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K i v o n a t Kisújszállás Váľos Onkoľmányzati Képviselő-testüIete 2006. augusztus 31-ei soľĺln
következő, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

208/2006. (v[I. 3 1.) számú ön koľm ány zati határ ozat
a Ż006 I. féIévi kiiltségvetési beszámoló elfogadására

l. Az onkorniányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót l(isĹljszállás Város
Önkoľnrányzati Képviselő- TestĹiIete elfogadja. MegálIapítja, hog1, a Polgáľrlesteľi Hivatal'
ésazintéznények a gazdálkodás soľán a bevételek rrövelésére, a lĺiacĺásolĺ csöIĺlĺentéséle. ćs
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló ľencleleténeIĺ betaľtásáľa töľel<ecltelĺ.
melynek kcjvetkezményeként azI. félévl pénzĹigyi gazdálkodás egyenSĹllyosnalĺ tekinthető'

2. a Képviselo - testiilet az I. féléves beszánroló során aZ intézméllvel( által ölllĺoľlłiálll'zati
tálnogatás növeléséľe benyrijtott többletigény befogaclását a teljesítés aclatol< felĹilvizsgálata
alapján jelenleg nenr taftja indokoltnal<, és a költségvetést eIlriatt nenl nlóclosítja.

3. A Polgáľnresteri Hivatal és Valamennyi intézInérly váľható béľhiárlyáľa \/ollatl(OzĹi
számítások el kell végezní

4. Fellnéľést kell készíteni aŻ006. Szeptember elsejétol módosLlló acló- és jáľLllél< szabályolĺ
bevételeket és kiadásokat érinto költségvetési kihatására

5. Újra kell teľvezni a tnezei őrszolgálat bevételeit és kiadásait
6. A l<épviselo-testület felhívja aZ intézményvezetők figyelmét a nrĹiködési bevéteIelĺ

teljesítésére, nrivel ellenkező esetbeI] a dologi kiaclások eloirányzatát csal< a bevétel
kieséssel aľállyosan lehet telj es íten i.

1- A képviselo-testĹilet a költségvetési teljesítés és a3.-6. pont szerinti Í'elaclatolĺ elvégzóse LrtáIl

dönt a költségvetési ľendelet szĹikséges módosításáľól
8' A l(épviselő - TestĹilet megl<öszöni azintézmérlyek és a Polgáľnlesteľi Hivatal ťegyellllezett.

tal<aľékos gazcláll<odását és kéľi, hogy a II. félévben is követl<ezetes. szigcrľĹr _qazcláIlĺĺlclásĺ
folytassanak a mĹiködoképesség nregőľzése éľdel<ében.

9. Az önkoľnrányzat által elhatáľozott és megkezdett berLlházásol< Sa.iát foľrásállaIĺ
biztosításához feltétIenĹiI szĹikségeS a teľVezett ingatlanéľtéI<esítési bevéte lelĺ' péllzĹigl i
te lj es ítése.

l0. KészĹiljörlÍájékozÍató a működési és fejlesztési egyensĹrly vizsgálatáľól.

FeIelős Dľ. Kittlinger Ilona címzetes fójegyző, és az intézméIlyvezetőlĺ
10./ pont esetén Dr.Kittlingeľ Ilorra címzetes fojegyző

Határidő: 2006. novelnber 10. a' 3.,4.,5. pont,
2006. noveIrrberi képviselo-testĹileti Ĺilés a 7. és l0. pont esetében

E'ľľől éftesĹil:
1. Palágyi Gábor polgármester
2' Dľ' Kittlingeľ Ilona címzetes főjegyző
3. Intézményv ezętők
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya

Kmf.

PaIágyi Gáboľ s.k.
poIgáľnresteľ

Kivonat hiteléĹil:
KipĹlj szál Iás, 2006. szepternbeľ 4.
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aljegyző

Dľ. Kittlingeľ [lolla s'l<'

cílrlzetes fó.jegyzo
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Kisúj szállás Város Onkoľm án yzatának

Polgáľmesteľe

Előteľjesztés

Kisújszállás Város önkoľmányzati Képviselőtestületének a.

2006. évi kiiltségvetés telj esítésének
I. félévi beszámolójára és a ktĺltségvetés módosítására

Tisztelt Képviselo_testi.ilet !

Kisújszállás Város onkormányzata 2006. évi költségvetésének I. ťélévi teljesítéséľol. a
költségvetési ľendeletben meghatáľozott feiadatok végrehajtásáľól aZ alábbiak szeľint
számo1ok be a Tisztelt Képviselőtestiiletnek:

A2006. éví eredeti köitségvetés fóösszege 3.343 'Ż76 ezer Ft -ban keľüit ľögzítésľe.
Az i. félél' l,egén a Magyar Állam]<incstár részére leadott költségvetési beszámoló szerint
3.818.967 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal számolhatunk.

BE\/ÉľnLEK

-

$;

Ąbevételi foosszeg változása egyrészt az eIső félév soľan céljelleggel megkapott és kifizetett
Ęlonféle központi támogatás, mrĺkodési célú átvett pénzeszkoz, páIyázatok során nyert
oFszegelĺ és az előző ér,i pénzmaradvźny növekedése e\őirźnyzatosításából adódik. Ezel<et a

těteleket a költségvetési ľendelet máľcius _ június havi módosításaihoz készítętt előteľjesztés
ľé szl ete s en tafialmazza.

A beszámoló B/1. számú melléklete mutatja be az önkormányzat 2006. évi bevételeinek
mĺídosított előirányzatait és teljesítését, mel5, szerint a módosított főösszeg I' félévi
teljesítése 1'.779.64] ezet Ft, ami eg;'üttesen 46,6 '/o-ĺak felel meg. Az onkormtnyzati
műkodési célú bevételelĺ alakulását a Bl1la. sz. mellékleten, a felhaImozási célú bevéte]ek
alalĺulását aBl8lb. sz. mellékleten részletezzik' A mtĺködési bevételek 53,72 %o-os teljesítése
kevéssel alatÍa maradt a nrukodési kiadásoi< teljesítési mutatójának( 55,43 %).

A Polgĺźrmesteľi Hivatal bevételei (Bi3. számú melléklet ) 44,8Ż %-os teljesítését a jelentős
szóródás jellemzi. Tobb feladaton az elvaľhatónál kevesebb múkodési bevétęl foly be az első
félévben, aminek oka egyrészt a ťelađat jellegével (pi. FMM tĺItal támogatott közmunka
plogľam' kistéľségi társulástól átveĺľri tetvezet, TIOK pľogramhoz tervezetĹ összeg
eiszámolása stb') magyarázható' Másrésú. atervezett működési bevételek jelentős része nem
időarányosan, hanem a Ii. félév sotánrealízálódik (pl. mezőőri jaĺulék, piaci helypénz.
Fontosnak tartjuk, hogy a tervez,ett bevételek teljes köríĺen realizálódjanak, mert a
kiadĺísokat csak ezzel afeltétellel tudjuk a tervezett i)sszegben teljesíteni.

A helyi ądókból és a gépjárműadóbóĺ származó bevétel teljesítése 48,8 0/o (2005. évben 42,4
oÁ volt)' ami ľnegfelel az egyes adónemek f,rzetési hataľideje szeľinti elvárásnak. Az
ídőarányos (50 %) alatti, - IátszőIagos - kiesést mutat az iparuzési adó bevéte! azért, mert az
elsó félév sorźn az adóelőleget az előző évi előleg szintjén ťlzette meg az adóalanyok nagyobb



hányada. A második félév soľán számíthatunk a helyi adókból teruezet éves eloirtnyzat
teljesítésére' esetleg trilteljesüiéséľe, azonban a mezőgazdaságok éÍt Ż005-2006. évi

- helyízkáto]<-miatł_ezeknél'az_adózó-knáłęset1eg-kevesebb ad'ő'bęťlzetésérełerülhet sor

Az aĺlami hozzájáruĺasok teljesítése a ťĺnanszítozási ľendnek megfelelő, a normatír'
hozzájárulások 7ll3-ad' része megérkezeÍt, a kozpontosított e|őirányzatok jóváíľása a

kifizetés ekhez kap c s o l ó dó an i dő aľányo snak tekintheto .

A nlúkodési céIĹĺ ĺámogatásértékű bevételek 56,31 oń-os teljesítése jónak ítélhető, azért ls,
meń ezek a bevételek a kiadásokkal aľányosan éľkeznek' stabilnak minősülnek a kotott
fe]haszná] ásnak me gfelelően.

A felhalruozasi és tőke jellegli saját bevételek 8Ż.329 ezeĺ Ft teľvezeff. összegéből június 3O-ig
2l.166 ezeľ F't (Ż5,7l oÁ) érkezett az onkoľmányzat szárrllájfua' ide tartozik az ingatlanok,
telkek, földterületek éltékesítése, egyéb vagyonhasznosítási, és pénzügyi befektetések
bevéteIeinek összege. A felhalmozási egyensúIy taľtltsdhoz a tervezettfelhalmozdsi bevételek
teljesítése szĺikséges, ezéľt az év hdtľalévő időszakdban tĺjľekedni kell teľvezettfelhalmozĺźsi
b ev éte Le k c s a k n em te Ę es kö r íĺ r e alizlźlĺźs ĺźr a.

A feĺhalmozasi céIra ánet pénzeszkozok és a felhaĺmozási céIú támogatáséľtékij bevéteĺek
teljesítése idoaľányos alattí. Ezen ajogcímen terveztrink tobb palyázati és egyéb oiyan forľást,
amelynek lehĺr'ása * a kivitelezéshez kapcsolódóan_ aZ ér'második felében, vagy 2007. évre
áthvzőďőan lesz lehetséges. Mivel ezeL<hez a feladatokhoz június 30.-ig jelentősebb kiadás
nem kapcsoióclott. ezért ez a ber'ételi lemaradás nem jelentett pénzügyi nehézséget.

M íĺktj dés i ltitel' kiegészítő tĺźmogatds :

Az eredeti költségvetésben 1ér,o i40.000 ezeľ Ft miikodési céIú hitel csokkentése céljából
önkormán'yzatunk pályźnatot nyújtott be az iinhibájukon kíviil hátrányos helyzetben lévő
(mukodési foľľáshiányos) helyi iinkoľmányzatok kiegészítő támogatására. Július IZ-én
100.54l ezeľ Ft kiegěszítő tdmogatdsróI dijntöttek, aĺni a2006. évi működési nehézségekben
megoldást jeient. A műkodési hiany kezelésére 130 millió Ft-os folyószámla hitel keľet ál1
fol1'amato san ľendelkezésľe.
Az év eiső felében nem volt sztikség
muködési hitel áIlomány: 0 Ftvolt. ( A
folyószámla hiteĺ osszege)

Fejlesztési hitelfelvételét 235.654 ezer Ft összegben terveztünk, melyből az eIső félév során
7.910 ezeľ Ft-ot vettünk fel a IV. öblözet szerulyvízcsatorna építés számláink kiťlzetéséhez. A
további hitelek felvételéĺe a második félévben kerĹil sor a hitelbol megvaiósuló beľuházások
t eIj e síté s éhez, i ll etve számlázásához kap cs o l ó d ó an.

Az intézmén1li bevételeket számszeruen a beszámoló Bĺ2 számű melléklete részletezi.
Az intézményi míĺködési bevételek (Bl2. számú melléklet tájékoztató adata) 5Ż,96 %o-os

teljesítése jónak mondható. Errnek ellenéľe intézményenként e1térő a teĺvezetL bevételek
időarányos teljesítése, ezért fontos haĺlgsúlyozni,hogy a jőváhagyott mrĺködési kiadások csak
akkor teljesíthetok maľadéktalanul, ha a mríködési bevéteiek beszedése a tervezett korül
alakul.
Az lnÍézmények részére jóváhagyott elóző évi pénzmaradvdny feLhasznáLása június 30-ig
5 9,7 3 oÁ -ban megtortént.

ľł,
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működési hitel felvételére, így az első félév végén a
beszamoló készítésének időpontjában 52.800 ezer Fĺ a



Az lntézmények bevétele kozott meghatározó hányadot képviselő önkormdnyzati tĺźmogatds
teljesítési aďata (Bl2. számu melléklet) 54,73 %o, a ,,kiskincstari'' ťtnanszírozás lénye[ének_-megf ełe1Úen*aľmybarĺ-źĺtŕaz'Íntézményikiaĺĺásokkai.
Az intézményi bevételek teljesítésérol és várható alakulásáľól részletesen tájékońatnak az
intézményvezetők líltal kész{tett szöveges beszdmolók, amiket eloteľjesztésünk mellé
csatoltunk.

KIADÁSoK
A költségvetési kiadások módosított előirán5ĺzata 3.818'96] ezeĺ Ft^ mel1,a BlÍ. szá,mŕt
melléklet szerint 1.810.658 ezer Ft-ra (4],4I %) teljesült. Az önkormányzatí működésre és
fejlesztésľe fordított kiadásokat kü]on-krilcjn mutatjuk be a B/9la és B/8/b. számú
mellékleteken. E szerint a muködési kiadások teljesülése 55,43 yo, a fejlesztési kiadások
félévkoľ csak 28,3I %o-ban teljesriltek. A feĺhatmozósi mérleg szerint június 30-i teĘesítési
adatokat tekintye bevételi tobblet van, így az egyensulyi ótlapot fennáIl. A felhalmozási
egyensúly megtartása _ az ,,ONHIK['' támogatás elszámolása miatt - továbbľa is nagyon
fontos feladat!

A lĺi adás i adatokat ľészl ete s en a ktiv etkező m ell ékI et ek ]rLrtalmazzćtk:
o intézrrrényi kíadási címenként osszevontan BlŻ. számumeliéklet'
. Cigány Kisebbségi Önkormányzatbevéte\ei és kiadás aiBl2lf. szźrrrumel]éklet
. onkoľmtnyzati társulások bevételei es kiadásai B/z/h. számú meliékiet
. a Polgármesteri Hivatal kiadásai alcímenként összevontanaB/3' számu
. Műkodési célú pénzeszkoz átadások és egyéb szervek támogatźsaBl3lb. szźmlú
o Hiteltörlesztése]< és kamatok B/4. szźmu
. folyamatban lévő. áthilződo fejlesztési feladatok Bl5la számu
. 2006. évi új. induló fejlesztésí feladatok Bls/b számu
. Egyéb felhalmozási kiadások teljesítése Bl5/c. szárnú,
. Felhalmozási cé]ú pénzeszkoz átadások és kölcsönök B/s/d. sztlmu
o Működési bevételek és kiadások mérlege Bl9la, számls
o Felhalmozásí bevételek és kiadások méľlege BlŁlb szźmu

Az intézmények a ľészükľe jóvahagyott módosított kiadási eloírćnyzatokaÍ míĺködési
te ľ iil et e n 5 5,0 6 % -ľ a, fe lh almo zĺźs i kiadds aikat 2 9, 9 6 % - ľ a te lj es ítették.
Kiadás nemenkénti adatolcat a BlZ.számű me]léklet intézményenként tartalmaz. Az
intézménl'r'ezetok áIta| készítetĺ szöveges beszĺźmolĺjkat csatoljuk eloterjesztésrinkhöz,
melyekboi a Képviselő-testület bovebb tájékoztatást kap a költségvetési szeľvek első félévi
gazdéikodtstłőI.
A Polgáľmesteľi Hivatal múkodéséľe és az önkormányzati feladatok eIlźtásfua előírt
mó do s ított elóir źny zatźnak 5 3,9 4 Yo - át haszntita f el'
A Polgaĺmesteľi Hivatal tevékenységi köľébe sorolt feladatok aicímenként összevontan
el őterj esztésünk B/3. számű m ellékletéb en vannak fel sorolva.

Egyéb szeł'vek támogatás a (B/3/b számú melléktet)

Ezen a mellékleten bemutatásľa kerĹil a különféle táľsadalmi szeľvek és sportszewezetek
ľészéľe, alapítvćnyí támogatásokĺa meghatározot kiadások teljesítése, mely osszevontan 39
oÁ. A pénzeszkoz átadásokat a támogatot szewezetekkel megkcitött megállapodások alapján
ľealizáltuk.
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AB/ .számú melléklet a hiteltöľlesztések, és kamatok osszegét részletezí.
_A'fej{esztési_hitełe1rtoĺ1esztése'a-hitęłszeľzőđésekŁen{ogłaltakĺrak-megfelelőeryidoaĺányosan*

megtortént.'
A 2005' év végén felvett 91.000 ezer Ft múködési hitelt még ez év elejénvisszaťĺzeťttik. A
fejlesztési és működési hite] kamataira tervezętt előírányzatnćll féléves szinten
megtakarítás j elentkezik.

onkormányzati fejlesztési, felújĺtási feladatok (B/5/a számri melléklet)

A mellékleten részletezzuk az ęlőző évről źúhuzódó' folyamatban lér,ő fejiesztéseinket' A
teljesítési adatok alapjan az elso félév r,égéig a tervezetÍ beruházásokból - megvalósuiással
aĺányosan _ az előirźĺnyzat 18,43 %o-átflzett,skki, melyekhez afeďezet biĺosított volt.

AZ ĺítlxĹłzóCtó fejtesztésifelaclatok végrehajtĺźsa _ a beszĺźmoló készítésének időpontjtźban _ az
al.ĺÍbbi :

Megnevezés
tr

.(ť

aLo
c

1.
v ó vízminő s é g j avítás áho z kapcso l ó do l, ízhálőzaÍ

szĺikséges önkoľmányzat
hozzájárulás átađása
novęmber-decemberkonstrukció Ż006' ér'i ütem

esedékes
A beruházás elkészĺi]t,
mĺĺs zaki átadás - átv étel
megtörtént. Pénzügyi

végelszámoiása augusztus
esedékes.

