociális  ellátás   4807 4807 
   helyi kisebbségi önkormányzattól       

   országos kisebbségi önkormányzattól   0 0 

saját bevétel         276500 293726 
  hatósági jogkörhöz  köthetı bevételek   800 800 
     okmányiroda  bevétele   800 800 

  
átengedett központi 
adók       135797 135797 

   SZJA helyben maradó része   19599 19599 
   SZJA kiegészítés     96198 96198 
   gépjármőadó     20000 20000 
  helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 60500 60500 
   építményadó     13000 13000 
   telekadó       4000 4000 
   kommunális adó     8000 8000 
   iparőzési adó     33000 33000 
   idegenforgalmi adó     500 500 
   vállalkozók kommunális adója   1000 1000 
   birság, pótlék     1000 1000 
  talajterhelési díj       100 100 
  egyéb saját bevétel       77303 94529 

   Uszoda         17226 

   
Városi 
TV       100 100 

   Helységbér     4615 4615 
   Lakbér       4765 4765 
   Háziorvosok befizetései       1841 1841 
   Mővelıdési ház     400 400 
   Könyvtár       100 100 
   Sportcsarnok     500 500 
   Lengyeltóti óvoda     3791 3791 
   Lengyeltóti iskola     28329 28329 
   Mővészeti iskola     1978 1978 
   Szılısgyörök      815 815 
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óvoda 

   Szılısgyörök iskola     6814 6814 
   Hács óvoda     2158 2158 
   Nikla   iskola     276 276 
   Nikla óvoda     138 138 
   Alapszolgáltatási Központ   20683 20683 
                
  Hozam és kamatbevételek     2000 2000 
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülr ıl   0 5832 
  vállalkozásoktól           
  háztartásoktól           
  non-profit szervezetektıl         
  külföldrıl             
  EU költségvetésbıl       0 5832 
Hitel           18272 18272 
pénzügyi m őveletek         94359 94330 
összesen:            1077966 1144602 
        
        
        
        
        
LENGYELTÓTI       
2009.08.26        

 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK  
intézményi felhalmozási kiadások támogatása   eredeti  ei módosított ei. 

támogatás            0 24747 
  Lengyeltói Zrínyi utcában parkolók építése     4501 

  Lengyeltóti Csalogány u 2.sz.alatti épület tetı építése   6992 

  Lengyeltóti Csokonai u.1.sz.alatti épület tetıfelújítása   4055 

  L.tóti Csokonai u 3.sz. alatti épület homlokzat és tetı felújítása   6131 

  Saját forrás kiegészítés   ( Szent János árok)      2973 

  Közmőfejlesztési hozzájárulás       95 

támogatásérték ő felhalmozási bevételek      0 719707 
  központi költségvetési szervtıl      0 0 
  fejezeti kezeléső elıirányzattól     718000 684333 
    Lengyeltóti iskola   200000 189200 
    Somogyvár iskola     200000 189200 
    Öreglak  iskola     200000 189200 
    Lengyeltóti  város rehabilitáció   69000 70000 
    Lengyeltóti Szent János árok   49000 44593 
    Otthonteremtési támogatás     2140 
  helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént) 20000 35374 
   többcélú kistérségi társulástól       
   egyéb önkormányzati társulástól     
   Somogyvár ( iskola)     10000 17687 
   Öreglak ( iskola)     10000 17687 
felhalmozási és t ıke jelleg ő bevételek         
felhalmozási célú egyéb bevételek     51600 51600 
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  vízi közmő koncessziós díj / eszközhasználati díj 51600 51600 
    Vizi közmő koncessziós díj   3000 3000 
    Szennyviz  eszközhasználati díj  L.tóti 13000 13000 
    Szennyviz  eszk.haszn. társult települések 35600 35600 
  lakásértékesítés           
  építési telek és ingatlaneladás         
  felhalmozási célra átvett pénzeszköz       
  felhalmozási célú pénzmaradvány   58124 74653 
összesen:            847724 870707 
hitel           

mőködési és felhalmozási célú bevétel összesen:   1925690 2015309 
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2/A SZ. MELLÉKLET 
 

LENGYELTÓTI     

2009.08.26    

 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BEVÉTELE   
    
  eredeti ei módosított ei 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:    

