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a 2008. évi költségvetésľől 3i,ń:3} ći'l ľł.Jl'
KisŕrjszáIlás Váľos Önkorrnányzati Képviselółesti'ilete - az áIlamháztal1ásľól szőlő |99Ż' évi XxXVT]].
tÖNény és a Magyar Köztáľsaság 2008' évi költségvetéséľől sz,ílő 2001' évi CLXIX' töľvérry alapján
(továbbiakban: köItségvetési töľVény) - az önkoľmányzat 2008. évi költségvetéséró] a következő

ľendeletet alkotja:

1.$

Bevételek forľásonként

t|l a'l Az öl]koľmányzat a kiadások fedezetéiil szolgáló bevételek fóösszegét 4.867.431.000 Ft-ban

áIlapítja meg, me|y 4.240.467.000 Ft saját bevételbol és a központi költségvetésből szárrnaző fotľásból,
357 '264.000 Ft níĺktjdési hitelből és kiegészítĺ! tálĺogatásból, valamint 269.700.000 Ft fejlesztési
hitelből áll.

b./Az örrkoľrnárryzat a feladatok ellátásához sztikséges likviditás folyaInatos bizÍositäsálloz és az
intézményi kiskiricstáľi finanszíľozás zavaltalan lebonyolításálroz 224.000.000 Ft folyószáln|ahitel
ľendelkezésľe állását engedélyezi.

c./ Az önkoľmárryzat tudomásul veszi, hogy a bevételi fóösszeg az oľszágos Egészségbiĺosítási
Péllztár által finanszírozott összeg végIegesítése utáll és a neln teľvezett többletbevételekkeI változhat.

d./ Az önkoľmányzat a 21.000.000 Ft magárrszenrélyek kolnmunáIis adója adóbevételt fellralmozási
feladatokľa l'l agy j a jőv á'

/2/ Äz l|l bekezdés szeľinti főösszeg bevételi foľľásonkénti és kiadási megoszlását az Rl7' számil
lnelléklet, a foľľások közül a noľmatív és SZJA tánrogatások összegét az R/l/a. szálnú melléklet
tartalmazza.

/3/ Az örikoľnrányzat költségvetése címekľe, alcílnekľe és kielnelt előiľányzatokľa tagozódik. Címet
alkohiak a szabályozási szempontból összetaftozó elóiľányzatok' illetve intézlnények. A költségvetési
ľendeletben szeľepló címek cílnľendet képeznek, Inelyet az R/ĺ3. szárĺú rnelléklet tafi'allnaz'

2.S

. Az intézménvek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként

/l/ Az önkoľmáriyzat aZ irtézmények bevételi és kiadási főłisszegét l.26|,446.000 Fĺban állapítja
meg.
Az ölrkoľlnálryzat az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai círr-renkénti és alcímerrkénti -
ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat teľhelő járulékok, a dologi kiadások, az elláÍoÍIak
pénzbeli juttatásai, az egyéb műkcidési célű támogatások, kiadások és a katnatfizetések
eloirányzatait, a felhalmozási kiadások - megoszlását azW2' szánű lnelléklet szerirrt állapítja meg.

a.) A Ż008/Ż009-es tanévben a két álta|ános iskola költségvetésében két-két első osztály itrdítása
szeľepel.
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b.) A Móľicz Zsigmond Gimnázirrm, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium által a Ż008lŻ009-

es tanévľe meghiidetett nyelvi elókészítő évfolyanrrrak a biztosítarrdó tanóľák szeľirrti költsége 2008.

szeptember l-jétol: 44 óľa x 8 liét x 18t0 Ft x I,3Ż = 84l'000 Ft' Ezel] összeget az önkormányzat

2008. évi költségvetésének rnĹĺködési céltaftaléka taltalrnazza'

c.) Az öllkoľmányzaÍ a Żoo}lŻ}Og_es talrévben indítliató gyeľmek-, tanuló-, napközis és kollégiuIni

csopoftok számár|őle költségvetési ľendeletében lrozott dtjntéseit az inĹéznényi beíľatásokat követóen,

a 2008' tnájusi soľos ülésérr feliilvizsgálja. Ekkoľ dönt a nyelvi elókészítő évfolyam indításáľól, illetve

a 2. $ b) pontjában szeľeplő összeg biztosításáľól a középiskola ľészéľe.

d.) A szakrnai és infoľlnatikai fejlesztési feladatokľa (a költségvetési töľvériy 5' sz' mellékletének l8'
pontja alapján) központosított eloiľányzatból igénybe velreto támogatásľól és a taneszköZfej lesztésľe a

31gt2o}3 ' sz. (XII. 18.) önkoľmállyzaÍi haÍáĺozat 5/d pontja alapján biztosĺtott 3.000.000 Ft-os