A Lęhe], Hajnal és
VorosmaĄ utca elkészüIt,

a PóIya utca befejezése
200ó. novęmber hónapban

várható. Pénziigyi
végelszámolás ideje:

december

A kivitęl ęző kjv álasńása

5. Kurucz utca megépítése2 év alaĹĺ,2006. ér,i ütem

megtöftént, a munka
eivégzése ez évben váľható

a szennyvízvęzęték
lęfektetését kovetőęn' A

p énztigyi v égelszámolás az
év végén, yagy akövetkező

év e]eién várható

6.

BelĺerüIeti kozutak kapacitast nem novelő burkoĺaĺ
ľelújítása, tervezési díjjaI együtt 2évre ütemezetten
/ľégiós UFCE pályázat)
5.7 . Hattr utca (Kossuth-Vásáľ kozott)

A beľuházás elkészült,
pénzügyi végelszámolása

megtortént

í'2. Nyár utca (Báthoľi-Rákóczi között)
A beruhŁás elkészijlt,

pénzügyi végelszámolása
mestörtént

H; \.z]MYÄGo/{ 2006\KÖ1ĹséEĺveĹés 2006\2006' I. féfévi testĺj]eti beszáno].o e}őterjesztés'doc 4

hel-Hajrral_Vöľösmaľty és Pó1ya utcai útepítés (TEKI
Iy ázat), (2006. évi útem)

ĺ
,{#

ľ]j;:
F.i.í:'

Feladat megvalósítása

ö b i ö z etb e n szeÍ]ÍIw íZcs atoľna-hál ő zat építés
céltámo gatás+ TRFC paly azat )

Táncsics u. (Maiom u'-Kemén5,Zs. u. közott)
egépítése 3 ér' alatt 2006. évi ütem

A beruházás elkésziilt,
pénzügyi végelszámolása

riliusban



'3. Közraktár utca

A beruházás elkészü]t,
pénzügyi végelszámolása

'ąggsZlu!-hpr'ąp-bą!
esedékes

5.4'Ifiúság utja

A beruhazás e]készült,
pénzügyi végelszáľnolása

augusztus hónapban
esedékes

1.

\4űv e l o dé si é s Ifi ús ági Közp ont tető szerkezetének
:elújítása és azt követő jarulékos munkák TFT: cÉop,
ńlyázatLal 2006. évi ütem

A beruházás ęlkészĺi]t,
pénzĺigyi végelszámolása

megtörĽént

8.

9.

10.

zennyl,ízcsatorna-hálózat építése (II/A, II/B, III/a
b I o zetb en) é s a szeĺnyv íztisztítő -tel ep rekonstrukci ój a
legvalósítása 2006. évtől lĺezdodoen címzett
rmogatással:

Y ár o sháza tetó szerkezetének feiúj ítás a vi s maior

ftáĺnogatásb oI Ż006. évi ütem

i

I

|I 
l a. I l b o b l ö zet szenn5ĺv ízcs atoľna háIő zat építé s

A kivite]ezo kiváiasaására
a kö zb ę szęr zés i e lj árás

folyamatban van.
]zerződéskötés októberben,

ki vite]ezés kęzdése ezt
követőęn váľható. Ez évi

lénzügyi ütem elszámoiása
december hónapban

esedékes
ffi

megtortént. A mun]<a

elvégzése szepternber
hónapban, pénzügyi

vége1számolása október
hónapban esedékęs

Athúzódó kifizetés a
céltámogatás kezelési

költsége, pénzügyi
végelszámoIás 2006.
máľcíus hónapban

negtöftént, a céltámogatás
maradr'ányának

lemondására testületi
határozatot kell hozni

2006. évi új induló fejlesztési feladatok (B/s.b. számú melléklet)

A táblázat adatai szerint 2006. június 30-ig a fejlesztési e\őítányzatok 30,58 %-a keľült
felhasználásĺa. Az új' induló fejlesztési feladatok végrehujtdsa _ a beszdmoló készítésének
időpontjában _ az aldbbi:

I1:\AIJYAG)X 2006\Ro1t:ségvetés 2006\2006. I. ié]évi Ĺestületj beszánofó efőterjesztés.doc 5 trPl
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J.
AGYKUIJ Klub felúj ítási munkái KÖZKINC S

ramban

i6. 
|Baross 

G. utca kinyitása a Deák F. útra

A dokumentáció elkésziilt, pénzügyi
végelszámolása megtortént, a

használatbavételi engedély kéľés
ban van

A beruházas elkészü]t, pénzügyi
végelszámoláSa auguszrus hónapban

esedékes
A kivitelezo kiyálasńására a

közbeszerzési elj árás folyamatban
van' Szerződéskötés októberben,
kivite1ęzés kęzdése ezt ]<Övetoen

váľható. Pénzügyi végelszámolása
decembęr hónapban esedékes

kivite] ező kjv álasnása megtoÍtént. a
unka elvégzése szeptember kozepéi
várható. Pénziigyí végelszámolás
november hónapban esedékes. 

]

kivitelezo kiválasztása megtörtént,
munka eivégzése ębben az ér,bęn
váľható. 2006' évi pénziigyi ütem
elszámolása év végéig esedé]<ęs

A terv elkészült, építési engedély
beszerzése folyamatban van' pénzügyi

e]számolás auguszhrs_szeptember
hónaoban esedékes

Y as u 2/Ż ' íngatlanrész
megvásárlásĺíra a szęrződéskötés

KiÍizętve máľcius hónapban

A beadott pá\yćzat nem nyert, a
feladat végrehajtásához szükséges a
betervęzętt összeg, ezérÍ a hiány ző

.440 ezęr Ft fedezętet biaosítani kell

@
!{ -.

Megnevezés Feladat megvalósítása

ulladékudvarhasznáIatbavéte1ieIjárásźłmege\őZő
1 őv izs gáIati đ o kumentáci ó elk é s zítés kö 1 ts é ge

űvelődési és Ifiúság Kozpont felújítási munkái
OZKINCS plogľamban

P ó lya úti ivóVíZv ezeték új.i áépítése

TEKI páĺvdzattaĺ megvalósuĺó belterüĺeti úrépítések 3

églagyźr u. (Szociális oťthon és Kígyó u. köZott) éS

Erdő út (Sugár út és Téglagyár ut közotti ľésze)
oltsége 17 .296 ezeľ Ft

áľosľendezési tervben Szeľeplő utcakorľekciók koltsége
. i. Telekľész vásaľlás :

.2.Ingatlan vásárlás:

Nefelejcs u. 13. sz. (lvsz 25151D 43il2005.(Xri.1s.) hat, Kif,rzętvę maľcius hónapban

Széchenyi Ů. Ż9 . (Varga u.) +sl ĺzoos'(XII' l 5.) sz' határozal Még nem töľtént vásár]ás

Külvaľos u. 9.

pari park cím elnyeľéséhez
Foldterület vásárlásra történt kiťrzętés

a tervezés pályázati lehetoség
hiánvában més nem kezdodcjtt

ré gi hull ađékl eľakó te I ep felülv ízs gá1 atának kö lts é g e

ip-T isza Vidéki Köľnyezetvédelmí Feiiigyelőség
3 1 9 - 5 5 l 2005 . számú határ ozat alapj án : 20 0 6. december
1-is kell e1vé

áro sIláza paľkj ában Szokőkút, és medence
konstľukciója

A terv és építési engedély elkészült, a

telj es kivitelezési munkához
szÍikséges pá|y ázati lehetőséget

lőre nem taIáltunk

lapfokú Művészetoktatási Intézmény (Rákóczi u' 3.)
kadálym entes ítés ę I C S M p áIy ázattal

A beadott pályźnaÍ nęm nyert, a
ladatot a KépviseIő-tęstulet 22/2006
VIII: 1 5.) sz. rendeletében toĺölte,

erületi játszóteľek EU komfort kiépítése pźllyázatta| yázati lehetőség hiányában a
ivitęlęzés nem kezdődtitt e]

xtrém sportpálya kialakítása Mobilitás+NSH
kivitelęző kiválasaása megtoľtént,

munka elvégzése auguszťus-
szeptemberben varható. Pénzügyi
elszámolása szeptember hónapban

ęsedékes

H:\ANyaGoK 2006\Kö]tségĺletés 2006\2006. Í. fé.Ićvi ťestü-teti beszáno].ó elóterjesztés.doc 6



E feiadatot a Képviselő-testtilet
22/Ż006. (VilI. 15.) sz. ľendeietében
törölte és az eloirányzatot az egész

váľosra vonatkozó be]területi
vízrendezés beruházási

koncepciój ának fedezetére
totÍa át

E feladatot a KépviseIo-testiilet
2212006. (VIII. 15.) sz. ľendeiętében
töľöIte és az előřányzaÍoÍ- az egész

városra vonatkozó beltertileti
vízrendezés beruházási

koncepciój ának fedezetére
osította át

A 2007 .-ig működo huIladékierakó telep programteľ\/éből
A feiadat végrehajtása a beszálnoló
készítésének időpontjáig még nem

kezdődött meg'

iadódó feladatoiĺ köitségeiľe (Közép-Tisza Vidéki
öľnyezetvédelmi Felügyeloség 34lI5 12003.. és a

4 l 17 l 2003 . sZtLmlJ határozata alaoj án

Felhalmozási célú pénzeszkiiz átadások e|őirányzata és teljesĺtése (B/s/d. számrĺ
mellékIet)

A nielléklet ľészietesentartalmazza apénzeszkoz átaďćnok jogcímeit és összegeit. A teljesítés
ezeken a jogcímeken is alacsonyabb, mint az idoarányos, dę az igényléseknek megfeleio
összegben f,rzetttiĺil< lĺi végleges támogatásokat, illetve folyósítottunk kölcsönt.

Az iinkoľmányzati bevételek és kiadások alakulásáľól méľlegszeľíĺen aBl8la. és a B/8/b.
szćtmtl rn e 1 1 ékl etb en adunk táj é|<o ztatást.
Mind a fellralmozási, nrind pedig a működési oldalon az első felévben a köitségvetési
eg)i ensúl}' biztosított r'olt'

Összefogla|óan az onkormányzat2006' első félévi költségvetési gazdálkodásaról
megállapítható, hogy ęzt az idoszakot - folyószámla hitei igénybevéteie nélkĺil -ťrzetési

nehézségek nélkril sikeľült ztĺni. Az eľedetileg is szríkös muködési költségvetés előírányzat
felhasznáIási szabályozással, a kiskincstári ťlnanszítozással az előirt keľetek között maľadt. A
tervezett feladatok eivégzése azonbanmind az intézményeknél' mind pedig a Polgármesteri
Hivatalbalr szükséges, a második félévľe źĺhuzođőanťĺnanszírozási nehézségek akadhatnak' A
jÓválragyott kiegészitő ltllami tĺimogatdsbóI (,,önhiki'') képzett míĺködési céltartalék

fedezetetjelent a bér-és jdrulékhidnyok, a dologi kiadĺźsi előiľányzatok sziłkséges pótldsdra.

Az év hátralévő időszakában a kovetkező feladatok végrehajtása sztikséges:

számítások elvégzése okÍóber - november hónapban aklhoz, hogy a költségvetés
módosítása a lehető iegpontosabban töľténhessen meg.

kihatására is felmérést keli készíteni a ťlntlszírozás bizĽosítása érdekében.

H;\Ä^IYÁGoff 2OO6\KÖf'tségvetés 2006\2006. I. fé]éĺ,i ĹesĽü]eť'1 beszámo]ó e]-őterjesztés'doc 7
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portpáiya fej lesztése Mobilitás+ N S H pályázaťtal

éla királ1, úti csapadékviz elvezeto csatorna és átemelő
rvezése

csapadékr'íz

kivitelező kivá]asztása megtortént,
munka elvégzése o]ĺtóber végéig
váľható. Pénzügyi ę]számolása

18

A feiadat elvégzése nem kezdődott
meg

ormćrty zatl intézmények akadálymentesítéséhez
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A ktiltségvetés módosítása

Előteľjesztésünk összefogialo táblázatokban kozli az e\oírányzatváItoztatásokat, amiket
ľendeletmódosításként i s j avaslunk elfo gadni.
Äz intiźzményi előirdnyzatok váItozasát 2006 . auguszrusľa vonatkozóan , az előteľj esztés ] .

s z amú me Il é kI et é b e n r észletesen bemutatj uk.
Az öttjdik első osztĺźly indításának fedezetét _ a |37lŻ006, (v .25.) számu önkormán),zati
haÍározat 4. pontja szerint _ az áItalános tartalékbóljavasoijuk biztosítani az Arany Janos
Altalános Iskola ľészére 454 ezer Ft összegben.

Az eiőte{esztés 2. szamú mellékĺetében a Polgĺźrmesteri Hivatal e\oírttnyzatainak javasolt
v álĺo zás át ľ é s z1 etezzuk.
A ľendeletmóđosítási j avaslatban:

egyeztetések miatt ber'ételi jogcím változások.

b elvízvédelemre kapott r'i s mai oľ támo gatás)'

j övedelemkĺĺlönbség elszámolásából,

kö lts é gv eté s fői) s s ze g e.

A költségvetésí főosszegen belül eloirányzatok közötti átcsoportosítást a feladatok
végrehajtásához kapcsolódóan, és a8612006. (Vm. 15.) Pénzügyi bizottságihattrozatszeľint
javasoiunk.

Tisztelt Képviselőtestület!

i(é{rik, lrogy előteľjesztésrinket megtáľgyalni, a csatolt határozatijavaslatokat elfogadni és a
koltségvetési ľendel etet módo sítani szír,eskedj enek.

Ifisúj szállás, 2006 augusztus i 6'

7. sz. hatáĺozatl javaslat

. . . . 1200 6 (vI[. 3 1.) számú tinkormán y zati határ ozat
a 2006 I. félévi költségvetési beszámoló elfogad ására

i. Az onkormányzat első féléves gazđźtlkođásáról szóló beszámolót Kisújszállás
Váľos onkormányzati Képviselő- Testülete elfogadja. Megáliapítja, hogy a
Polgármesteľi Hivatal. és az intézmények a gazd,álkođás soľán a bevételek
növeléséľe, a kiadások csökkentésére, és az önkormányzat2006' évi
költségvetéséről szóló rendęletének betartásaľa töľekeđtek' melynek
következményeként azl' ťéLévi pénzügyi gazđálkodás egyensúlyosnak tekinthető.

2' a Képviselő - testĹilet azI. féléves beszámoló során azintézmények által
ö nko rmány zati támo gatás n ö vel é s ére b enyúj tott tö bb l eti gény b efo ga dását a
teljesítés adatok felülvizsgáIata alapjánjelenleg nem tartja indokoltnak, és a
koltségvetést emiatt nem módosítja.

H: \ěNY.ĄGo1( 2006\Kö]tséqvetés 2006\2006. I. fé]évi ťe5í;ij-ieti beszánofó e7őterjesz'tés.doc 8
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3. A Polgáľmesteri Hivatal és valamerrnyi íntézmény vćľhatő béľhiányáľa vonatkozó
számítások el keli végezru

4. Felmérést kell készíteni a 2006. szeptember elsejétől módosuló adó- és jaľuték
ąlab áIy ok bev étel eket és ki adás okat éľintő költségvetési kihatásaľa

5. Ujľa kell tervęzni amezeí órszolgáIat bevételeit és kiadásait
6. A képviselő-testtilet felhívja azintézményvezetők frgyelmét a működési bevételek

te1jesítćséľe, mivel ellenkező esetben a dologi kiadások eloírányzatát csak a
bevétel kieséssel arányo san lehet telj esíteni.

7. A képviselo-testüIet a költségvetési teljesítés és a 3.-6. pont szeľinti feladatok
ejr,égzése után dönt a költségvetési ľendelet szükséges módosításáľól

8. A Képviselő - Testület megköszoni azintézmények és a Polgármesteľi Hivatal
fegyelmezett, takarékos gazdálkodását és kéri, hogy a II. féiévben is következetes,
szi goľú gazďáIL<o đást fo lýas sanak a műkcj dő kép e s sé g megőľzés e éľdekéb en.

9. Az önkoľmányzat által eIhatározott és megkezdetÍbęruházások saját forrásánď<
biztoSításához feltétlenül szükséges atervezeff.ingatlanértékesítési bevételek
pénzüg1'i teij esítése.

Felelős: dr. Kittlingeľ llona címzetes fójegyző, és azintézmén}.vezetők

Hatáľidő: 2006, november 10' a. 3.,4., 5. pont,

2006. novemberi képviselo-testületi tilés a 7. pont esetében
EľroI értesüi:

1. Palág1'i Gábor po1gáľmesteľ
Ż. Dr. I(ittlinger Ilona címzetes ťőjegyző
3 ' Intézmén1ł ezetőI<
4. Poigáľrnesteri Hivatal Pénzügyi osztálya

2. sz. hatźlrozati javaslat

. . .. l 200 6. (\ĄII. 3 1.) számri tinkoľmány zati határ ozat
azIl a,I/b. iibliizet szenn1vízcsatorna há.Jőzat épĺtés fel nem használt céltámogatásának
végleges lemondásáról

KisújszáIiás Váľos ÖnkormányzatiKépviselő_testtilete azI la,Ilb. öblozet szenrlyvízcsatoľna
hálozat építés támogatásáĺa eredetileg a 2003 . évi 7 11. szźlmű lĺözleménybenIl3Ż' sorszámon
(egi,edi azonosító szźnn 16-00450) jóváhagyott 133.537.000 Ft céltámogatási keretösszegbol a
beruházés befejezése és végleges elszámoiásamiatt összesen I5'0I4'632 Ft-ról véglegesen
lemond, ami éves bontásban a következő:

a2003. évi előiľányzatbőI 0 Ft
a2004. évi eloiľányzatbőI 0 Ft
a 2005 . évi előirányzatbőI I 5.01 4.632 Ft

Erről: 1./ onkormányzati és TerĹiletfejlesztési Minisztéľium - Magyaĺ Államkíncstár J-N-Sz.
Me gyei Teľii1eti lgazgato sága

2. / P olgármesteľí Hivatal Pénzügyi o sztáIy a
3./ Polgármesteľi Hivatal Muszaki osztćiya

- ér1esül.