    
POLGÁRMESTERI HIVATAL    
  támogatás 467436 505184 

 támogatás értékő bevétel 188636 194495 

 saját bevétel 211018 228244 

 pénzügyi mőveletek 129341 145870 

 támogatás értékő felhalmozási bevétel 738000 719707 

 hitel 18272 18272 

 felhalmozási célú kiadás támogatása 0 24747 

 felhalmozási egyéb bevétel 51600 51600 

 átvett pénzeszköz  5832 

 ö s s z e s e n :  1804303 1893951 

    

FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA    

  támogatás 441580 460114 

 támogatás értékő bevétel 2968 2968 

 saját bevétel 44299 44299 

 átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 0 0 

 pénzügyi mőveletek 23117 23088 

 intézményi felfalmozási kiadások támogatása   

 ö s s z e s e n :  511964 530469 

    

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:    
    
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT   
  támogatás 101601 101661 

 támogatás értékő bevétel 29795 29795 

 saját bevétel 20683 20683 

 átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl   

 pénzügyi mőveletek   

 intézményi felfalmozási kiadások támogatása   

 ö s s z e s e n :  152079 152139 

    

VÁROSI MŐVELİDÉSI    HÁZ ÉS   KÖNYVTÁR   

 támogatás 24917 25329 

 támogatás értékő bevétel 0 0 

 saját bevétel 500 500 

 átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl   

 pénzügyi mőveletek   

 intézményi felfalmozási kiadások támogatása   

 ö s s z e s e n :  25417 25829 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT   
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 támogatás 571 571 

 pénzmaradvány 25 25 

 ö s s z e s e n :  596 596 

ö s s z e s e n :   2494359 2602984 

 intézményeknek nyújtott   támogatás: 568669 587675 
  0 0 

 Önkormányzati bevétel összesen:  1925690 2015309 
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3. SZ. MELLÉKLET 
 

LENGYELTÓTI          

2009.08.26         

 
             Az önkormányzat költségvetésében szere plı 
kiadások  

         
         

              eredeti ei 
módosított 

ei. 
támogatások 
folyósítása       0 0 

  felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek   441199 460114 

   
személyi 
juttatás       295443 306384 

   
munkaadót terhelı 
járulékok     93750 97254 

   
dologi jellegő 
kiadás       52006 56476 

   
támogatásértékő mőködési 
kiadás   0 0 

támogatás értékő 
mőködési kiadás              23404 21904 

  
helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveinek   23404 21904 

   
többcélú kistérségi 
társulásnak     670 670 

   
egyéb önkormányzati 
társulásnak   22734 21234 

   
helyi kisebbségi 
önkormányzatnak       

önkormányzati m őködési kiadások       475050 503297 

  személyi juttatás         187127 204168 

  munkaadót terhelı járulékok       60133 65954 

  dologi jellegő kiadás         224809 231874 

  ellátottak pénzbeni juttatása       0 0 

  
folyószámla hitel 
kamata 

egyéb mőködési  célra 
átadott          

  folyószámla hitel törlesztése           
  mőködési célú tartalékok       2981 1301 

  elızı évi támogatás visszafizetése     0 0 

MŐKÖDÉSI  KIADÁSOK ÖSSZESEN:        939653  985315 
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3/A SZ. MELLÉKLET 
 
LENGYELTÓTI    
2009.08.26  AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI KIADÁSA  
   eredeti elıir. módosított ei. 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:   
POLGÁRMESTERI HIVATAL:   