öIrkoľInáryzati keľet intézInéllyenkénti felosztásál'őI _ az önkormányzat a költségvetési töľVény

hivatkozott szakaszában jelzett oktatási és kultuľális minisĺeľi ľendeIet rnegjeletlését követen dönt. Az
összegból önkormányzati költségvetésen belül 1.500.000 Ft-ot a fellralmozási céltaftalék R/6/a' szárnú

melléklet, 1 .500.000 Ft-ot a működési céltartalék fu6/b száInú rĺelléklet ta|Ía|maz'

e) A Pedagógiai Szakszolgálat működési költségeit a Kossutl Lajos Általános Iskola Pedagógiai

Szakszolgáĺat-és Diákotthon (továbbiakban: Kossutlr Lajos Általános Iskola PSZD) költségvetése

ÍaltďrÍlazza' A l7.960.000 Ft-os működési költség foľľásai:
. 3.278,.000 Ft a Kaľcagi Többcélú Kistérségi Együttműködési Táľsulás táInogatása,

o 5.100.000 Ft a pedagógus álláshelyekre igénybe vett állami noľmatív támogatás,
o 9.582.000Ft a kisújszállási sajátos rrevelési igérryű gyerrnekek/tanuIók ellátásáľa

igénybe vett állarni noľmatív támogatás'

Đ Költségvetési szempontból az önkorlĺányzat közoktatási intézményeiben és a Polgáľmesteľi

Hivatalban 2008-ban négy, az Euľópai Unió által a Humárreroforľás-fej lesztési opeľatív Pľogram

(HEFOP) keľetéberi finanszír'ozott projektet kell figyelembe venrri:

HEFoP/2004/3.1.2: Téľségi Iskola_ és ovodafejlesztő Központ. A kompetencia alapú nevelés és

oktatás bevezetése az Észak_alföIdi Régióban, A pedagógusok módszeftani kultúľájának fejlesztése

gyermekeink jövójének záloga címmel. A pľojektben ľésztvevő iskolák: Móľicz Zsigmond

őirnnázium, Kozgázdasági Szákkozépiskola és Kollégium, Aľany János Általános Iskola, továbbá:

Polgáľmesteri Hivatal' A pályázat futamideje: 2005' május l.-2007' május 31.

HEFoP/2005/3.r.3: Belkészítés a kompetencia alapú nevelésľe a kĺsújszállási Váľosi
Ovodai Intézményben' Az intézmélry önállő pályázata, futalnideje: 2006. febľuáľ 1. _ 2008.

máľcius 31.

HEFSP/2005/2.1.6: A sajátos nevelési igényű tanulók egyĺittnevelése Kisújszállás vářos
oktatási intéZményeiben. A pľojektben ľésztvevó önkortnányzati intézmények: Váľosi
ovodai Irrtézmériy, Aľany János Álialános Iskola, Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai

Szakszolgálat és Diákotthon, Váľosi Művelődési és Ifiúsági Központ. A pľojekt futamideje:

2006. május 1'. _Ż00'7 ' decembeľ31.

HEFOP/2006/2.1.5: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integľált nevelése. A
pľojektben ľésztvevő önkoľnrányzati köZoktatási illtézmények: Váľosi ovodai Intézmény,
Aľany János Általános Iskola, Kossutlr Lajos Altalános Iskola' Pedagógiai Szakszolgálat és

Diákotthon, Móľicz Zsigmond Gilnrrázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium,
Illésy Sándoľ Szakközép- és Szakiskola. A pľoj ekt futalnideje: 2007' ápľilis _ 2008. máľcius

31.
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A' pá|yázati támogatással megvalósuló pľojektek kiadási előiľányzatai azonosak az e célľa kapott

bevételekkel.

g') Az örrkoľlnányzat közoktatási intézményeinek közoktatási mutatószámait (a gyeľmek- és

řanulólétszámot, cšopońok, osztályok szálĺlát, az ellátandó lreti óľaszánrokat) az RJŻla. szźmíl

melléklet taftalrnazza.

gy.) A 2008-2009' tanévben a költségvetési töľvény 3 ' sz' lnellékletének |'1 'Ż'a' és b' alpontja szeľint a

řánulók ingy"n.. tankönyvellátásához 10'000.-Ft/fólév' a tanulók általános talrkölryvel}átásához

l.000.-Ft/fó/ev hozzájáľulás jáľ. A tankönyvellátás biztosításának fedezetét a Polgáľmesteľi Hivatal 8.

cím 5. alcíln 6.száIn ingyerres és általános tankönyv eloitá|"ryzaÍa talta|mazza'

Az intézlĺéllyek tényleges igénye alapján keľül az előirányzat módosításľa a következők figyelembe

vételével' ł ianktinýveúĺtasĺoz biztosított általános |'lozzájárulást az iskolák szálĺáľa a költségvetési

töľvérry alapján figyelembe veheto októbeľ l_jei létszám alapján a normatíva ĺisszegével számolva

biĺosítja az önkońnányzat. Az ingyenes tankön}Ąr'ľe biztosított központi normatíva' valamint a

noľmativán felüli intézményi igény 50 Yo-a liztosíÍható önkoľmányzati költségvetésbo|, a további

troľtnatívátr felüli 50 %-ot az intézlĺélly a saját költségvetéséből a dologi elóiľźlnyzat terhéľe koteles

biztosítani.