Az efőterjeszi'és készitexxék: Bart?s l4ihá}yné, és Tukarcs Mária

Hj\ÁIVyÁGoX 2006\Kö].tség\retés 2006\2006. I. fé]évi ťestü]eti beszáno]ó efőťerjesztés.doc 9 s
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xrsÚ':szÁĺ,rÁs

5310 KISÚISZÁIIÁS
IFIUSÁG U. 2.

Tźlrgy: beszámoló

ikt. sz. :121lŻ006

A2006. elso féIévi költségvetés végľehajtásáľól az alábbítájékoztatást adom:

I BEVÉTELEK

]ntézményünk sajátos bevétel teljesítése az óvodákban működő kÜ'lönórak megtartásábólkeletkezett, melyet ha lehetőség lesz tá, az eddigi évek gyakorlatának *"gi"l.lo"n, szakmaieszközökľe szeľe1nénk fordítani.
Egyéb bevételünk biaosításí kártérítésbői keietkezett.
Mindezek alapjanúgy ítélem meg, hogy év végéig atervezeĹÍbevételt teljesíteni tudjuk.

pnpouÉNyu. NpnÉ7śÉc'u

1' Intézményünk karbantaľtási feladatainď< el!átását nagy mértékben segít ette tervezet.
karbantarttlsi 

-keretrink 
jóváhagyása, valamint a KozmunLu p.ogrä*. Az ennek

keretében ťoglalkoztatott szakembeľek, munkások hozzááIlása a feladatokh oz változővolt, sok ellenőrzést igényelt, de összességében a munka minőségével elégedettek
vagyunk. Meg tudtunk valósítani olyan mu_nkálatok_at is, amelyeket ä költség.řetéstink
karbantartási keretéből eddig nem tudtunk fedezni. ( pl. keĺtesek cseréjejavítása,
ablakok mázolása).

2' Nehézséget az első félévben néhány dolgozó hosszú távri megbetegedése, ebbol
adódóan a helyettesítések megoldása okozott.

Sajnos nem megoldott pľobléma az irĺtézmény óvodáiban a betöľés e]leni védelem,vagyis a nasztó rendszeľek felszerelése. Szinte minden évben áId,ozatul esikvalamelyik óvoda a betöľők és vandálok cseiekedeteinek, akík vagyontárgyak
eltulajdorutásán tu] ĺombolnak az épÍiletekben. Az idei költségvetésben beterveztrĺk

Kisúj szállás Varo s onkormán y zatána|<
Képl,iselő TestLilete ľészéľe

Kisújszáliás, Szabadság téľ 1.

Tisztelt Képviselő Testület !
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ugyan a kozponti éprilet riasztő renđszerre] való ellátását, ennek költségét azonban
nagy valószíniíséggel a Béla Kiráty utĺ Óvoda tetÍ5beazásának ňaladéktďan
elhźrításfua kelI fordítanunk, mivel más forľás lehetőséget nem találunk.

Intézményiink sikeľesen ptiyázott önállóan a HEFoP 3.1'3. ,,Felkésztilés a
kompetencia alapú nevelésľe-oktatásra'' címllpáIyázaton, melyen így 4 millió foľint
támogatást nyerhink' 2006.július 27-énlétľejött a szerződ'éskotés aż oMAI és
íntézményiink között.
Ezen tul konzorciumi paĺtnerként vesztink részt aKádas György Általanos Iskola
HEFOP 2.I-6 ,,A sajátos nevelési igényrĺ tanulók együttneveléśe'' c. pályazatbanis'
Mivel mindkét pá|y ázat utófrnanszírozású, s a pály azati előleget szeľzőáéskotéstől
számítotÍ 60 nap múlva utaiják azintézmény szźtmára, a közeljövőbęn adódó kötelező
kifizetések (képzés, eszközbeszeľzés stb) nehézségetjelenthetnek, melynek
megoldásara a Tisztelt Önkoľmányzat segítségét kéľjük majd.
Személyí juttatások és járulékaik kifizetése - ahogy azÍ máĺ koľábban is jeleztük _
problémát jelent a novembeľ, december hónapban. Bízunk benne, hogy az 

"Iara 
évhez

hasonlóan, a Tisztelt Önkormányzat most is megoldást talál a doĹgozók munkabér
kiÍizetéséľe.
Dologi kiadásainkaÍ a vtlrtnátl jobban is megneheziti az előľe jelzett közüzemi díjak
emelése' Mivel az elmúlt tél igen hosszantartó és hideg volt, még áprilisban is
fiĺtentink kellett, így a gázenergia-felhasznáIása jelenleg 86,76 oÁ-os, a vil1amos
energia pedig 64,35 oÁ-os.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testtiletet, a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Kisújszállás, 2006. 08. 14.

Tisztelettel , n
rF*'ę-,-e'-j
fanóné Rácz lldikó

intézményvezető

i.

J.
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Kisúj száilás Váľo s onkoľrnány zatánal<

KépviseIő-testĹilete ľészéľe

Kisúiszállás
Szabadság téľ 1 '

A költségvetés készítésekoľ a szánrun]aa előírt elso féléves téľítési clíj bevételt májtrs 31-ig
lrelrr si]<eĺĹilt teljesíteni' A lrianyzó összeg 30000 Íbrint'

A tar'alrl Szeptenbeľben bevezetett téľítési díj és tandrjľendelet. illetve a jelenleg érvényben
lévő jogszabáIyok sokkai bizonýalanabbá teszik a bevételtirrk osszegét, mint az azt megelóző
években. Erurek oL<aaz, hogy a gveľmelĺvédelni tárrrogatásban ľészesülő, hozzán]< beiľatlĺozó
gyeľekek teljes mértélĺben tarrdljmentesek lettek. Ilyen kedvezményben részesülő g5'eľekek
eiőszoľ aŻ00512006-os tanér,ben iľatkoztak behozztlnl<. A 2005. szeptenrbetében beiľatkozott
új novendékek 38,5 %o-a részesĹilt gyeľnrekvédelmi kedvezmérryben. Ezt a koltségvetés
teľvezésekoľ megbecsülni sem lehet, tehát kiszámítani előre lehetetlen. De ismeľve ahozzźn]<
jáľó gyeĺekek szuleirrek anyagi he|yzetét, ez az arány a jör'őben valószílrűleg a nem ťlzęto
nor'etrdékelĺ iľányába fo g eirnozdulni'

A koľábbi automatizmus (az előző évi bevétel + X %) alapján, a jelenleg érvényes
jogszabályok szerint rni a jövőben nrár lrern tudjuk teljesíteni a te:vezetÍ bevétel összegét a
fent ieírt oko]ĺ rĺiatt'
Enrrek bekör,etkeztét nrá' többszoľ elore jeleztem.

Továbbá aggodaiolrrnral tö]t el berurünket, lrogl, lĺöltségvetésürrk nem fedezi az
intézményúnk do l gozóinak e gész ér'i mun]<abéľét'

Kisújszállás' 2006. augusztus 10.

Tisztelettel:

.ľi:i

s'gazgatő



Aľany János ÁItalános Iskola
B 53]0 Kisújszóĺlás, Kálvinu. 3.
Eł 591520-5Í2 E 591520-512

e-mai1 : aľanyisk@aran)'isk. axeleľo.net

Ki súj szállás Vaĺo s Önkorman y zatának
Képviselőteshilete

Kisúiszállás
Szabadság tér 1.

5310

Targy: 2006. évi I. féléves beszámoló
ILt.sz.: 7-412006.

Tisztelt Cím!

5502/2006 szrámú leveltikben kéľt szempontok figyelembe vételévei
tájékoztatást az Arany János Általanos Iskoň köitségvetésének
alakulásaról:

1. Bevétełek

Az intézményi saiátos bevételi az I. félévben e]ĺraľadtak a költségvetésben tervezettől (26, 147o), ennek egyik indoka az, hogy a bérleti díjak egy része a tarÉv záĺást követően lettbefizetve, illetve a GYIVI-vel kcltcitt bérleti szerzoäesb ől szćtmazĺj bevételek a másodikfélévben fognak megjeleĺmi, így ér.végéľe tudjuk teljesíteni a költségvetésiĺnkbenmegtervezett bevételeket.

A mljkodési és felhatmozósi célra ónett pénzeszkozĺjk az alábbiakszeľint alakultak:Mfü <'dés i célú tlámo g atás : I O 4,4 I %o, źlw ett p énzeszko zök ÁH; kíňi'' is ži1r,.
A múködési célú tĺímogatások LO4,4I Yo- rateljesültek, mely nek indoka az,hogy a MESZItámogatások az első felévben a vártnak megřelelően teljestiltek. Az I. felévben beadottpáIyázatokon a támogatások az elvárzĺsaintňak ,n"gr.i"lo"n megjelen tek az intézményiköltségvetésben. (Aľany Napok rendezvénysorozata.)
A 47I főkönyvi számon szereplő mrĺködési céftl pćnzeszköz átvétel 48,22 Yo- rateljesült. Efőkönyvi száĺn alatt taLźlhatő a TIOK pátyazat.rrko^ár'ír!źtsahoz, u ,ri^elyi kjfizetéselďlez
11 Önkoľmźnyzat áItaI mege\őlegeiett összegek ís' Ezek megténilése a II. félév elsőhónapjaiban váĺható.

A taĺkönyveket a tanulók szeptember l-én kapjak meg, így e költség nem bevételei is a II.felévben foglak megj elenni.

2. Kiaĺiások

A2006' évi I' félévi költségvetési szeméIyi kiadásaink at 57,98 %o-ratejesítetfrik,munkaadói jĺírulékok tekintetében ez 59,83 %o-otmutat..
A szeméĺyi juttatások 57 ,98 oź-os és a ruunkaad.ót terheĺő jóruĺékokkciltséghelyen jeientkező59,83 oÁ- os eredmény az elsó hat hónap személyi kifizetéšeit pontosan fiikĺcjzi.

az alábbiakban nffitrmk
2006. i. felévére eső



A dotogi kiadások 45,76 oÁ-os teljesítési mulatója takarékos felhasználast mutat. A

közĺizemi díjak kifizetese mellett, "š* az irtézméĺy zavartalaĺ működését biztosĺtő

kaĺbantartásokľa, kisebb be szerzésekre kerĺilt soľ'

Az iskola éptileteinek jelentős felújítasat a kozrnmka progIam keretén belĺil végeztettÍik el' E

munkak során mind a munka szervezése, mind az elvégzettmunka minősége az e progrcmban

dolgozókat dicséri. Az elv é gzeÍt munkák tételes ęn :

- öitözők csempézése
- tanulói vizes biokkok felújítása
- a nagy tomateľem teljes meszeiése

- egyéb lakatos és hegásztési munkĺĺk (ajtók, kapuk, véđőrácsok, kerékpáľtárolók)

3. A 2006. évi költségvetés első félévi végľehajtásának nehézségei, az éi hátľalévő

időszakáľa vonatk"ozóan egyéb, az intézményi gazdálkodásban váľható esetleges

gondok, nehézségek

Az íntézmeny múkodtetése a takarékos gazdá\kodźls maradéktalan betaľtása mellett az eIső

félévben zavartalarl volt. Mint azt a Pólgármesteń Hivatal Pénzügyi osztályanak 2006'

február 11-énkelt (feljegy zés a2006. évi kđltségvetéshez táľgý) levelÍinkben mar jeleztiik, a

szemé1yi juttatasi ř"rätl'.ptembeľ hóig teljes kĺinĺen, októbeľ hónapban részlegesen fedezi

az íĺtéźmény bérigényét. Nóvember, đecember hóľa bérhiany merĹil fel'

Kérem a szoveges beszámoló érđemi elfogadasát'

Kisújszallás, 2006. augusztus 14- Tisztelettel:

3-ł*$^$
Baľta Jęnőné

igazgaÍő
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Kossuth Lujos AltalĺÍnos Iskola,
P edagógiai SzakszoĺgáIat és Diákotthon

5310 Kisújszállás, Rákóczi u' 1.
Te l./fax. : 59/321 -312 e-mail : kĺsuj-kossuth@f reemail. su linet' h u

Kisúj szállás Város Önkormányzatźnak
Képviselo Testtilete
Kisújszállás Szabadság tér 1.

Tźĺľ95,: Szoveges beszámoló a 2006.éi,i
költségvetés I. félévi végľehajtásáról

Tisztelt Cím!

Iskolánk 2006.évi koltségvetésének I' félévi r,égrehajtásáről a kor'etlĺező tájékoztatást
adom.

SZEMÉLYI JUTTATÁsor,
A 2006. évi átdolgozott és elfogadott koltségvetésünknek megfeleloen2006' június 30-ig a

személyi jellegu kiadások 56,57%o-ban, a rnunkaadót teľhelo jáľulékok 59,43o/o-ban

teljesLiitek.
Elozetes számításaink alapján a gazdasćryi év II. félévében a várhatő bérjellegű kiťrzetés

63'459 e Ft-ban határozható meg, a munkáltatót terhelo járulék pedig 19.612 e Ft-ban. A
módosítoit költségvetésünk bérhiányos, a dolgozók béľének kiťlzetéséhez 19.000 e Ft hiány
ľnutatkozik (14.500 e Ft bér + 4.500 e Ft járulék).
A II' félér'i kiadásokat teľheli több dolgozó jubileumi jutaimának kif,rzetése.

DoLoGI KIADÁSOK
A do1ogi kiadások területén törekedtünk a szigoĺú költségtakarékos gazdálkodásra. a

köItségelĺ lehetséges csökkentéséĺe, így kiadásaink időarányos mutatója jónak mondható:

35,25Yo.
A nyáľi karbantaĺ'tási, felújítási munkálatok kiÍizetése július i11. augusztus hónapban toľtént

nreg. mel'r,et a szeptemberi információs tábla mutat majd

Az energia áľak emelkedésę megnoveli a II. félév kiadásait, eĺnek mértékét megítélni nem

tudjuk.

az ÁlĺľsZ iavasszal ťelmérte épuletein'k higiénés .,'iszonyait és több közegészségügyi
hiányosságot állapítoťt meg' A pľoblémák megsztintetésére intézkedésí tervet készítettünk'

meiynek végrehajtásáinoz a 2006-os gazdaságl évben nem á11 rendelkezésünkľe elegendo

forľás'

Kisúj szá1lás, 2006'augusztus 1 4. ,II
'ą*ilet \ iulglła1

ilil'

igazgatő
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Polgármesteľi Hivatal
Bartus Mihdlyné
p é n ziigy i o s ztti lyv e ze tő as s zo ny
részére

KjsúiszáIlás
Szabadság tér 1.

s3 10

Tis zte lt o s zt ólJlv eze tő As s zo ny !

Az 2006' I' félévi ktĺltségvetésrink teljesítését, mint młĺr a koľábbi években is a takarékos
gazdáIkođás jellemezte. Problémát okozott ez évben az is. hogy az új nyilvántartási ľendszer
bevezetésével a havi teljesítési információk először májusban keľültek az intézményhez, s
mind a mai napig számos nehezen éľtelmezhető és így a konekt értékelést némileg
akađáIyozó tételek is szerepelnek benne. További gondot jelent, hogy az iskolai TIOK
pá|yázat egyes tételei nem vagy csak nehezen elkłilöníthetok a rendelkezésünkre bocsátott
információs táblábaĺl' Minđezeket előrebocs átva az intézmény 2006. I' félévi költségvetési
telj esíté sér ől az atábbiakban tudok b eszámolni :

A korábbi éveknek megfelelően az intézmény bevételi terve magas osszegben lett tervezve
módosított elóitćnyzata 8.039eFt. A féléves teljesítési adatok igen jónak mondhatók lévén,
hogy azok 9}Yo-rateljesültek, s vaľhatóan már július hónapban 100%-os teljesülés várhatő' A
hátralévő idoszakban már csak mérsékeltebb teliesrilés 

'arható ugyan, d'e az így keletkező
többletbevételek megemeikedett dologí kiadásaink fedezetéĹil szolgálhatnak.
Intézményi kiadásaink legnagyobb részét bérkoltségeink és azok járuIékai teszik ki.
Módosított eIoiráĺyzaŤxlka TIoK-kal eg}nitt 239.849eFt. Máĺ atewezés iđőszakábarlláthatő
volt, hogy a tervezett összeg várhatőan nem elegendő az ęz évi bérköltségek fedezetéľe'
Likviditási tervrĺnk hozzávetolegesen másfé] hónapos hiáný mutatott a bérek tekintetében. A
feléves teljesítési adatok szerint is l6.9]2eFt_tal haladtuk ťul az idóarányos mértéket. Ha
figyelembe is vessziik, hogy a teljesítési adatok máĺ tutaknazzák a 13. ha.ĺi kjÍizetéseket,
viszont nem tartalmazzék az éretĘségi során felmenjlt bérköltségeket, akkoľ is vtnhatőan azza.
kell számo]nunk kb. egy havi bérkoltségnek és járulékainak nem látszik a fedezete.