  személyi jellegő kiadások 128503 145544 

  munkaadókat terhelı járulékok 41590 47411 

  dologi kiadás 145829 152422 

  speciális támogatás  60405 61767 

  támogatás értékő mőködési kiadás 0 0 

  mőködési célra átadott pénzeszköz 8843 12002 

  tartalék  2940 1260 

 Mőködési kiadások összesen:  388110  420406 
  beruházás 763770 770071 
  felújítás  25950 41368 
  egyéb felhalmozási kiadás 5224 9257 
  támogatás értékő felhalmozási célúı kiadás 35600 35600 
  felhalmozási célú tartalék 11700 24294 
  hitel visszafizetés  5280 5280 
 felhalmozási kiadások öszesen:  847524 885870 
  ö s s z e s e n :  1235634 1306276 
FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA   
  személyi jellegő kiadások 295443 306384 
  munkaadókat terhelı járulékok 93750 97254 
  dologi kiadás 122390 126450 
  támogatás értékő mőködési kiadás   
   mőködési célra átadott pénzeszköz 181 181 
  beruházás 200 200 
  ö s s z e s e n :  511964  530469 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv   
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT   
  személyi jellegő kiadások 44874 44874 
  munkaadókat terhelı járulékok 14120 14120 
  dologi kiadás 71181 71241 
  ellátottak pénzbelijuttatásai 0 0 
   támogatás értékő mőködési kiadás 21904 21904 
  ö s s z e s e n :  152079  152139 
     
VÁROSI MŐVELİDÉSI HÁZ  és KÖNYVTÁR   
  személyi jellegő kiadások 13750 13750 
  munkaadókat terhelı járulékok 4399 4399 
  dologi kiadás 7268 7680 
  ellátottak pénzbelijuttatásai 0 0 
   mőködési célra átadott pénzeszköz 0 0 
  ö s s z e s e n :  25417 25829 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT   
  munkaadókat terhelı járulékok 24 24 
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  dologi kiadás 531 531 
  tartalék 41 41 
  ö s s z e s e n : 596 596 
ÖNKORMÁNYZAT   MINDÖSSZESEN:  1925690  2015309 
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5. SZ. MELLÉKLET 
 
LENGYELTÓTI  
    
2009.08.26    
    
     

             Az önkormányzat  beruházási  el ıirányzatai célonként  
    
   ezer  Ft  
    
ssz. Fejlesztési cél megjelölése eredeti ei mód.ei. 

        
1. Közösségi létesítmény kialakítása 77 000 78 854 
  (központ rendezés)     
        

2. Szent János árok és belterületi vizrendezés 55 000 51 591 
        

3. Pogányvölgyi integrált nevelési és oktatási hálózat 630 000 620 661 
        

4. TÁMOP  pályázat  1770 1770 
        

5. Fénymásoló vásárlás  Niklai óvoda 200 200 
        

6. Lengyeltóti Csalogány u 2.sz. alatti épület  tetı  építése   8280 
        

7. Lengyeltóti  Csalogány u 2.sz. homlokzat    3400 
        

7. Lengyeltóti Zrínyi utcában parkolók építése   5295 
        

8. Lengyeltóti Csalogány u 2.sz. közbeszerzési hirdetmény   110 
        
  Lengyeltóti Zrínyi  u parkoló közbeszerzési hirdetmény   110 

        

  Ö s s z e s e n :  763970 770271 
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6. SZ. MELLÉKLET 
 
   
LENGYELTÓTI   
    
 2009.08.26  ezer  Ft  
      
                Az önkormányzat felújítási el ıirányzatai célonként   
    
    
    

ssz.  Felújítási cél megnevezése eredeti ei módosított ei. 

        
1 Bölcsıde - iskola felújítás 21 200 21 740 

        
2 Mővelıdési ház villany vezeték  1750 1750 

        
3 Szennyvízhálózat felújítás 3000 3000 

        
4 Lengyeltóti  Csokonai  u 1.sz. alatti épület tetıfelújítása   4800 

        
5 Lengyeltóti Csokobai u 1.sz. épület homlokzat felújítás   2600 

        
6 Lengyeltóti Csokonai  u 1.sz. közbeszerzési hirdetmény   110 

        
6 Lengyeltóti Csokonai u 3.sz. alatti épület homlokzat és tetı felújítása   7258 

        
7 Lengyeltóti Csokonai u 3.sz. közbeszerzési hirdetmény   110 

        

  F e l ú j í t á s o k   ö s s z e s e n :  25950 41368 
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7. SZ. MELLÉKLET 
 
LENGYELTÓTI     
2009.08.26    

      
    ezer Ft 
                          EU   támogatással  megval ósuló  programok, projektek  
      

megnevezés 
             

bevétel   
              

kiadás   
 

  eredeti ei 
módosított 

ei eredeti  ei 
módosított 

ei  

           