ľj,



Do'ogi kiad.ásaink időaľányos teljesítése fél évkor 60%-os. Ezt a teljesítési adatot azonbarl

több ténye zó trnyalja. Nem szerepelnek benne a külonböző versenyek (Kazinczy' Hermart

ottó) előir źnyzatai, de teljesítési adatai már igen; varnak olyan téteiek (gépjármű javítása,

vis-maioľ keret felhasználása) melyek jellegüknél fogva már 100%-ľa teljesültek' amit az

időaranyos teljesítési adatoknál figyelembe kell verľri, nincs e\őiráĺyzatosítva a 37-ęs

osztáiybaĺr teryezett összeg a đoIogi kiadások között. Ennek ellenére főként az enetgia

költségek tekintetében jelentős tullépés mrrtatkozik, ami vaľhatóan aZ Ápł emelés

következtében tovább romlik majd. Úgy gondoljuk, hogy takarékos gazdálkodással'

többletbevételek átcsoportosításáv aI, htlńarttsok hozzájarulásaival a đologi kiadásoknál

tervezett e\ők tny zatokat talán tartani tudj uk'

A felhaimozási kiadásainkban csak a páIyazariösszegek illetve a szalłképzésíhozzźĄźłr'llások

pénzmaradvanyanak felhasználása jelenik meg. Feihalmozási bevételeik teIjestilése több

téĺyezofiiggvénye, remélhetőle g az eloirźnyzatokat képesek lesziink teljesíteni'

Az idei év ,a szokásos takarékos gazdáIkocáson tíI számta\an időktjzben megváltozatt

szabáIyozćĺst is hozott (aľ és łľł emelés), ami még nehezebbé' sokszor szinte

mego1đhatďlanná tęszi azintézményi koltségvetés megfelelő keľetek között taĺtäsát' A dologi

kiadásokra való ráhatásunk lényegesen szélesebb keľetek közott történhet, azonbarr a béľ és

járulékköltségek esetében a törvényi előíľások megszĄák a kifizetéseket'

Kisújszállás, 2006. augusztus 1 5'

Tisztelettel: $ĺtĺit*ľ"-*ĺ'ą
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Illéssy Sándoľ Szakközép-és Szakiskola
5310 Kisújszállas. Aĺany j.u. 1/a.

Ki súj szállás V aro s onkormány zattnak
Képviselő Testtilete
Kisúiszállás. Szabadsáe tér 1.

Iskolánk költségvetésének 2006. első félévi végľehajtásaről az alábbi tajékońatást adom:

I. Bevételek:
- A mfüĺjdésí bevéteIek teijesítése 107,8 oÁ, aĺníttomaterem bérbeadásával tudtunk

ęlérni.

-A működési célra átvett péĺlzeszkozök teljesítése 0 %. Ez az ĺisszeg ateruezett szakképzési

hozzájáralasok előirányzata, az I. féivében iiyen célra támogatast nem kaptunk.

- Felhalmozási célú szakképzési támogatás teĘesítése a fenti okok miatt szintén 0 %.

A szakkép zési tttmo gatások bevételének l 00 %-kos telj esítése telj esen bízonytalan.

Ii. Kiadások:

- Személyi juttatások és járulékok teljesítése 54,16%o, időaľanyosan jónak ítéĘtik meg.

- Dologi kiadások teĘesítése 39,76 % (A,,megtakarításnak., tunő pérueszkozpályázati

osszeg, tanmrĺhely béľleti díjanak, kaľbantaľtási munkĺĺk tńhuzőđása a II. félévre,

kozmunkaprogram keľet fęl nem hasznáItrésze, amelyek a II. félér'benrcalizáLőđnak.)

- Felhalmoztsíkjadások teljesítése 12.33 Yo.

A felhalmozási kiadások eredeti előírźnyzata7.298.000'- Ft-tal nĺjvekedett, melyből aŻ0O5.

éví áthilzőđó szaképzésihozzćljáĺuLás 5.228.000,- Ft, Ż.070.000,-Ft pedig pá|yazatí összeg.

Felhasználásuk a II. félévben történik meg.

A 2006.évi I. féléves tapasńaIaiok alapjłár-r elmonđható, lrogy takaľékos gazđďk'ođással talán

sikeľül teljesíteni a módosított eloĺrćnyzatban foglalt tervet.

Kisúj szállás, 20a6. auguszhrs i 5.
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Költségvetési Szo1gáltató Iĺoda
5310 lűsújszá]iás, Nyáľ Lr.2.

t'
I(isúj szál 1ás \/áľos olr1ĺolrrr ányzata
i(épvise1őtestĹiiete
Hel}ĺben

Tárg1,' A KoSZiR íntéznrén5, 2006. évi
kö1tségrletésének I. fé1évi
végľelrajtása
Hiv'szám: 5502lŻ006

Ti szte1t I(épl'iselőtesttiiet !

Ilivatkozva fenti szárrron lGsťrjszállás Város Önlĺolrrrárryzatánal< Fójegyzóje megbízásából
lĺiadott leveiéľe. irrtézlrrénýink 2006.évi koltségvetésének teljesítéséľőI az alábbi tájékoztatást
adom:

Ber,ételi teliesítések aIakulása

Az inÍézĺnénytlnk 2006.ér'i eredeti bevételi e\őlrányzata 233 982 e Ft volt, arnely a félér'
végéľe 18 418 e Ft előzcj ér'i'pénzmaradváruryal, 652 e Ft mrĺkc'déslrez kapcsolódó egyéb
bevétellel, vaiamint 98 e Ft AFA bevétel növelĺnéruryei cisszesen 19 i68 ę Ft-tal 253 L50
e Ft-ľa módostút. Az első féléves teljesítés I28 602 e Ft, 50,8 oń_os összességében
időaľárryos.
A bevételek teljesítésének összetételét nregvizsgálva, aZ I. félév végén elválható
bevételei<]r ez víszonýtva az aIábbi megállapítások telretők:

- A nrtĺködési célťr tánrogatásérĹékű ber,ételek éves előlrźnyzata31' 151 e Ft, teljesítése
I7 3I4 e Ft 55,6 oÁ-os, az íđőarányosat ĺneglralaďo, ez ájtalunk nern befolyásollrató.
hiszen nrintegy 9] }Á-ban a MEP-IőI az egészségügý intézrnények részére biztośított
műkcjdési támogatást.

- Az lnÍézrnényi étl<eztetéssei osszefiĺggő bevételek ÁFł néIkuii eredetl előlrtnyzata
44 348 e Ft, anrely ér' kozberr nem móđosult, a teljesítés összesen24 963 eFt,56,3 0Á.

Ezeir belĹil az ĺntézlnéiryi ellátásokkal összefuggő téľítési díjak éves bevételi
e\oirányzata25 862 e Ft, a fé1éves teljesítés 1'4 616 e Ft, 56,5 oÁ-os. Ez a teljesítés
aiacsonynak értékelhető, hiszen az jntézményi eilátás műköđési napjairrak az aránya az
I. félévben megközelíti a 60 oÁ-ot, igy az elfogađható teljesítés is ilyen ménékű.

- intézrnénýípusonként illetve ellátotti térítési díjbevételen]<ént megl,izsgálva a

te1jesítések alaku1ását a kovetkezők á11apíthatók meg:

- A BoIcsőde eliátottjainak díjbevétele a kedvező gyermek1étszárn alakulása
következtében időarányosan -jelentősen túitelj esült. Módosított előlrányzat 4Ż7 e Ft,
teljesítése 359 e Ft, 84 o%-os.

- Az ovoda térítési díjber'étele viszotrt idcĺarányosan jeierrtőserr eimarad' a telvezett érzes

előlrányzaÍ ó 090 e Ft, a teljesítése 3 015 e Ft, 50'5 o/o-os

- Az Iskolák ellátottainal( térítesi díjbevétele a napközis és lrrenzai étkeztetés teľélr.rrrég
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tervezett szintĺĺrrek nrinősítirető , előlränyzat IŻ 384 e Ft, teljesítés 7 799 eFt, 62,98 o/o_

os, azorrban a kollégirrmi étkezők száma az elltnoÍtIétszám miatt nagyon alacsony,

6 96I ę Ft-tal szemben csak 3 382 ęFt, a teljesítés 48,59 oÁ-os

- A továbbs zämlźvott szo\gźitatćlsok bevételei kedvezően aiakuitak - részben a hátralékok

nregszĺĺnése nriatt is -, azonban ezek túlteijesĺtése nagy gyakorlatijelentoséggel nem

bíľ' lriszen az intézmény áltai kifizetett kozrĺzerrri szolgáItatási díjak keniltek
továbbszám\ázásra, előirányzaÍ 2 840 e Ft, teljesítes I 187 eFt, 62,94 'Á-os.

l_ ,
- Az A'F'A bevetelek iiieťve visszaténilések bevételeiné1jeientős lemaradás tapasztalirató.

A21 342 e Ft módosított előirárryzattal szetuben, a teljesítés csak 5 768 e Ft' A
1emaľadás oka többféle:

- Egyrészt az AFAvisszatéľítésekrrél az I. negyedévben nem jelenik meg teijesítés, az

előző évek arárryosításálrak elmaradásábó] adódó ľésziętfizetési törlesztés nriatt'

- A fejlesztési kiadásoknál - a költségr'etési koncepcióban foglaltakkal összhangban -
nenr tońént telj esítés.

- A bevételi kiesések rrriatt alacsonyabb a\<iszfunläzott tevékenységek rrtán felszámított

Ápł is'
- A költségvetés támogatás igénybevétele valamint az intézményi pénzmaradvány

feIhasznźůása (elsősorban a r'is major keľet teľlréľe) iđőarányos' 125 807 e Ft

elóírányzattal szenrben 65 417 eFÍ', 52,05 'Á-os, illetve 25 70I e Ft-tal szemben IŻ 135

eFt, 4J ,Ż2 oÁ-os. (A költségvetési támogatás fellraszrrálása több mint két lrónapos

terv ezett b éľ és j árulékhi ány rnellett tör1ént. )

Összességében az intézményi bevétęlek teljesítéséľe r'onatkozóan megállapíthatő, Ilogy az

számszal<ílag időaľányos 50,8 o/r-os, azonban részleteiben nem mindenben elfogadhatő. Az
intézméný működési bevételek telj esítése az e7värhatő szint alatti - 1 0 1 642 ę Ft-tal szemben

50 990 e Ft -, 50,18 ,/o-os.KĹilörrösen azlntézményi térítési díjď(, valamint az AFAteljesítése
alacsony.
A költségvetési támogatások igénybevétele 52,05 oÁ, wni számszakllag magasnak tűnik, de

jelentős béľ és jánrléklriány tervezése melIetti, szigoru takarékossági intézkedések

betartásával valósult meg' így ez jonal< minősíthető.
A költségvetési pénzrĺaradvány felhasznäLtlsárráI elsősoľban a vis major keľet terhére történő

felťrj ítások fo lyarnato s és gazdaságo s megvaló sítása történt.

Az intézméný gazdálkodás I. félévi eredményei. nehézséqei

- Legnagyobb eredmény, hogy a vis major és a közmunkaprogram forrásaínak

igénybevétele mellett atewezettkarbantartási felújítási munkák jelentős része

foiyamatosan, gazđasägosall és jó minőségben valósult meg.

- Az elóző ponttal összefliggésben, de külön kiemelendő, hogy az elvégzetÍbelvizkár
heIyreállítási' valamintbeázás megsztintetésére irányuló munkálatok kapcsán

megoldóđott a KÖSZIR iroda épületállagának feiújítása mellett az egészségi állapotra

veszélyes körĹilmények megszüntetése.

- Az lntézlĺélryi kolryliák kilrasználtsága _ az el\átottl létszám, étkezési adagok csökkenése

ellenére - jeientősen jarłrlt.

]! *iii'lłj:źl!i:: ś}i:j:|+;a.r]]:Ý ]iŕ:;; '
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- A magyaľher1elenđi ifiúsági täboĺ ez évben - az e\őkészítő nrrrnkálatok sajnálatos

csťtszása ellenéĺe is - jól beilidult, a rrródosított mrĺködési bevételeket is sikeľrilt
teijesíteni. Jelentős állagmegóvásí niulil<álatokat végeztettĹĺn]t ktilsősök í1letve nyáľi
kaľbarrtar1ási tábor szeruezésével.

- Gondot jelentett a rnegfeielő kivite1ezőklĺir'álasztása, elsősoľbanaze7őkészítő, táľgyalásl

szakaszban r'olt sok plob1énra a lrregáilapodások elkészítésével, aZ áľajálrlatok
begyűjtéséveI. a r,áI]alt lratáľidőkkel. Ebben sajlros a irelp vál1a1kozók jártak az élen.

- Az intézlrrény toľekedett szigoľťr takaľékossági intézkedéseivei csak a iegsztikségesebb

beszeľzésel<et elvégezlri' A je1errtősebb iĺorszenĺsítési, beszerzési feladatainkat - a

kö1tségvetési koncepciól,ai összhangban - a Ii. féiévľe időzítetttĺk'

A teruezett berlétele]< váľIrató aiakulása éves szinten 2006. éru (e Ft-ban)

Eľ'ei. Mód.ei.

!. r51 31 151

i'-\ll.hó telj. Eves váľható

464I Műkodési céIťr tálrrogatáséľtékĺĺ
bevételel<

9I2 Intéznrérryi nrűködéslrez lĺapcsolodó 13 79]
egyéb ber,ételek

14 443

3i 860

2 840

Ż1 342

I1 314

1 123

i8 398

1 788

J tot

65 4'77

12 135

3Í 1'51

L4 443

29 200

Ż 840

16 800

125 801

2s 701

913 Intéznrényi egyéb sajátos bevételek 31

914 Tor'ábbszámlázott szolgáItatás 2

bevételei

9t9 [F4 6g1,61g|ęk ŻI

I(ö ltségvetési tám o gatás

860

840

Ż44

oAia 125 801 125 807

981 hrtézménvi penzmatađvän\, 1 Ż83 25 70I

233 982 253 r50 r28 602 24s 948

A bevételek váľIrató alakulásálralĺ röl'id indoklása

- A mĹíködési célú tánrogatásértékĹĺ bei'ételek tťrlnyomő része oEP-től az egészségĹLgy

nrűködtetéséľe átvett pénzeszl<oz, eľinelĺ e7őlrányzatszenĺ teljesítése 31 157 e Ft
r,áľható.

- Azlntézméný működéshezkapcsolódó egyéb bevételekmintegy 9ŻoÁ_a elofizetéses

étkęző, ennek díj b ev ételének el ő iľán y zatszeru telj esítés e v ár_ható .

A ferurrnaľadő rész túlnyornóan a magyarhertelendi tábor száIlźtsdíj ber'étele, itt is a

nr e gem elt mó do sí tott előlr änyzaÍ teij esítés e váľirató.

osszességébell az előiľányzotÍ" 14 443 e Ft teljesítése vár'ható-

_ Azlntézlrrényi egyéb sajátos ber'ételek jelerrtős része az ilrtéznrélryi étkeztetés

Łr1]
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díjbevétele. Előzetes felméľésęink szerirrt összességéberr a gyermeklétszámok további

csökkenése vźrhatő. A második féiévben a működési napolĺat ĺlgyelerrůe yeve az

cjsszes étkezési napok mintegy 40 %-aľealizälhatő'

Mirrdezeket írgvelembe véve a böicsödéné14z7 e Ft-tal szemben 600 e Ft teljesítés, az

óvodánál 6 090 e Ft-tal szerrrben 5 t50 e Ft, az iskolai lnenzźnáI és a napkozjnéllŻ 384

e Ft-tal szenrben 12 000 e Ft, a kollégiumrrźů 6 961e Ft-tal szemben 5 660 e Ft
teijesítése váľható'
Az alkalmazotti térítési díjb evétel ilál'ható an ľealizáló dik'
osszességébelr ezerr a Soron 3 1 860 e Ft-tal szernben 29 200 eFt, azaz 2 660 e Ft alrrl

teljesítés vár_lrató.

- A tovább szälnlázottbevételek váľlratóan teljestilnek, nrivel íelrnerült közmĹikiadások

nregtéľítéséľőI van szó.

- łz Ár',ł. berlételek alakulásálrál több Íényezo egy.Littes hatásźra, ezáltala bęvételek

kedvezőbb arányLr rcalĺzäIźĺsźra számítunk. Szeptembeńől nő az AFA kuics, a

fellraimozási kiađások telj esítése folýan az adóköteles rész visszatérítése várható, de

ugyanakkoľ a jelentős bevételi részarźnýképviselő intézméný ellátás bevételeinél

cscjkkenés vártrató. Összesen a21342 e Ft-tal szemben 16 800 eFtrcalizźllását várjrrlĺ,

a váľlrató bevéteii kieses 4 542 eFt'

Az intézményi qazdáIkodás vaÍirató nelrézségei 2006. II. félévben

Legjelentősebb pľobiérnát okoző térryezőlĺ az lntézményi gazdźl1|<odásban:

- Az alapllletmények és járulékai tervezett bérhiánya

- łz ÁFł mértékének I5 o/o-rő120 oÁ-ratörténő novelésenek hatása szeptembeľ l-től, az

adórnentes tev ékenysé geknél.

- Az augusztus l-ei gźrzźremelés illetve annď<kihatásána]< ,,begyíiríizése" aZ egyes

termélĺelĺ áralbul.

- A gźnfuemelés kcjvetkeztében (vaIamlnt az ÁFA novei<edés) étkezési térítéSi đíj emelés.

(Nyers anyagnonna emeléstő1 egyenlőľe el kívánun]< tekilrteni ! )

- A gazdäIkodás vitele szempontjából az eddig ismert hatások következtében az

intézményi étkezési térítési díj kieses valamint az AFA bevételi kiesés.

Az tntézmény eddig is, ezután is mindent megtesz takarékos gazdálkodással a fenti

nelrézségek 1ratásainak csökkentéséľe.
A várirató bevételi teijesítések írgyelembevéteiével valamint aZ em1ített kiadásnövelő
tényezőI<hatásainak Íigyelembevételével kérjĺik Ż006. éví e\őlrányzataínk módositását.

Bevételi oldalrólkéqük azlntézméný egyéb sajátos bevéteiek előlrányzatanak2 660 ę Ft-tal'

valamint u, ÁFŁbevételek előírányzattnak 4 542 eFt-tal, összesen a bevételek 7 202 e Ft-tal

töńénő eIőft ány zat csökkenését.
A kiadási oldalľól a gázáĺemeikedés valamint az Á'FA krtlcs méfiékének váItozäsa mlatÍ

kiadási előlrányzatok megnovelése is indokolt, ennek számszerLísítése iiletve költségvetési

tárrrogatásbó] torténő r'alamint a ľezsirrövekedés téiltési đíjakban töńénő realjzäIása nriatti

:!,..o'Jrj::..ł- .:ri1.Ĺ1'. :]:'li!:]:]ďi] j.a::;,:: i 1:;]:łjj':_nj.i{Jji.lď ń,Liił]i
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mtĺködési ber'ételí ľész (alkalmazott és ktĺiső éĹkezők téĺíťési díja) kimurrkálása tol,ábbí
ľészletes szárrrítások és a térítési đíj väItoztatásjóváhagyását is ígénylí.

Fentiek alapján kéťĹik a2006.évi I. féléves szörzeges beszámolójeIentéstĺnk elfogadását.

I(isú.;szállás. 2006' augusztus 1 5
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Ifis ĺitj s zdt I tí s Vtí ľ o s o n k o r nui lly zat i
Képviselő-testiilete Ttírgy: 2006. I. féIévi beszńnnló

T is zte 11 IG p v is e l ő-tes t ii let !

Irrtézmén1,Ĺink 2006. e]ső féIévi nűködésérőI az a\ábbi tźljékoztatást adjulĺ.

Kisťgszál1ás Váľos Önkoľnrányzata köItségvetési rendeletében az alábbi főszárnokkal fogađta

el a Művelődési és Ifiťrsági Központ Ż006' éví költségvetését:

Bevételek:
Ö nk o ľnr ány zatl támo gatás :

Saját ber'étel:

19 848 000 Fr
4 890 000 Ft

Osszesen:

Kiadások:
Személyi juttatások:
Dologi kiadások:

24 738 000 Ft

L3 971 000 Fr
r0 767 000 Ft
24 738 000 Fr

2005. I. félévi kiadások:

- Személ'vijuttatások
A személyi juttatások terrĺletén az alkaImazott köľ rendszeres személyi juttatásának

szintje, a béľhiányos teľvezés jóvoltából, időarányosan némileg magasabb' Az időaľányos

53,8 %-os szinttel szemben a teljesítés 2006. június 30-ai állapot szerint 55,5 Yo, ez

forintálisan 180 e Ft bérhiáný jelent. A személyi juttatási ter.ĺünk teljesíthetoségét nagy

valószíntisé ggel Ż006. december hónapban lehet biztonsággal ĺneghatáĺozni. Jelen tillapo-,

szerĺnt bízunk benne, hogy tudjuk teljesítenĺ az éves elóirányzati teľvet' Ugyanakkoľ a

beiskolázás í támogatás kifizetése, a kisértékú ajándék előiĺtnyzat felhasznáIása, valamínt

a decembeĺbelr kötelező jelleggeI kifizetendő minoségi keresetkiegészités befolyásolhatja

a szernélyi juttatási terv teljesítését.

Do1ogi iciaciások
oologĺ kiadásainkat mindig oiyan szempontból vizsgáijuk, lrogy az év e]ső fele az, amikor

rnind a fenntafiási' iĺind a szakmai költségek időarányos teljesítési szintje némlieg

nragasabb' Nincs ez másképp 2006. első félévébelr. A fęnĺtanási koltségek esetében

ílgf,eleinbe kel] venni, hogy 2006. januá{ától-Ż006. májusáig páľhllzamosarr jelentkeztek

kozűzelnl díjak a nriĺvelődésibázban és a Nagykun kiubban.

ÍŁĄ
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Ebbő1 is adódhat, lrogy a dologi kiadások első félévi színtje 66,49 %o-os. A nyári

lrónapok azok, amelyek a dologi kiađásaink jelentős visszafogását eredményezlk.

Kaľbantartási feladatainkat a terv szerint végeztük az elsó félévben' a közmunka

pľogľam' valamint a ViS MAioR keľet jóvoltából. Ugyanakkoľ a második félevre még

izańos kisebb volumenťt karbantartási, felújítási rnunkát szeľetnénk elvégezĺi a
múvelődési házbaĺ. olyan pótlólagos mrrnkákat, amelyek a felújított épÍilet

á1lagmegóvását szoigálj ák.

A dologi kiadásaink egyes fejezeteit vizsgálva, rnegáIlapítlrató, l'ogy az

eszkozbeszeľzéseket igyekeztünk nrinimális szintľe visszafogni. Telefondíjak teľületén,

megvizsgáltuk a kimenő hívásairikat és megáliapítottuk, hogy partneľeinket elsősoľban

n oĚil teieforron tudjuk eléľni. Így indokolt volt intézrrrényi mobiltelefonbeszętzése. Ez
előzetes számítások szerint lravi 10 e Ft-os megtakaľítás mutatkozik.

Szátlítási kcĺltségeirrk teljesítési szintje időarányosan magas' Ez a szolnoki Szigligeti

Szír-lházba torténo rándszeľes szinház|átogatás rrriatt van. Ugyarrakkoľ, jeientős száilítási

költségek jelentlĺeztek a Nagykun klubba töľténo átkoltözéskoľ, majd májusban a

visszapako1áskoľ.

2006. I. félévi bevételek

Az intézmélryi saját bevételek idoarányos teljesítési szintje 58'4 oÁ-os szinten van, ez

jónď< mondható. a sä;at bevételi teľvünkĺe ís igaz,lrogy a nyári hónapokban nem tudunk

jelerrtős bevéte]eket těalizá\ni, đe bĺzunk benne, hogy a második félévre tervezeÍtintenzív

tar1almi munkával tudjuk telj esíteni a bevételi tervünket'

Pálvázatok az első félévben

- T-6NLINE számít őgép kezelői tanfolyam szewezésére való jogosultságot szeľeztün]<

meg' Äzelső félévben két alkalommal egy-egy hetes ingyenes képzést biztosítottunk a

lrelyi civil szew ezętek képviselőinek.
- TENGERTÁNC rrépművészetípźůyázatnyereménye 200 000 Ft

- NKA ZeneiKollégiuma 250 000 Ft
- Fogyatékos Gyeľmekekért Alapítvány: 475 000 Ft

Szaicmai tevékenységrinket az első félévben a Nagykun klubban végeńuk' Az Ęulet
ideiglenes kaĺbantańásával igyekeztünk zavaúa|amá teĺľri azt az időszakot, amig a

művelődésí hźzat nem tudtáĹ hasznźĺIni a látogatók. Természetesen az elso félév

legnagyobb eredményének a művelődésiház felújítását tar'tjuk. A látogatók egybehangző

uei"mäye az,hogy.gy korsr"rű arculatú, otthonos kozösségi intézménye lett a r'árosnak'

Kérj ük szakmai bes zámol ónk szíves tudomásulvételét'
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Arany János Váľosi Kiinyvtáľ
- Ía0'Ki sĄszáIlás,Szabadsá g1éĺ2la' Pf- 64'

Tel' : 59/520-1 08 Tel/Fax.: 59 l5Ż0-7 0z
e-mai I : kisuj kvt@mail. aj vk.hu

Ki súj szállás V áro s Önko nn án y zattĺnak Képv i s ei o Testül ete ľészéľe

Tárgy: 2006. i' féléves költségvetési beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület !

2006.I. féiévben az ĺntézmény működési céira átvett pénzeszközei :

e-Magyarország Pont rnűködtetéséhez IHM támogatás 60.000,-Ft
NKOM támogatás programsorozatmegrendezéséhez I00.000,-Ft
MEH támogatás dokumentunrbeszerzéshez, ptogramsoľozat megrendezęséhez 160.000,-Ft
IKSZ támogatás Internet Fiesta sikeres megrendezéséért 75.000.-Ft

osszesen: 395.000,-Ft

Az Infoľmatikai Szövetség támogatásźú. a II. félćvben használjuk fel.
Az önkormányzat támogatásaként kapott 174.000 Ft összegű érdekeltségnövelő támogatásból
júniustól folyamďtosan vásárolunk dokumentumok'at' A 2005. évi péĺumaradvány (200.000,-Ft
összeg ) a NKÖM páIyázati támogatásához öneĺőként a szeptembeľ-októbeľ havi rendezvényeken
keľül felhasznalásra.
Azintézmény saját bevétel teĘesítése ( a kiadvány értékesítés néIkĹĺl ) közel 89 %.
A visszafogotÍ gazđáIkođás eredrnélryeképperr azl. féIévben a működési kiadások teljesítése 33 %.

Jelentősebb kiadásaink a II' félévben : a páIyźzatol<hoz kapcsolódóan több renđezvéný szervezünk
és a közmunkaprogram keľetében kozel 660.000 Ft értélĺben |<arbantartási munkák elvégzése is
váľható. A gázenergía szolgáltatás előirányzatának teljesítése 79 %. Az áremeIkedés miatt a

betervezett összeg várhatian nem lesz elegendo'
A februárban eikészített előírtnyzat feIhasználási ütemtew aIapjtn az ĺntézményi doigozók két havi
szeméiyi juťtatása és jaĺulékai kifizetése nem biztosított. A belegszabadság kifizetés az I. féiévben
meghaiadta a betew ezeťĹ ös szeget.

Összegzés:
A rendelkezésre álló pérueszkozökkel takaľékos' fegyelmezett gazđźlIkodásí tevékenységet
folýatunk 2006. I]'. félévben is' Az lntézmény mindent megtesz az elóirt bevételi terv teljesítése
érdekében.

Kisújszállás, 2006. augusztus 14.
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Városi Biilcsőde
Kisújszállas, Illésy út 5.

Kisrij szállás Város onkormányzatának
Képviselő- testülete

A2006. évi költségvetés I. félévi végrehajtása

lntézményĹin]< takaréko s és racionáii s gazđálkodás sal

feihasznalást taľtani.
A szeméIyi juttatások és jarulékok kissé meghaladjak

TárgY: Beszámoli a költségvetés I.
félévi teljesítéséről

Ikt. Sz.:

igyekszik az e|őírt mértékű

az e|őkt időanĺnyos teĘesítés mértékét,

jrrn.3O-ig a 60 %o-ot meghaiađtuk.
A dologi kiadások nern érik eI a4\Yo_ot, de a kozmúdíjak váľhatóan meghďadjak a tervezeff'

engedélyezett, idoarányos teljesítés méľtékét, ez elsősoľban annak köszönhető, hogy az év

eleji tervezéshez képest a közijzemi díjak időközben jelentősen emelkeđtek, illeĹve az

adókulcsokváItozásáboltöbbletköitségeksztrmazĺak.
A dologi kiadások tekintetében az'lngatlankaľbantaľtás egy része a ktlzmunkaprogľammal
megvalósult, ilietve folyamatban varl, aZ előírt tisztító meszelésre krilső vallalkozóvď került
sor. Az utcafronti kerítés cseréjére, kozmunkaprogramban tervezett- megfelelő szakember és

idő hiaĺyában nem kertilt sor. A bölcsőde minimális szeméIyzettel műkddik maximális
kihasználtstĘgal,jelenJeg avttthatő gyermeklétszám eléri illetve meghaladja a 30 fót, és

folyamatos a vaľólista. Problémát okoz a szfüséges szeméIyzetbiztosítása a dolgozók
betegsége esetén, a magas gyermeklétszĺím miatĹ.

Az egylk dolgozó miítét miatt vaľhatóan taľtósan távol lesz, ez szintéĺújabb megoldandó
feladatot jelent majd.
Azídei dologi kiađásokban szerepel még egy komplett számítógép vásaľiása, mert a jelenlegi
mar eIavult, a nyomtató és a monitor meghibasođott.
Összeqezve: Igyeksztink szakmai tudásunkkal és a rendeikezésiinkre ál1ó eszközökkel,
takarékos gazdákođtlssal a meglévő köitségvetési keretek kozott maľadni'

Kisújszállas, 2006. auguszhrs 1 4.
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Szociáiis és Gyeľmekjóiéti
Alapszolgáltatási Ktizpont
53l0.KisújszáIlás, Tégtagyáľ u. 10.
8/tr'ax.:520-809

Tárgy: I.féléves kiiltségvetési beszámoIó
Ugylntéző:

Hiv. szám: Ż4618-2/Ż006
Mellék]et:

Kisrijszállás Város onkormán y zata
KépviselőtestüIetén ek

Tisztelt Képviselőtestiilet!

Hivatkozással az 5502/2006.sz. átiratuba, az alábbiakban teszek j elentést:

nevetele'ĺ, A bevételeink I. félévi alakulása a tervezettnek megfelelő.
Terveink szerint az év hátralevő ľészében hasonló teljesítést váľunk. E táljékoztatő
készítése idején az ellátottilétszám az otthonb an 7 hó átlagálban 1ĺI Íő. Jíľus hó-
napban már 115 fő e|látásálról gondoskodtunk. Év végéig szeľetnénk a kiiltségvetésben
terv ezett létszám felvételét biztosítani.

Kiadások:

Személvi kiadások: (bér + iárulékai)
A béľalap teljesítésénéI a ktiltségvetés jőváharyálsát ktivetően az induló
gazdálkodásunkat végigkís érte.
A létszám és b éľgazdá lko d ás un kat a hegnagyo b b racio nalizáció m elleft

hiány a

igyekeztünk
kezelni.
Az önkoľmán5,7^1i ľendeletnek megfelelően átvettÍik a
bére jáľulékaival egyĹitt: 438 e Ft.
Az év végéig továbbľa is béľhiánnyal kell számolnunk

fogászati asszisztenst, akinek a

Dologi kiadások:
A dologi kiadások az elsó félévben jelentős (9,340^) túllépést mutatnak.
Ez a szám a ktizmunkaprogräm szinfe teljes mértékű megvalósuiását is mutatja.
Részben ez az oka az id,őarányos tulteljesítésnek.
A KáIvin u. 13 szám z|atti épiilet az idősek klubja ľészéľe július 11-álnátadásra keľiilt.
Az éptilet berendezései részben a korábbi klub éptiletébőt keľĺilt át, részben pedig a
váľos lakosságának felaj ánlásábót.
Gyĺíľĺszeľ vonatkozásában az első félévi felhasználásunk a terłezettnek megfelelően
aiakuit, a iovábbiakban viszont a gyógyszerigényünk anyagi vonzata az áremelésektői és
a kłizponti intézkedésektől függően pótelőirányzat biztosítását teheti szükségessé.
Eneľgia (gáz, villany) vonatkozásáiban a ktiltségvetési telv lényegesen alacsonyabb volt a
ľeáIis igénynél, ígr- felhasználásunk rľ.ár az éves ter'ven feliil aiakult félér, r,iszon1,latában.

ĺ,i



Részben az elava|tfíitési rendszeľ, ľészben a rapszódikus időjáľás' valamint az

áľemelés, illetve az újonnan beĺizemelt lĺlub belső átalakítási munkáinak biztonságos

végzésebefolyásolta. [Iasonlóan indokolható a villanyáram fogyasztásunk is.

Beľuházás:
A t"*""k -egfelelően alakult, azonban a fiíĺtési idény végéľe az ligynevezett pavilon

épület tartaték kazánja is tłinkľem ent. Äz épület fiĺtéséľe teľvet készíttettem, amely két

iźl|tozatottarta|maz. Az egyik váitozatszerint a meglevő berendezésekre keľiilne

ráépítésľe aziďőjáráts ktivető fűtési automatika, s ennek bekerÍilési köItsége 2,5 millió F't.

ÁbĹan az esetben,ha azaľánytalanul nag1'áľamot felvevő szivattyúk cserére

keľülnének, úgy ez az alternatíva 3 millió' Ft. kiĺľiili költséget igényelne.

Kértem atervezőtill. a majdani kivitelezőtarrais, hogy a következő fiítési szezon előtt a

ľiivid hatáńdő miatt készítsen javaslatot minimális ktiltséggel a fűtés biztosÍtására.

Ennek kiiltségkihatása megktizelítően 1 millió Ft, amelybćĺl jelenleg Ż04 e Ft áll

ľendelkezésünkľe a költségvetésünkben.

Jelentésemet a pillanatnyilag éľvényben levő ľendeletek ismeretében készítettem el-

Kiĺltségvetésiinket módosíthatja a jáľulék, gyĺĺgyszeľ, eneľgia áľemelés. Mindezeken

trilmenően ezek kihatása valamennyi teľmékľe, és ezekre felszámításľa keriilő áfa kulcs

emelkedés.

Ki s ťr j s z á l l á s, 2006. augusztus l_5.
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Szociális és Gyermekjóiéti
Alapszolgáltatási Központ
5310.Kisrijszállás, Téglagyáľ u. 10.

Tel./Fax.: 520-809

Táľgy: mellélĺIet költségvetési beszámolóhoz
Ügvintéző:

Hiv. szám: Ż4618-212006.

Mellé}<let:

Kisúj szállás Város onkoľmányzata
Képvis előtestületének

KISÚJSZÁLLÁS

Tisztelt KépviseIőtestl.ilet!