Lengyeltóti          

           

Iskola integrált   pályázat 600 000 567 600 600 000 567 600  

           

Saját rész 30 000 53 061 30 000 53 061  

           

Központ rendezés 69 000 70 000 77 000 70 000  

           

Saját rész 8000 8854   8854  

           

Szent János árok 49 000 44 593 55 000 44 593  

           

Saját rész 6 000 6 998   6998  

           

Összesen: 762 000  751 106 762 000 751 106  
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8. SZ. MELLÉKLET 
 
2009.08.26    
                                                                               L É T S Z Á M                         

 eredeti  módosított    
        
Városi  TV  1 1   
Területi igazgatásai tevékenység 7 7   
Önkormányzati igazgatási  tevékenység     
             polgármester 1 1    
             igazgatás 22 22   
             kistérségi iroda 4 4   
             belsı ellenır 1 1   
Város és községgazdálkodás 4 4   
Kisegítı mg.szolgáltatás  ( parkfenntartás)  2   
Közhasznú foglalkoztatás 4 2   
Út a munkához  program  28   
Iskolabusz 3 3   
Védınıi szolgálat 7 7   
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 1 1   
Polgármesteri Hivatal összesen 55  83   
Bölcsıdei ellátás 7 7   
Házi segítségnyújtás 6 6   
Családsegítés 6 6   
Nappali szociális ellátás 11 11   
Alapszolgáltatási Központ összesen:  30  30   

Mővelıdési házak tevékenysége 5  5   

Közmővelıdési  könyvtári tevékenység  1  1   
ÖSSZESEN:  91 119   
     
Konyha 10 10   
Intézményi vagyon 15 15   
Iskolai oktatás 30 30   
Mővészeti oktatás 6 6   
Napközi otthon 6 6   
Szakszolgálat  7 7   
Fodor András Iskola összesen:  74  74   
     
Intézményi vagyon 3 3   
Óvoda 19 19   
Kincsem óvoda összesen:  22 22   
     
Diákétkeztetés 2 2   
Intézményi vagyon 2 2   
Iskolai oktatás 7 7   
Napközi  otthon 1 1   
Gárdonyi iskola összesen:  12 12   
     
Lurkó óvoda  Sz ılısgyörök 4 4   
     
Konyha 2 2   
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óvoda 3 3   
Napsugár  óvoda  Hács  összesen :  5  5   
Nikla  óvoda 3 3   

Nikla iskola 10 10   
Niklai tagiskola  összesen: 13 13   
ISKOLA  ÖSSZESEN: 130 130   
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:  221  249   
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9. SZ. MELLÉKLET 
 
LENGYELTÓTI    
2009.08.26     
    
    
    
    
    
                     Céltartalék felosztása  
    
cél megnevezése eredeti ei módosított  ei.  
    
Képviselık tiszteletdíja 2940 1301  
    
Kisebbségi Önkormányzat 41 0  
    
    
Összesen: 2981 1301  
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10. SZ. MELLÉKLET 
 
    
LENGYELTÓTI       
2009.08.26       
       
                               A többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai 
          
  2009. 2010. 2011 2012 2013    
feladat megnevezése          
          
hosszú lejáratra kapott kölcsönök         

tartozások fejlesztési célú  
kötvénykibocsátásból       

   

tartozások mőködési célú  
kötvénykibocsátásból       

   

Integrált oktatás   411440       
beruházási és fejlesztési 
hitelek  4969     

   

mőködési célú hosszú lejáratú hitelek         
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek          
ELMIB részvény vásárlás  3524 3637 3746 3859 2646    
          
ö s s z e s e n :   8493 3637 3746 3859 2646    

 



11. SZ. MELLÉKLET 
 

LENGYELTÓTI             
2009.08.26                          ELİIRÁNYZAT    FELHASZNÁLÁSI    ÜTEMTERV  
             
Megnevezés 1 hó  2 hó  3 hó  4 hó  5 hó  6 hó  
             

 
eredeti 

ei mód.ei 
eredeti 

ei mód.ei 
eredeti 

ei mód.ei 
eredeti 

ei mód.ei 
eredeti 

ei mód.ei 
eredeti 

ei mód.ei 
                
Elızı pénzmaradvány 152483 152483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Támogatás 38950 40950 36600 38600 38600 40600 39400 41400 36500 34093 36386 38386 
Támogatás értékő bevétel 14600 14600 17600 17600 17850 17850 17600 17600 200651 200651 21600 21600 
Saját bevétel 34300 34300 20600 20600 35200 35200 33500 33500 21500 21500 29530 29530 
Átvett pénzeszk. ÁHT .kiv.             
             