A Kálvirr u. 13.sz. alatti épuiet átalakítási koltségei 569 e Ft - tal lraladta meg a tervezettet. A
felelos kivitelezo az a|źhbi munkálatokat ręndelte el, ameiy az épu|et üzemeltetéséhez és a

különbö ző errgedélyek rnegadásáho z nélkülözhetetlen volt.

Ttibblet munkák" nem teľvezett munkák:

kiépítése
S ze\Iőzó csatoľna, ventil látonal kiépítve (WC -k, vizesblokkok)
Melegítő konyhai padló osszefolyók beépítése, bekotése 2 db

Y ízv ezetéWenđ s zer átmo s atás a, fertő tl ení té s e teĘ e s v ízmlntav éte] he z
Szennyvíz hćiozatpincei geľincvezeték és udvaľi geľincvezeték szirrteltolása miatti
háIozatbontása. cseréje, újraépítése eiőírás szeĺinti iejtszint 0,5% kialakítása
érđekében
Pince többszöľi víĺelenítése a fenti munkák elvégezhetosége érdekében

Feljáľó rámpák, lépcsők - külső és belso - rozsdamentes acélkoľlátok, kapaszkodók
beépítése, szeľe1ése

több színben

ľozsdanrentesítése, festése

ľł;Ll
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Kis új szźĺI1 ás, 2006' augusztus 15'
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1. cĺm
Önkormányzati bevételek

és kiadások 2006. évi előirinyzata és l.féléves teljesítése

34'1'':74Í

23 7s0

B/1.s2. mell.
ezeĺ Fl

6 1Intémenyelĺ rnŕlködésj cé]u péMeszközátvétele államhŁtartáson kivĺjlĺö]

1. iIntgmélyi ,működsi bévételek tjsgzi:śen ](1+...+6)

l iMagánszelnélyekl<olnnrunälisadoja

2 ,Idegenforgalnli ado taltózkodás után
I

250

2.1 H"lyi 
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O.v"sen (l+...+3)
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4 iSzené]yj jöverie]emadó ]]onnati\, lnodoD eiosztoti Íésze

i Atengedett központi adók (l+..'+7)
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IEgyéb sajátos bevéte!eIĺ

k" potlékoli es egyéb sajátos bevételek (1+....+3)
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l 'lngatlanoli él1éliesĺtése és elyéb tárEvi eszközök éÍtékesitése
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BEvÉTEL MEGNEvEZÉSE 2006' eredeĺ
elöÍmyzat

1 lPolgämesteri Hivaral működésl bevétejei, mŕjj<odési ÁFA bevételek 58 8l

1'72 4l2 'lntézmenyek rniikodésj bevétele!' mĹiködési célu Áía bevételek

]Po)gämesteri Hivata] fellralrnozási célú Áfa bevéte]ei ?5 35Ż

4 |Intémények felhaltnozäsi célĺl Afa bevételei

] 5 lPolgmnester: Hivata] miiködesi célú pénzeszközátvétele a]]ailláaaĺtáson kivÜlrcji l l

1122t1 41,2
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1. cĺm
onkormányzati bevételek

és kiadások 2006. évi előirányzata és I.féléves teljesĺtése

B/1.s2. mell.
ezeÍ Ft

koznűfej Jesztesi ho"?ájántlás

-SzlLť 
b]'l.kol4] belteTtileti k-özutak bük9l9lľ!iľ!'Ťl'.ł Ja'n9ľLl.u' . '' -

I!öll*'.l es licjzrĺťlve]cldesi erkeltsegnovelö tá]nogatás

Helvi közfoľgaillťI köZIel(edés nol]natĺv táInogatäsa

] !:lyl :1:l":1ę:] ]] |9''l*dj:"kh=!l".9y9!bl",IĄry-'áĽ!c1LĽ
_--. L Központmĺtott-eldiľán!'zatoI (l+2+3)

!!:c*ł:ti táĽ'g"s' h"Iyi ö"k"'*á"y'

il(iegeszĺto tálnogatás e egyes kozoktatásj fe]adato]ĺ ellátásáloz

' 2 |Egyes jcĺvedelelnpotló táqnogatások kie8észitése

t.4 lNormatíl', l(ötött felhasználású támogatások (I+2)
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)
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l.Ż

--l,i

l(

l ôo.ô

I

)

iTer(i]eti kiegyenlĺtest szo)gálo fej)esztési célu tálogatás (TEKI)

l CéljellegĹi decenh'ajizált tárnogatás

céltámogatás

I Fejlesztési céIÚ támogatásol( (l+2+3)

l2006. l.félevi belüz el]eni védekezési munkák lnegkezdésére
_.-_.!-._----

mérsék]éséve] összefiiggrt preventiv védekezésj fe}adatok

)ľ, Ig!!,r*r:!!Ľ!y úl,logaĺdsértékíi b evétele

I - Mezöôrĺ szolgálat miĺl(ödéséhez FVM tálnogaľás

? 861

164 93'1

t7L 198

1? 3?6

I 569

1't56

i 008

9'1.9t't,1,

82.4 "/:

r,00%

0,00%

11.05
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BEvÉTEL MEGNEvEZÉSE 2006. eĺedeti
e|őirányzat

l Polgánĺestefi HivaÍaj fe]hahnozäsj pénzeszkoz átvétele ál1anháztart.kivü]rô] : Ż09 614

' Elozö évek lal(ástánogatás visszatéritése miatl (lakossági)

d -Viziköznii tánuiattó] átvett péĽeszköz a IY. öblozet szemyvizcsat. építéshez

e lUa,ll/b lT]/a oblözet szennyvĺzcsat.háiózt építéshez Vízikömii Trusulattól

-------- f 
-.-' 

-TIoK Pá]yázatra átvett l9 \öIľg"",ľböI
2 lntéanények felbalmożsi pénzeszközáNételeáI]amhŁtaÍtásonkivĹĺlrói

4. ] Felhalmozási 'célú pénzeszköz äęi11"1g[:1'1i2)

l l lNomativ ilozájánrlás: lakosságszánhoz kotcĺtt

2

I r.l
l NonnatiY bozzájárulás j feladannuEtóhoz kotön

INormatir' támogatások (1+2)

ĺ kĺsebbségl önkomáĺyzatok rnĺiködésének általános tánogatása

43 151

t5 112 15 il2

i::ta'ĺogfuásäiöi;łéśoliĺ:ĺ*ĺi?+ílśłÍlĺjł5+Ił-6).,:i:i ::,:']:,: :,, ':,:,j,;,!, 1'; :;' ,,,i

rmesteľi Hivatal előző évi visszatériiIések

-PÍogTa]nszerii közhasmťr fogIalkoáatáshoz Munkaeĺöpiaci AJaptól

_ovoda- es ]|kolit 
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pľ8Í'1]:Ľ'tY9tĘ9l'::.'k9i
-lllegális szemét)erakoli rnegszĺinteÍésére
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1. cim B/l'sz' mell'

onkormányzati bevételek ezeĺF|

és kiadások 2006' évi előirányzata és l.féléves teljesÍtése

BEvÉTEL MEGNEvEzÉsE 2006' eĺeđeti
elöiĺányzat

2006. éü
módositott
e]oiĺánvzat

Tełesités
Te]jesités

szżąaléka

p 2006.évi llelyi kisebbségi és önkonnányzati vá)asaásra átvett pe 0 295 295 I 00.00%

oMłô] érettsé8l és szakmai üzsga}ĺ táun'áw'pe 0 5( 0.00%

JNSZM trnkományzal Íendezvény tán'ei '15 0,00%

orszáqos Széchenyi Könyvtartol továbbk.áNen pe 153 0,00%

Szociďis célĺl gyennekétkeáetés támogatás in 13 0,00%

- Kiegészĺtő gyennekvédelmi támogatás 25( 0,00%

2 ilntéznúnyekÍónogatdsértékíĺbeúĺelei 58 14ć 61 183 32 85: 53.'t0,1

ebböl oEP-tő] áNett péMeszköz miĺködési célra 31 157 3r t5'1 16 841 54

3 |CipánvKisebbséEiÖnkorndllJzaĺ tinngatasérlékííbevétele s t08 5 108 2',1 61
'.!ľ:l

l. 'N{űködési céIú támosatásértékű beYételek( 1+2+3) 108 9:],||0:1Ż 54:659 s6.319r I

Felhalmozási célú támogatásértékíi bevételek

] PolgármesterjHil'atłlfethalmoásicélútámogatásértékiibevételei 320 239 3ó1 54 4Ż4 22.14%

a 20o3-20o4' évi céltálnogatás Va. éS Vb' öblozet szemyvízcsat. épitéséheŻ 0,00%

b i -2004' éVj céltáno8atäs a lV.öblözet szenlyvízcsatoma éPitésl]ez i 53 ll 53il

c Szelektív i]ulladékgýĺjto IendszeÍek kiépĺtése (Zold Fonás Pĺłüyázt) 5 00c 5 00( I 00,00%

l a i -3o0 db sorfa tel€pjtése (Zöld Fonás Pá)yŁat) 0l I 760 l ?60l ]00,009ó

! -BelterĹileti uta]( épĺtésére TEK], Vagy egyéb régiós pályŁal I ssĺs 364 0,00%

' t i -ResrÖs pálvázat belteili]eti uta]( kapacitást nem nÖve]o burkolat felújĺtására l l
0 0

I:

-l]/a,Il/b ]ll/a öblözet szen]]}ryizcsai'l]álöza1 ePĺtés cĺmzett 1älnogatáS 70 000 |

--l
1'.? 5

7? 950

-TloK 
_pál),ázai

_I \/.öblözel TRFC pálYázat

?0 00r 0l

-----t
0.009ô

)15

'72 954 46 )9't 9ł1l
-]l/a.Ilfu l]lia öblözel szenn)łizcsal.há]ozat épités TRFC tá]nogalás : 8i 540

! _ __Ą':ł]l,]]:-ľ!ęll]:it:L.'!f"1ĺl"ĺ''gäl"tá"*kö
Önkonnányzati il]téanényel{ alĺadálymentesitése ]csM pá]yáatta] I 500

ln j - Kcĺzterii]etl jätszoĺeľeli EU komfoĺ l<iepĺtéséll ez pályázať, tánogatás 2 000

5 00c 0i

5 44C

2 500 c

2 000 0,00%

n i - VároshŁa parkbm szokokÚĺ, lnedence rekonstĺukciójához átvett osszet 500 50( 0,00%

f 
_----

If--- o -ąľi'l_1ľ9l'l i'*ľi:"ł"olg á*a1 . l 2182

- Sportpálya feilesztése MobĹlita5+NSH pályŁati tánogatássa] ', 6 6'?lp

2 182 0,00%

6 6'.r1 0 0,00%

l---
I

Il-,
I

l4 9l

s

lnteményelĺ támogatásértélrű bevételei l 0

ebbol: Egészsegbiztosĺlásj Penztáf támogatásértékii bevétele l

6 961 0 0,00%

l 4ó8 1 46't 99,93%

2 0'7t 44 654 215i,20%

0,00"1

320ĺ5 i:,;.,,'ź?1;:ł3ĺ
':słliż:l.

'4r;0-4"4

_ -, --' - _-l--l'' o]Ąl:!9! 
"tq]: ]:9l1ťl "''j'"ĽiĘ'-_ -', 2 i - Belvizlĺáľoll helvreállitásáĺa nYťljtott kölcsön visszatérü]ése

3 945

l

3 9Ą5 ) 32'.1 33,6401

It5( 27 )1 1Áo'

- - - irTtq, s | - Dotgozok lakásépítesi kolcsÖn visszatéľĹilése
---T-* -* -

; Tńmogatási lĺölcsönök visszatél:iilése'iisszesen''(.1+2+5)
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8
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BEvÉTEL MEGNE\/EzlisE

I

-?
ilvĺĺitodesĺ célu lrĺtel és kiegészitö támogatás

i Hitelfel',étel össŻseD (1+2)

Önlroľmányzati bevételek mindösszsen (l_YłIl' fösorolr ľészletező'adatai)

1. cĺm
onkormányzati bevételek

és kiadások 2006. évi előirányzata és I.féléves teljesítése

oNlioRMÁNYZATI KIADÁSoK ossZESĽN

Kłiltségvetés egyenlege:

Hr \ÁNyÄ6oÄ 2a0 6\ I<öj tsěgve té s 2o0 6 \

2a0ń

B/1.s2 mell.
ezer Fl

43 003 - _-_!-ł)"!
0

,0_99v:

Ż5'89y,,

Í84'221 46,s2"/,,

s-ff

Me]]éklel KlÁDÁS MEGNL\'EZÉSE 200ó. eľedetj

eIöirányzat

--Tsrrz B

26 466

3\ 164

200ó' evi

lnodositott

elöirályzai
Teljesĺtés

Teljesiĺes

szaza|ěl<a

1 6Ż5 402 894 8',7:' 55,0ó%l

39 605 11 86ć 2996%l

32 Ż66 502 15j6%l

480 0 o,oo%l

917 051 Ą94 64( 53'9Ą%

il4 405 40 ó38 15 5)o/"

--yr"
_e:!y:_

16.43v'.o

3la. Egvéb szeruek tánogatäsa
\ 1)'1 512'7 2 00c

4. {iteltoriesztés és kamai
:^,*;;" ňil; i"''i''"i ĺ"i**^,r- lu"a-",l*ooo 

__
1 88 608

6Żô b ly

1 88 608

738 418

1'73 965

136 062

5,Ą |Új, indu]o f"jl.''tesi feladatolĺ |1Ą 621 I 08 292 l2l i0.58%

t0 r0 790 9 76( 9N,5)%

l6 l9 314 5 3Ą2 2-i,66%

fpIhellnozási céh'a 3 400 5 199 0.00%

Ą 5I7 5',72Ż 0 0,00%

3 ?51 1 9Ż5 0 c.00%

l-_, -_.,'._, ^_l,^--Á-.,'a+ 
Liąaá.qi äśc'psPn: J s ssr slr 3 812 60( 1 807 30( 41,40"

I r Ll!l,9rÉt

6 363
'ííĺLÄáéĘi kiá.lása 6 363 3 358

-+ząs 

zrl.( 381.81967 r 810,ó58 4i,41

!ĺlö\,ť\ hc'\:' ';:o!ú l]-! l;:ł!!ćl!el
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Ssz.

I
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:
5
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;
I

9

Cím
Äl-"ĺ*

Dologi kiadások

Megnevezés

Murlkaadot teilrel 
1á::!.I:|

Pé|lz szkÖz átadás:!:]-1lloľ",fo énik kiadások

Ellátottak pél]zbeni j uttatása

i juttatások

2-5. cím
Intézményel< bevételei és l<iadásai

2006. I. félél'

Kinddsoli sszesell: --. :
FelÚj ĺtási, Felhall]]ozási kiadások AFA-Val

Kiadások mind sszesen:

lntézl)]él]yi saját és tánogatásértékii bevétel: miik dési célu

Eľedetĺ
el irányzat

El z<i ćvi Visszatćril]ések

Váro|i o oIldi.]iltdíil'źil|

lnkornányzati tmlogatás

_1u??_
I 09 533

13 019

Modositottel
iÍányzat

Bevételek mindiisszesen:

lntézlrrény részérejárl nom]atĺv és kÖt tt tánrogatás

Eltérés az łjnl(orm..i'tám.-hoz viszonyĺtva (t2_l 4. sor)

lTeliesités %_
Tclicsílés i ''la

r7 233

ll00l5

6'7

33 105

158 878

0

62-18s1 s't,o1v.
--- - .'-f

20 006i 60.43%

663

1 t0t6

,Ą \aiÍokil ]ííi észe(oktolási I ill l nóĄ'

93

I 58 129

r58 878

l 58 485

r6t 016

R7 350

2,17 5

-70 779

B/2. nlcllélĺlet

87 350

'77 135

l

Eredcti '
I

elorrarrvTal I

.

'Ą ill), Jliilds Átdt nos Iskotf,

29 9)2'
I

127 035'

l8 850 r

I

921

MoClosĺlott

el irányzat

28 4't2

r28 581

l8 e4l

3 51',7

0

r99 571

6250

19.*
643 1

T'eljesĺtés

r3 028

io rru

23 Ż98

; i!,

Ą] 3l]l 43 3|']

o,

I96 718i.

-10 88s | , r10 885

I 001

Tcljesltés
Yo-a

45,-16yo

5'r,98%

59,83%

87,11%

0,00vo

57,l2łl,

67,06%

57,4Ż|l,

42501
-i

30 8 3|
__.1

34 s86 |

i

t02'1

0,00%

:00 
e68i

0,00%

97,0

'1845

Ą250

l

Ż4 04l I

;;

lwl"!:
55,s)'.yo

-6 8ŻŻ

0

r 440

187 4ll

6?,670

4250

0

210 e68

l-'l 
n ll

-3s s20

1339

r87 801

2-05 821

l5rer3
-3s 888

5i

5

71,99"1t

2006,08.)4 13:16



2-5. cÍm

Intézmények bevételei és kĺadásai
2006. I. félév

l-.

I

Kos!ilill I- Ä!Ĺ Iskotn,Peilag 'gkli SĺilksĹolE hn ćs DilikoflhoD

Eredeti
eltĺirfulyzal

30'763

I 12 667

- lnt,

178 407

l0 656

0

0

4 510

163 241

l'78 Ą01

130 )-53

o sło | 5 354lĺ 81 ,8'7y.

.32 988

o | 0.00%

12,8'l%

l]/2. nlelléklet

-32 988l -ł5,594

::!:%
?,:Y
56,90v.

Eľed eti

eloi ľányzat

?9 359

ee 081

r0 363

il6

Illtss],s. sailkkirĺép' és s|dkíŚhokl

-'''-.47,77?/o

4181

Ż6Ż 44'l

M dosltolt
eloirál]yzat

z7,Ż4y;o

306 087

: 
n.':

?'62 4Ą1

3t5 il4

__?'ot'

z'19 692

30 44?,

il6

5 Ą65

Teljesĺlrs

t l!'
r 64 

:81

99 328

17, V45

219 692

6 102

146 BZ0

t83 448

1 86Ż

17Ż Ż46

l2 897

54 t0l

l6 r83

4Z

2 580

8s 803

t7 ?45

Teljesĺtés %-a

__!!'"'

61.3Iv"

tss 229

18Ż 94

) 44?-

I

55.94%

58,ŻŻv"

5 8(2

0

0

4 7ĄĄ

162 942

7 937

0

87 673

n?24

2 07:

1 612

-: 
,,?

rlu',1

90 488

9-r 590

2006.08.14 l3:1(

CT



2_5. cĺm
l ntézményel< bevételei s kiadásai

2006. t. félév

IvI í^,e li;ilérí és I nli śItEt Ki'zĺot Ú

I
| 'reliesĺ(és %-'

Ieliesílés l ' :"lal
-ll

93lli 66,Ąg%i

B/2. mellĺĺl<let

6 o]sl -55,s0%i

r sstl 55.48%i
-__ _-_Ť 

l5l o.oo% I

il'
o i o,oo%i

-----.--ll
,, :1') 6o,e4',t,l_

o j o,oo%l

Ű Ż48l 6(':7Ż%,|-lt'-

1! 
to:

t9:

]8 49]

s 805

!,

Eredeti
eloirányzat

s 472

,;,^;;

4 288

ÁrilĄ, 'l ilos l/ rilli Kijlr)Ą ir

0

r 00R

Modosĺtotl
eloi ľányzat

r9 848

Ż6'.146- 
*iln

Teljesltés

6 246

13 Ą99

4 288

1

0

24 040

0

Ż4 04o

780

0

0

0

2.t 259

a

Ż8 407

Teljesĺtés
a

12 Ż23

r8 619';;*

2 01r

6 868

2 |5Ą

't

o

8 619

-1Ż 435

Ż3 ?'59

_ 
33,32Yo

50,88y.

50,23%

. . 0,000/0

. o,oo%l

46,?t't,

0,000/:

46!1"!,

97,19 /.

385

58,00%

-7 439

91lŤ
55,50o/o

t r 
!to

0

0

59,'.l3"1,

Ż2 87Ą

Ż3 Ż59
-..t_...__

6 160

23 0Ą8

867

-t6.714

Ż4

o iáo

-16 888

l2

t0 552

1t 732

? 
o!,

-7 133

Ą:.

18,80v,

1s.s0%
4Ż,24|Yn

2oo6.08.14 13:16



2-5. cínl
Intézményel< bev telei és I<iadásai

2006. I. félév

-;;;;.,;-

elrĺ irályzat

l

903

I955

1 51?.

0

20 563

(

Ż(, s61

feliesités | -fe]jesĺtés 
%-a

l]/2. nlcllćIĺlct

I 8?8i

5 089i

I 5?2i

0
:

0:
I

848e

0,
I

I 4891
I
I

20i

0

4Ą0

_ Ľ::1
|6 31Ż

i
0l

I

50191 0,00%

6 941

I 616 6e4l

233 933

20 169

':[-=:-Ľ

2 878i 43

237 3Ąl

9ł 739| 54,46"l,

rzs ss8l szpr

2006.08.1t 13:16
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Sorszáln l ,EVIITEI- MEGNEVEZÉSE I n'"cr"ti Yuo::]:: Teljesítés I 
Teljeďtés

JUIsZalll 

l 
'ĽV l'''l Ľl- lvlI]LJl\LY L)/'L)O.-' 

I 
eloiránĺz'at ulolráWzuL ,| 

l 
,*"

-- l i 640' -- 6A0' 3ŻO| 5O'0OoÁl |Álla'nil-lozzájáru|ásamtjkcldésikoltségel<hez l i | 
|'- ----l- t- t "- - l

2 |Támogatásértéktĺ bevétel: I\{unlĺaiigyi Kozpontt l átveÍtpénzeszkoz' 1 - 
1Ż3| - -:-1Ż31 

Ż965| 57,8\'.yo

I ooo I 600; 2oo l 33 
'33Yo3 |Onkormányz,atitámogatás l' i''- l_'-l-'- 

l 0' i 0| 0'O()oÁ4 lEloz évi pénzmaradvány l ' '' ! |'''------' l- í,3631 6 363i 3 485| 54,77"/0ł lľevotel sszesen: (1+2+3) | r , l

13. cím

Cigány Ifisebbségi onkoľmányzat lrevételei és lĺiadásai
2006. I.félév

Sorszám

I

- ,--
3

--ĺ-'
5

H :\A N 1' AG o K 2 00 6\Kalsé gl'eté's 2 0 0 6\

2OO6 I.féLéves beszáno7 B-2_d CKÖ

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

BlŻld. sz. mcllél<let
ezer Ft

Eľecleti i vĺodosĺtott
ei iľányzat I eloiránĺzat

!---... ----

3 es6l 3 95(t
i---.-----.

r 3781 1 378

l oŻgi 
_-n'n

l-'-----
ol

6 3631 6 363

'Teljesítés

2162

iďo

493

3

3 358

Teljesítés
%o-a

54'650Á

47,9lyo

0,000/o

52,77"h



l Cím

Ssz.

IĹj"
I

Megnevezés

=:+Dologi l<iadások

Ä lcím

2

3

4

személy-i-jutľatások

Munkaad tłerheIo _iárulékok _-_
PénzeszkÖz átadások, támogatásértékij kiadások

5 Ellátottak pénzbeni.iuttatása

6-7. cím
'ľársulásol< bevételei és l<iadásai

2006. I'félév

Kiaddsolĺ Összesen: ( I + 2 + 3 + 4 + 5 )

6 Fel jĺtási, felhallnozási kiadások ÁFÁ-val

7

P
I

Kiadások m indłísszesen:

ételel(

Eté",'é"yi .ą á, e. iä*o-gá-ta."rter.ii u*et.Lrĺ ĺl riia", i

9

l0

-- --;-- I i

.l]rcdcti l Mod'lsitolt j r"t1"sirts I Teljesités %-a
elŻ\irány7at;el irányzalti'
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t 24oi I 2401 lul st.31o/o

oĚlu_-_-----
IntézITényi saját és támogatásértékLi bevétel: fe|llalmozási
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NngJlilM EĐ,iitt'iliÍ kijilći Tli rsu l lis
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Bevételek mind sszesen:

I 24ol 3 4 el e6ol 2e,63%
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5 452
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r8686l r86861
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!l I0ll
0
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0

0

0
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l
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I
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I
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0,00vo

34,59V.

26 512

43.40Vo
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0

480
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EÍedel

26 99Ż

0

o,00vo
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0,00%
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0
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e26
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0
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43,40Vo

3 135

0

zcsen

*u*:ul

2 269

2 090
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0

1 500

I I,82%

0

3 135
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0

0,0001

0
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t1,61V.
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0

480
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t0 492

0

5 021

0
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3Ż 444

0,00%
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8. cínr

Polgárnlesteľi ľlivatal nriilĺiidése és łinkornlányz-ati feladatolĺ
be\,étclci és l(iadásai

2006. t. f lćv

8p!géiľ!l!gl }!yatal míilriidé_s-e iilwes_en:

M dosítoĺ elłĺirányzal 
' _.. ' .'..''._''''-

T4l!:'ÉŁyE _

I9|j9!'té9Ż:Ł

Epjtéĺi és téleoii fejle94ęs
Modosított ęlŕiiránvzat

Kiadás
sszesen

2:9
290
l:?t

KIAl]ASOK
I

Munkaadot I

telhel I 
Dologi kiadásoll
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8. cínr
Polgáľnlestcľi ľlivatal nlíil(iidése és iinkorrnányzati feladatoll

bevé(elei és ldadásai
Ż006' |. félév

ĺ9!!-9!gjlíĺ'J-?11

Péĺz-
lnaradvány

Sajáĺ bevétei

ss7-esen

Iés a/o-a

!pl9g3!L-pl9gffi 'ĺlkÖ3&!-?9tr!ĺ9clĄ\..*--
!glglÉy-łg!-_ -'.-----------:--

Modosĺtott elŕiirá

I(iadás

tisszesen

!g'd j!j!r'c!q!!s1s3!e!Ą-

_ _Ę'l

Munkaaci t

tcrhel
járu)ékok

I4jsÚs-2tl

ADASOI<

MÓ49Ú9!49]Ľ!y?-"!
;"g,t"lq!rqL::sa".rę]rqlłtr-B!!9!5adi !":e\gy!lbł --
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;íiés

liktjdési c'pe i
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Vl"qqsl]gJl9l9ilą!]y43!

eljesítés oÁ-a

_-----_T_*-_

)

,-,,,-...-'129
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000
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0
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8. cím
Polgárnresteľi ľIivatal miil<ijdésc és łinlĺnrnrányzati feladĺtoli

beYételci és kiadásai
2006. l. félév

]Teljel_tés'''----.,' -:'^-''
I I eltesrtes 7o-a

2' I cs;ládi tiÜ;psécik'szerveżése

ivo'a"!iie11 "11r1qsa____ 
-

l1, lYłs:i\l-ray4!ygk

Tplj9ql!É!

9!e!!!É!-

Sz_elnélyi
jttttatások

ĺtott el i

M dositotteI irányzat

vtunkuud r I

Ż19 9.ĺ3
478 594

KIADASOK

terhelo l Dologi kiadások
jánrlékok 

]

2006 Í' Íé)éve! bPs=áh ) B-3 frc'l)ékleĹ

1
I

T:llig!Él 7:' 9

3l

Modo_sitott'el iľányzat

:,''ą

4?,

l ełesttes
Ťáij".iĺe' y-o

|__t9YÉ-l9!y'ég -

--,. .-42'1.

qyátp]]ivá!4! 
-.._''.---

lvĺÜk dési c'pe.
áladä5ok.

tämosaĺiŁs_ '

ćíékii kĺadások

ol

ł!cp99i !9!! ęl8 !rą!y_z3!

,- _- 3 056
3 056

,q.9_0%

Teljesĺtés
Teljesilés %-a

- ]]]ĺj2
48,49%"

Ż'l9'1

Felhalnr.c- pe

áladiisok'

L::537

54

26,536

9P.9"'i'

1qjp7i
150 887

''5:,łoil
3930'n,l-------i

43,06%

27

l:ĺ|i8ł

M!ilł désicél
kÖlc5Ön

B/3. sz. nlcIlćldct
czcr li

Felhallnozási
lriadások

85

Ji
46. I

.9
930

50
4',n,

ž4

- 2609
? 609

. _..-5t,25%

''_ 12äq

.t
tl

4

36

-ąl
86,t r%

?82
Ż2 03z--s
0'00'Ż'

0.00%l

,. 
I

I

0,00%i

6

.-:::'rr:.:itlO

, __0,00%
_ -.__ 9 834

9 E3Ą-,.:.5'IC2
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_ 17,6y.
6 913

4

0.00%l
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8. cínl
Polgáľnlcstcľi Hivntal míĺlĺłjdésc és iin|tornrányzati felarlatoli

bevételei és kiadásai
2006. ĺ. félér,

Teliesĺtés 7o-a

Pénz-

lnaĺadvän;,

dosított el iÍáły?al_

Saját bevétel

osszesęn

M dosított elĺj!!ty_z3!__- 
'-' -._ -'_==-__

Teliešítéś , ]''

Kradas
sszesęlr

---- !. í

%o-a

Modosított

SzeInél1,i
jUttatá5ok

7 t99
7 460
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"é
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Miil{ désl cclli 
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I
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I
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71 2 35't
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!z'l
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3. cínl
PoIgármesteri tIivafal nríĺl( dćse és iinlĺormányzati feladafolĺ

bevétc|ci és l(iadásai
2006. ĺ. félév

M dosítot_t l .!Lá ly!3]!

---]--l

Lę]ŕ'gĘq
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uraradvány

szociális segély (eďéł: cĺinen)
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8. cínr

Potgáľmesteľi Hir'atal nlíiliiiĺlése és łinlĺoľmányzati felaílatoli
llevćtelci és lĺiaĺlásai

2006. Í' félév
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9. cím B/3/b. sz. melĺ

í. alcím
Múködési célú pénzeszkoz tiadások, egyéb szervek tćmogatása

2006. I. felév

PHOENIX kóľus 725 3757251
I l,'720ń

E
.cÜ
N
2c
lĄ

Támo gatott SZerV m egnevezése
Eredeti

e]őiránvzai
Módosĺtott
eloirányzat

Teljesítés
Teljesĺtés 9ź,-

a

osztörrdíj Alapíwány

B uľ s a H un g aĺi c a o s zto ndíj p ály ázatho z c s atl ako zás

assi n'+rrl u 0.00%

s00] 175 35,00%

455t
I

I

s00 i

5 Váľositáľsadaimi ( civil)szeruek
65 ,100/o

6 Polgárőľség

7 iVáľosvédo és Szépítő Egyesület

I8 i48-as Asszonykóľus támogatása

500 i

2r0i

loo 
l

700 i

s00

Żl0

100

I

Ż11i'

300 i 60,000/,

u I o.oo%
lso 

5o.oo%

9 48-as o]vasój<öľ

11 ,VárosiFúr,ós Zenekar 700i 700] 0]i ; 0'009/o
iiti2 iVáľosiVonós Zenekar | :ooi 300l o| o.ooz

l3 ľ.''' ,, sze)ú71.1alrendelj<ezo civil szeľve]< pálytzatikerete ,' zll', zll|: 1 15 1 Ę Á E^o/Ż11i
Üzelleltetésj l<öltségre ', '''! ''"' IlJ] 54.50%

1 4 Mórí cz Kl ub rezs ilĺö ltségeilrez hozzájárulás

1 5 Hozzŕljál'ulás a fal ugazdász ellrelyezési költségeihez

lEgyéb szervek támogatása tisszesen: s727i

4,000/0

s r27l 2 000i 39,07oń

H: \ÄNy'ÁGo.K 2 00 6\ Rö1 tséqvetés 2 a0 6\

2006 08 14 
&s

2006 I--fé.léves beszáno.Ió 3-b sz. ne]'l . társ'szeÍvek
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Megnevezése Eľedetieloiľányzat i ľ:::::::: I r-e1esĺtes 'l'el|esítés %-a

l elolľanyzat 
I

FejlesztésihitáĹekttĺrIesztésre_-_-.'_
rsol 32-sol l95o 6o,ooot- Strandrneclęnce ľekonstrukci ', 3 2

- Nyolc tanteľmes iskola epĺtesehez ť"Ĺu"tľ l',ii"l 5 o00I 5 ooo l 3000 ;

: _ _- _!. ...-t

- l,40 medence ľekonstrukciĺi 1 TO] 1 2]0l p ' o,oniiĺ,

10. cím
2006. évi hitelttĺľlesztések és kamatolr

2006'I.félév

- Rovid lejáratrj fej.|ęglelĺ hite!Ę11aĘ

ry_j-!gl"t.' !!Ĺ"Ęľ !ąľąE' tĺ s;1 g q e n 
;

Míĺktidési hitelek lĺamataira

ryuL"ĺo -__ _- --- _. _ - L

rukci l

epites"ľ,á'f"luétt1,it"lkamata 
I

H : \ ANYAG?K 2006\Ko]ť'ségvet s 2()()6\

2D06 I-fé]éves beszáno] B-4 ne]f- Hite] és kanat

Hiteltiirlesztésre és lĺamatľa mindiisszesen:
[Iitellcamatok tisszesen:

B/4.szám melléklet
ezer Ft

7: ooo| -- 73 00đl zí oooi 100,00%

85 2701 85 2701 7g 600 gs,sś"Á

9t o00l 91 0o0l 9t 000: 100,0070

- lis i'.J ' " iie zlĄi1 170 600 i ss,,i-a"l,

8s ?79
9r 000
gi ooo

Mŕikiidési hitel kamatai iisszesen:

t-7 ?7u:

-lr0001 91000, 100,00:/9

73 000

sizio
91 000
9t 000

60?00yo

60,0oo/o

60,00r,/o

__ 115

2121

1304i

131

226
125

B9

_q
7 łlq

_ 10?2

38

69

s_q00

s 000
12 338

173 96s

\ś9:'/:
!'!!%t

Ż7,Ż7o^

łs
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11.cím
't. alcím

folyamatban lév , áthtiz d

FEJLESzTÉsi ĺelaoatok el irányzatai
és teljesítése

2oo5. l- féléV

I
Iv víznrilrĺíség javításálroz kapcsol do víz\lźll zat rękonstnrkci 2006' ér,r

Ĺitelr-t

2
IV. ob lozetbelr s zerurYví zcs atonn-lrá l zat épités (céltárrro gatás + TRFC

Pál1'5,u,,

3
Lelrel-Hainal-VorosrrraĘ és P lya utcai irtépítés (tEi(I pá|5,ázat). (2006.évi

Ĺitelrr)

4.
Tárrcsics u. (Malon u.-Kelrrény Zs. Lr. kozotl) rlregépítése 3 év alatt 2006. évi

Ĺiterrr

Megne'ĺ,ezés

5.

6.