              
Hitel             
B e v é t e l   ö s s z e s e n :  240333 242333 74800 76800 91650 93650 90500 92500 258651 256244 87516 89516 
             
             
Támogatások folyósítása               
Tám.értékő mük. Kiadás 500 500 500 500 560 560 500 500 13211 13211 2752 2752 
Önkormányzati mők.kiadás 97600 97600 94800 94800 82900 82900 87500 87500 83200 83200 78600 88600 
Tám.értékő felhalm.kiadás 0 0 0 0 7140 7140 0 0 0 0 8900 8900 
Önkorm.felhalm.kiadás 500 500 500 500 500 500 28000 28000 21800 21800 21200 21200 
Tartalék             
K i a d á s o k  összesen 98600 98600 95800 95800 91100 91100 116000 116000 118211 118211 111452 121452 
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LENGYELTÓTI                
2009.08.26   ELİIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV   
               
Megnevezés 7 hó  8 hó  9 hó  10 hó  11 hó  12 hó   összesen   
               

 
eredeti 

ei mód.ei eredeti ei mód.ei 
eredeti 

ei mód.ei 
eredeti 

ei mód.ei eredeti ei  mód.ei 
eredeti 

ei mód.ei eredeti ei  mód.ei 
                  
Elızı pénzmaradvány 0 0 0 0 0 16500 0 0 0 0 0 0 152483 168983 
Támogatás 35600 37600 33650 33650 39600 55304 42100 56620 51400 66086 38650 45809 467436 529098 
Támogatás értékő bevétel 20125 20125 200842 200842 16600 16600 263600 263600 132000 120399 36331 36331 959399 947798 
Saját bevétel 34400 34400 20600 20600 21200 30520 31625 31625 19800 21900 25845 31651 328100 345326 
Átvett pénzeszk. ÁHT .kiv.      5832   0 0   0 5832 
             0 0 
              0 0 
Hitel   18272 18272   0 0     18272 18272 
B e v é t e l   ö s s z e s e n :  90125 92125 273364 273364 77400 124756 337325 351845 203200 208385 100826 113791 1925690 2015309 
                
                
Támogatások folyósítása               
Tám.értékő mük. Kiadás 500 500 1500 1500 400 400 500 500 583 583 398 398 21904 21904 
Önkormányzati mők.kiadás 82400 82400 89400 89400 68800 87800 107328 116328 83300 90677 97253 104829 1053081 1106034 
Tám.értékő felhalm.kiadás 0 0 0 0 8900 8900 0 0 0 0 10600 7440 35540 32380 
Önkorm.felhalm.kiadás 1600 1600 210000 210000 2000 23679 78000 78000 237584 233577 210500 210040 812184 829396 
Tartalék           2981 25595 2981 25595 
K i a d á s o k  összesen 84500 84500 300900 300900 80100 120779 185828 194828 321467 324837 321732 348302 1925690 2015309 
 



12. SZ. MELLÉKLET 
 
LENGYELTÓTI      
2009.08.26      
  KÖZVETETT  TÁMOGATÁS  
      
    ezer Ft  
    eredeti mósosított 
Magánszemélyek kommunális      adója     
( Egyedülállók  1500.- Ft  mentessége )   330 330 
      
Gépjármőadó    230 230 
      
Telekadó mentesség:    10692 10692 
      
Ö s s z e s e n :     11252  11252 
 



13. SZ. MELLÉKLET 
 

  
         