I(umcz utca

Belterzil'eti ltozutalĺ kapacitćl.s't n.eĺn noyel buľltol.clt feluiít ,scł, terl,ezési d jal
eg,Ĺitt 2éyľe titemezetten (ľégios UFCE pablazat)

6.1. Határ utca (Kosstrtlr-Vásár kozott)

6.2. Nyár utca @átlroľi-Rák czi kozott)

6.3. Kozraktár utca

ítésę 2 ér' alatt, 2006. évi titern

6 4.Ifiirsás utia

7
Míível dési és Ęťrsági l(ozporrt tet szęrkezętének fęl iítása és azt kovet
járuIékos nrrurkák TF]': CÉDE páIyázatta| 2006. érli i'itęln

B

Szeturyvízcsatonra-lrálĺizat építése (TVA, IIIB, III/a oblozetben) és a

s zelur1łíztisztít -telep ľekorrstrukci j a rrre grlą|{ 5i1 ása 20 0 6. évt l kezd đ en

círrrzett tárrro gatás s al :

200(l I'těléves beszánloltl B-5'a átlrĺlzĺ5d iě.il

9
Városlráza tet szęrkezetének felťr1ítása vis rrrajor tárrrogatásb l 2006. ćlli
Ĺĺtenr

l0

]lľecleti l M dosíton
eloil álrl,zat l cl(iiľánr,zat

I/a Iĺb obIozet

10 32

189 90

B.s/a. sz' melléklet
ezer Ft

Teliesítés

188

izcsaÍonla l l o zat építé s

I0 321

ll5t4

189 901

Teljesítés o,'

a

7 938

t2 305

ll 055

105 473

7 632

10 993

I,B2OI

L2 283

s 107

55.54V"

47

t2 749

,,__ t]

ÖsszESEN

10 993

379

34

0.43y"

913

5 107

0,45Vo

12 749

345 9041 458 459

10 993

0.38Yo

3 794

5 r07

9 104

100,00%

7 020

r00.00%

I

626 6791 7s8 418

5

9 106

0.01%

0

7 020

0,r30/o

t00^02%

4 243

0

0,93o/o

0

136 062
818

0.00%

0.00%
Í8,43o/o

2006.08.1413:12 50



11'cĺm
2. alcim

2006. évi új induló
FEJLEszTÉsEK

előir äny zata és te lj es ítése
2006. l.íélév

B/5/b. sz. melléklet
eŹer Ft

?.G
tt

{:

Megnel'ezés .bÍedetĺ 
1

eĺőiĺalyzat i
MódosíÍotÍ
előirarrrzaÍ

TeIjesítés
eltesités %

I

dokunentácío l

elk'észíĺes kolrsége
Iilb ) 116 I 116 r00.00%

) MĹrrle1őĺ1esi és lfiĹrság Kozporrt felťriítási nrunkái KÔZKINCS pľog-rambarr 22'713 22713 21 199 95s8%

-) I\TAGYKUN KIuLl felťrjítäsi rrrrľlkái KOZKINCS pľogranrbąn 22 650 22 6s0 J1J L38%

4. Póiilą i11i ilĺórlízrlezetélĺ ujj áépítése 3 360 3 360 0 0,00%

). TEI{I p a ]l,aza'ttal nle gv' al o su ló b e I'terlileti litép ítés ele 2 évre

Tég1agyar-u. (SzociáIis otthon és Kíg1ó u. kozott) és Erdo ut (Suga:'út és

Téqlamláľ rit köz.otĹi ľésze) osszkÖItsese \] '296 ezęľ Ft
9 465 3 136 163 5.20%

Baľoss G' utca lĺrrr]'itá"a a Deák F' ťrtĺa 660 660 0 0.00%

\/Á l ő l ltĺ'.a'lĺnlr'ekci ĺ5iĺ iĺolĺsése
7 I Telelr ,lll Ás 450 4501 I 512 336.00%

7'2' lrrgatlan r'ásáľ]ás: Ż 950 2 950 5 891 199 69%

Nęfe]eics rr' i j' sz' (Iu_sz: 25]5/1) ĺ3?/2(lo_5'Gcl.l5.)lraŁ

Szec]renl'i l-i. 29. (\/aľga u.) ł:iizoos.{xĺ.l 5.) sz' hďáomĺ

T(Ĺilrláľos lr' 9

8. Iuaľi park círrl elrrl'eľéséIrez 2 500 2 500 150 ó'000/ô

lł 'eg' 
hulladékieľakó telep felĹilr'izsgáIatanak kÖItsége (I(ozép-Tisza Vídéki

9 ' IKorrryezeti'édelnri Feltigtr eioség 2319-55/2005. számu hatbozat a1Ąĺn
i ?()0í. r]ecenlller 1 l -ip kell eir'ésezteŁ]i)

1 504 7 504 650 8.66%

1 0 i \lĺĺr oslráza pal_lĺi ában szoltőiĺut' és nredence ľelĺorrst_ttkciój a Ż I28 1 128 528 Ż4,8I%

ti ĄIapfotĺ-r ]t{űrlészetoiĺ.atási Intezrrrén1' (Rď<óczi u. 3.) ďĺadál'lłrretrtesítése

[CSM páil,Łattal
3 856 i 856 OI 0.00%

1z. lKozteruIeti iátszóterek EU konrfor1 klépítése PáIlĺárur'u, 4 400 4 400 0 0,00%

13. Ex1rérrr sp oĺtp álY a ki al a]ĺítás a Mobi1 itás+NSH p äIv äz atLal 4 364 4 364 100 2,29%

1'+ lesztése ]úobilltas= NSji páh'azattai 9 530 9 530 0 0U"/o

5 olr]ĺornrárr\'zati intézrrrénl'ek atrladábłrrentesítéséhez tenlkészítés 3 000 3 000 0 0.00%

I6 Béla ]iu'á]_l,űti csapadélĺr'iz ęIl'ezeÍo csatona és áterrrelő ten'ezése 2 160 2 )60 0 0.00%

Bitĺirer falrt ťrlasutrlonallai páľhuzanros) csapadę]trlíz eirlezeto csatonra

tetrlezése
1 155 1 15_s OI 0.00%

18

A 2007.-ig mĺrkodő ]rulladék]eľakó teiep progra:nten,ébő] adódó feladatok

koltségeire (Közép-Tisza Vidéki Konr1lę7gtv66elni Feltigyelóség34lI5l20a3 ''

és a34ĺ11 12003' szanru hatfuozaIa alapian )

r0 000 10 000 0 0.00%

19. Esze T u._ ostĺonr u. utépítés 0 0 t?o 0.00%

Osszesen: I L4 6Ż1 ĺ08 292 33 121 30,58%

.]oartĺ j. jć-.léÍ.e_s i.is:áji]!]ś ;'cu6'é\:!Łj_i -iDdu;ó iej-l' -5L 3 '2006'06')1 ]3:i'| 
6{



2006. évi

.ä
Na
Lroa

11.cĺm
3. alcím

egyéb felhaImozási kiadások el irányzata és teljesítése
20o6.l'félév

i
2

Ford gépkocsi részletĺlzetés ?ĺ1!9'jĽ9]9ľ - _ -
É.teL.'ĺt.,tt i-gy' 

"s't 
o'ot 4Ľ4!ę!zę$ 9--__-

o.k".-á""*t' 
"usyo" 

b".b"adásb l sztrmazo bevétel ÁFA befizetéseJ.

Megnevezés

20()6 I.félélles beszálrrolo Egyéb fellr kiadás 5c

OSSZESEN:

Eredeti
eloiráiryzat

B.5/c. sz' melléklet
ezer Ft

M dosított
e1oiĺányzat

5ŻŻ

9 200
r 068

10 790

Te1jesítés

5ŻŻ

9 200
1 068

Teljesítés %o

a

10 790

252
7 133

I 781

48,Z\'.y.

9 766

84,)sYo
166.760Á

90.sly"

2006.08. 14 l3: I I

5L



l1. cím
4. alcím

Felhal mozási célŕl pénzeszktiz átad áso lĺ és lĺiil cstiniik
e| irźnyzata és teljesítése

2006.I. félév

N

o
c/)

i. El s o l akáshoz .i ut k nkorm árĺy zati támo gatása (végleges átad ás)

Els lakáshoz j ut k nkorm ányzati támogatása (visszatéľítend k lcs n)

Megnevezése

Felhalmozási célrĺ pénzeszk zátadás iisszesen: i 16 000| 19 3l4| 5 342

2006 I.féléves beszálnol ĺęjl.támogatás R 5 d lnel

H.\ANYAGoK 2006\Kolĺségveĺés 20()6\

B 5/d .sz. melléklet
ezeľ Ft

M dosí1ott

eloiľányzat

8 000

4 000

'l'el.iesítés 
lTeljesítés %

I 800

900

12 000

3 500

2

2Ż'5)yo

700

601

Ż2,50yo

22,50o/o

__17 s!Y:

_ 0,99!:_

- -99,8Ł:
9!,-?śY-:

0,00yo

27 1660



B8la' sz. melléklet
ezeľ Ft.

Ssz. Hivatkozźs
mel]ék]etekre

Megnevezés

Műkłidési bevételek

Eredeti

elöĺranyzat

Módosĺtoti
előirźmyzaÍ

Teijesítés
Te)|esĺtes

R/l iMiikÔdesi céiu bevételek Polgármesteri Hivatal 58 816 58 8]ŕ Ż2.965 39

2.wti \.{rĺkÖdési célú intézményi bevete]ek I]Ż 411 1 65 66( 8s 998 <t ol

J. R./t IHelyi adók: iparĹuesi adÓ, fold berbeadás forásadója, idegenfoĺgallni ado l'74 249 li4 249 83 094 1i,690/0)

6 200 6 20( tl 18,63%

?':,03%0 i .!4:

0 s9 834 0,00%

46 951 30 7'7( l9 043 6 r,88%

2 070 32 71 t9 646 60,060/o

9 R-/l támogatásertékű bevetele 814t3 ó0 938 32 8s5 53'9Ż%

l0 R/l iCigány 1(isebbségi onkonnányzat támogatáSértektj bevéte]e 5 108 5t Ż'761

- 
s-a:r,\ll:-

55.]Ż%lt R/l zelnelyĺ jÖveclelemadc 652 945 660 I 93 363 900

11 _Bl
ll R/]

]-qĐ""1ĽŁ-
] Normatĺv áj Iam i hozzájáĺulás

41 000 4l 000 22 011 53,69o/oi

859 1Ż2 864 517 411 361 s4,sz%l

t4 R/t J(iegeszitő tämogatás egyes kozokt'feJadatok e]]átásához 186 '7 861 4 363 JĽ7:
r 00,00%t5 R,/I M Ĺil<odési célu ](Özpontosĺtott támogatas 6 128 6 t28

]ó R/I ]200ó'elsö Íě]évi be]viz elleni vedekezési muni<ák rnegkezdesere 18 6t2 l8 612 r 00.00%

17 ', R./1 | IEgyes 
jovedelernpótló támogatasok kiegészĺtese t64 93i 16Ą 931 18 593 4l,650/o

18 zur 3igány Kisebbségl Ónkoĺmányzat műk. ÁIblános támogatása 64C 640 320 50,00%

t9 R/l Mĺĺ]<ödési célú hjtel es l<iegeszitő aIlami hozzäjáľulás 1 40 00c I 40 00( 0.009'"

20 R/l

R/r

Ľi]

lďqfu'::]:liH]]'11 :ľŁÔdéĽ9Ľ ľľľ:l"lľľl- _-
lntéznrények1űto|-e1ĺ:"-|!p:]]']li'1d]ánľ 

- _
Táĺslr]ásoli nlĹikodési célĹl pénzlnaĺadványa

Ilłĺtöaesĺ célú bevételek iisszesen:

2l

))

l l9t 165 492 102 3r8 ó]'-837':

1!,?:vz

c-0c%

2Ą 7M 54 t6', 38 906

10 0r2 l0 3t4 0

Ż 449 684 2 669:561 1, 434 199 53,7Żo/,

Miĺktidési kiadások

R/4łói ]Műkodésĺ iliteltcir]esztes es kamata 96 00( 96 00c 91 08C 91-88%

1 R-/2-rol IIntézményel< rĺuködesi célu kiadasai 1 590ŻŻt 1 62s 402 894 8t3 55,060/o

3 R/Żtf ĺCigány l(isebbsegi onkormányzat műkcidesi kiadiłsa

5 R/2/lr Társu]äsoll műk:9:1] :éĽ!Łd

4 R/j Polgárnlesterĺ Hivatai lnűkÖdése es Ônkonnányzati fe]adatoi(
' Li.

RlJla.5 ^ :; MĹikodesi célú pélrzeszkoz átadásol<

6 36: 6 363 3 358 ___iz,llv:
_ 15,56%

s:.e.!"/"

39,01o/o

3t 964 32Ż6( 50Ż

711 734 9r7 05 494 646

JI 5 ]Ż'7 2 000

6 nincs i A]talános tartalék mrikodési célra 3 151 1 9Ż5 0 ó"0óą

1 N6la lCéltaÍta]ék műkodési célra
I

45r < 1aa 0 0,0a%

Műköilési céIú kiatláŚok iisszesen: 2 449 2:6891856 1 490 978 5;5,43o/o

onkormányzati mĺikiidési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

2006. I. félév

ezeľ FÍ

i i ' im'ĺjkodési epyenleę i oi -zo zssi -56 779i! i l )ľľľ:4!-:!.!.qęĽ!-ęg-

2í,1oií _J ' j=elđVes bes.ánaJö ]ĺúłöCjes] nér)eq 8-a ne]'] 2006.08.r4 r3.tl

srufr



B/8/b. számú melléklei
ezer F1

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

2006' I' félév

ezer Fŕ

H ivatkozás r]re]]ékleteI(re
Megnevezés Eredeti

elöirányzat
Módosítoĺ
előirányzat

Teljesítés
eljesites o/,

aFelhalmozási bevételek

zul Felbalnlozási célu intézményi áNett osszegek 4 800 r9 509 28( I ,4'lol

ntéanéll),l támogatáséĺékű bevételel 14 709 Ż 0'70 44 654 )1<1 )

2 R/l Felhalmozási célu öukormanyzati bevéts]ek: kommunáiis adó Ż3 750 Ż3 750 11 ŻŻl 4i ^Ż5o/o

R/l FelhaInozasi kölcsonok visszatérülése 8 09s 8 095 3 Ż6Ą 4a )Żo/o
-.--t-----4l R/r

5ltul.l
6IR/t

Felhalmozási cé]ĺr AFA visszatérüIés PH-ban és intézményekben 83 928 86 106 '75 352 8l:t%

!Ż.91%
47.Ż4%

Ingatlallolĺ. tárgyi eszlĺcizok értékesítése 38 673 38 6'13 4 992

Ôn kornlän1,zat sajátos fellrahĺozási és tókebevéte}ei 23 6s6 6s6 u 174

'1

i
R/1 Pénzügyi befektetések bevételei (osĺalék) 0 20 000 5 000 Ż5,00%

R./1 Fe]hallnozási célu SZlA l00 %-a (lakáshozlutás fe]adatai, nomratĺv) 20Ż32 Żan2 Il Żz8 5s,s0%

9 R,/ Folyarĺatball lévo beruhŁások CEDE tániogatása 5 000 4 98Ż 4 600 97,33o/a

l0 R/l FelhaImozási cé]ú központosĺtott támogatások 0 I 553 8 5 5:? I 00.00%

l1

1Ż

l3

l4

R/l

R/l

R1r

R/l

Folyalrratbal] lévő beruhazások TEK] tfunogatása t2 376 |Ż 3'16 0
-, - 

o:o!Y:

32498%

I .) )7o

FolyanraÍba:l 
]éyó 

b:ľ]lilľ:! 
:éľ:-"]"ciJ1n

Áweĺ pénzeszközolĺ felhalnlozási célra PH

13 Ż78 \3 Ż'18 4-3 t5

Ż09 149 ŻŻ1 035 i6

Tál]logatásertékĹi bevéte]e]ĺ felhal nlozás i célra 321 081 Ż3g 361 54 424 ŻŻ"74o/o

l5 tu1 Fejlesaési céIú ltite] 63 92( 235 654 '7 9rC 3,360/ĺ

16 R-i I EIőzó évi felbalmoási célú maradvány fejlesztésekllez 50 94: t66 0'16 43 003 Ż5'89ol

Felh a'lm ozá s'i,,cél'iÍ :lłręvéÍéłék i:öś szęs eń ! 893 592 1 ĺ49,406 34;5 448 30;05'%

F'elhalmozási kiadások

I

2

R/4łol

wŻ 6.sor

Fej]esztési hileltöIlesztés és kalnata 9Ż 608 92 608 82 885 89.50%

lnÍézményelĺ felha]rlrozásĺ célú 1<iadásai Ż6 466 39 60s lr 86( Ż9,960/o

: y?!t:-

R13łó1

TárstllásoIĺ felhalmozasi célú kiadásai 480 480
- --o:o:Y:35,5Żo/oPoi gármesteri Hivatal felhalnoási ltiadása I 14 405 40 63t

R/5/a osszeset] 0nl<olmányzati fej lesaési és felúj ítási kiadások 626 6'79 738 418 1 36 0ó' t8,430/o

6 R/5/b Összeseil Ú;, iuauló fejlesaési feladatok It4 62r 108 292 JJ 121 1ľ!y:
ej'j11:

Żi,66%

R/5/c osszeser I 
Egyeb felha]mozási kiadásol< t0 790 10 9

R/5/d Összesen j onkornlányzati fej lesztés l célü tän]ogatások 16 000 i9 314 534

9 R/ó/b Összesel'l
-1 ... .... ...

I l'elhalmozast celtartalek 3 40( 5 19! 0.

Felhalmozási céhi kiadások összesen: 893 s92 Í L29 Í|1 319 68( 28,31o

Felhalmozasi egyenleg 0 20 295 25 768

H : \A N)' A G o K 2 0 0 6WÖ l ts égveĺé s 2 0 0 6\

2006 08 i1 l3:10