2009. év 2010 2011     

  eredeti ei 
módosított 

ei eredeti ei eredeti ei     
mőködési bevételek és kiadások                 
támogatások 467436 505184 480100 490200         
támogatás értékő bevételek 221399 227258 216618 225282         
saját bevételek 276500 293726 276936 282474         
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülrıl 0 5832             
pénzügyi mőveletek 94359 94330 25000 20000         
mőködési célú bevételek összesen 1059694  1126330 998654 1017956         
finanszírozási bevétel: 18272  18272             
mőködési bevétel  összesen:  1077966  1144602 998654 1017956         
támogatások folyósítása 60405 61767 66200 64300         
támogatásértékő mőködési kiadás 21904 21904 4336 2324         
önkormányzati mőködési kiadás 995657 1045568 909846 951332         
finanszirozási kiadás  ( hitel visszafizetés )     18272           
mőködési kiadások összesen 1077966  1129239 998654 1017956         
                  
felhalmozási célú bevételek és kiadások                 
intézményi felham.célú kiadás támogatása   24747             
ebbıl:                 
Lengyeltói Zrínyi utcában parkolók építése   4501           4501 
Lengyeltóti Csalogány u 2.sz.alatti épület tetı építése   6992           6992 
Lengyeltóti Csokonai u.1.sz.alatti épület tetıfelújítása   4055          4055 
L.tóti Csokonai u 3.sz. alatti épület homlokzat és tetı 
felújítása   6131          6131 
támogatásérték ő felhalmozási bevételek 738000  719707 376265 48521         
ebbıl:                 
Pogányvölgyi integrált nevelési -oktatási hálózat 620000 567600 376265           
Szent János árok és belterületi vizrendezés 49000 44593             
Közösségi létesítmény kialakítása 69000  70000             
felhalmozási és tıke jellegő bevételek     4851           
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felhalmozási célú egyéb bevételek 51600 51600 48262 26180         
felhalmozási célú  pénzmaradvány 58124 74653 12562 10620         
felhalmozási célú bevételek összesen 847724 870707 441940 85321         
támogatásértékő felhalmozási kiadások 35600 35600 30500 36100         
önkormányzati felhalmozási kiadások 812124  850470 411440 49221         
ebbıl:                 
Lengyeltói Zrínyi utcában parkolók építése   5295             
Lengyeltóti Csalogány u 2.sz.alatti épület tetı építése   8280             
Lengyeltóti Csokonai u.1.sz.alatti épület tetıfelújítása   4800             
L.tóti Csokonai u 3.sz. alatti épület homlokzat és tetı 
felújítása   7258             
Pogányvölgyi integrált nevelési -oktatási hálózat 630 000 620 661 411 440           
Szent János árok és belterületi vizrendezés 55 000 51 591             
Közösségi létesítmény kialakítása 77 000  77 778             
(Központ rendezés)                 
felhalmozási kiadások összesen 847724  886070 441940 85321         
bevételek  összesen 1925690  2015309 1440594 1103277         
kiadások összesen  1925690  2015309 1440594 1103277         
 



14. SZ. MELLÉKLET 
 
      
      
             BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN   
      
eredeti ei mód.ei.  MŐKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti ei mód.ei. 

        
467436 505184  személyi juttatás 482570 510552 
221399 227258  munkaadókat terhelı járulékok 153883 163208 
276500 293726  dologi kiadás 347199 358324 

0 5832  speciális célú támogatások 60405 61767 
94359 94330  tám. értékő mőködési kiadás 21904 21904 

1059694 1126330     
     mők.célra átadott pénzeszk.külföldre  1807 

18272 18272  mőködési célra átadott  9024 10376 
     általános tartalék 0 0 
   céltartalék  2981 1301 

1077966 1144602  mőködési kiadás összesen:  1077966  1129239 
      
      
   FELHALMOZÁSI KIADÁSOK   
      

0 24747  beruházás 763970 770271 
718000 719707  felújítás 25950 41368 
20000 0  egyéb felhalmozási célú kiadás 5224 9257 
58124 74653  felhalmozási  tartalék 11700 24294 
51600 51600  tám.étékő felhalm. Célú átadás 35600 35600 

   felhalmozási kiadások összesen:  842444  880790 
   finanszírozási kiadás  ( hitel visszafizetés 5280 5280 

847724 870707  felhalmozási kiadások össz. 847724  886070 
      
         
      

1925690 2015309  KIADÁSOK  MINDÖSSZESEN 1925690  2015309 
 