lŻl Az intéznĺél'lyek ľészéľe biztosított, noľInatív nródon elosztott, kötłitt felhasználásti támogatások -

szakmai és infoľmatikai fejlesĺési feladatok kivételével - (pedagógus szakvizsga és továbbképzés;

pedagógiai szakszolgálat) bevételi és kiadási előiĺányzatát azR.JŻ. számú melléklet adataiból kiernelve

intézményetlként r észletezv e a RlŻ lb. számú rnelléklet ta|Íal|nazza'

l3l Az itltézmények a többletbevételekľól év közben mitrden esetbelr azonnal tájékoztatj ák a 1egyzőt'
A polgáľmester - a jegyző e|őkészitésében _ a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizoĺságot és a képviselő-

tesiüle1et tájékoztatjá. A képviselô-testület a költségvetési ľendeletét időközönként, illetve legkésobb az

intézmény 
' 
számáĺa a költségvetési beszámoló felügyeleti szelvlrez töńénő megküldésének külĺln

jogszabályban megliatáľozott határidejéig december 3l-i hatállyal rnódosítja'

/4/ A feladatrnutató alapján lroľmatív á|Ialĺi hozzájfuulásban ľészesüIo intézmények a tényleges

mutatók szerint kötelesek elszálĺolni a kapott tioľmatív támogatással. A támogatás ellenőrizlretősége

éľdekében az intézrnények kötelesek olyan rryilvántaltást vezetlri, amelyból egyéńelnrĺĺerr

megáIlapítható a tényleges feladatmutató teljestilése.

l5t Ha az intéznény a konkľét feladatmutatólioz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőriél

nagyobb méľtékben veszi igénybe, akkoľ a nreghaladó Inéńéket a képviselő-testület záľolja és a
pénzmaradvány elszálnolás soľán azt elvonja'

/6/ A Cigány Kisebbségi..onkormányzat bevételi és kiadási eloirányzatainak főösszege 8.381.000

Ft. A Cigány Kisebbségi Önkoľrnányzat döntésének rĺegfelelóen, változatlan foľmában RlŻ/c' számĹt

melléklet tattaltnazza.

/7/A Társulások bevételi és kiadási elóiľáriyzatainak főösszege 444.163.000 Ft, rnelyet - a Társulások

döntéseinek megfelelően, változatlari foľmában - az R/2/d. szárnú melléklet tańalInaZ.

/8/ A Kisújszállási Téľségi Szociális otthon bevételei és kiadásai című R/2/e' számli melléklet

Íaftalmazza a Kaľcagi Többcélú Kistérségi Táľsulás ľészéľe a Kisújszállási Térségi Szociális otthon

rnűködéséhez nyújtott pénzeszközátadást 157.188.000 Ft fóösszegben. E melléklet tájékoztató adatként

tarlalmaz;za az iritézmény kö ltségvetési előir änyzaÍaiÍ.



3.S

A Poleáľmesteľi Hĺvatal bevételei és kiadásai alcímenként és feladatonként

/1/ Az önkoľmálryzat a Polgáľmesteľi Hivatal 2008. évi kiadási főösszegét 1.062'456.000 Fĺban
állapítja meg'

A képviselőłestület a Polgáľlĺesteľi Hivatal 2008. évi kiadásai címenként és alcílnerrkénti - ezen belül

a személyi juttatások, a tnunkaadókat telüelo jáľulékok, a dologi kiadások, pénzeszköz átadások,

támogatás éItékű kiadások, táľsadalom_ és szociálpoIitikai jUttatások és felhalmozási kiadások -

megoszlását az R./3. szárnĺl lnelléklet szeľint á|lapítja meg.

/2/ A képviselő-testület a rnĹĺködési célú pélrzeszköz átadások, egyéb szeľvek táľnogatása fóösszegét

ĺ2.906'000 FĹball állapítja lneg.

A támogatott szeľvek szerinti tész\etezést azRl3lz. szám'í: melléklet tartalmazza'

A képviselő-testület az e mellékletben:
a') a 9 cíln Ż alcílĺ |. szám alatt helyi, szék|lázzal rendelkezo civil szervek pálytnati kerete

üZelneltetési költségľe tervezett 300'000 FÍ pá|yázati keľet odaítélésének lratásköľét az
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságra,

b.) a 9 cín 3 a\cím Ż' szám alatt a Buľsa Hungaľica ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

tárnogatásáľa teľvezett 786.000 Ft odaítélésének hatásköIét a Művelôdési, oktatási és IÜlisági
BlzottságÍa, valalnint az Egészségügyi, Szociális és SpoltbiZottságľa,

c.) a 9 cínr 4 alcím I.száln alatt meglratáľozott nyáľi táboľok támogatásáľa teľVezett 800.000 Ft
odaítélésnek hatásköľét a Művelodési, oktatási és Ifiúsági BiZottságľa,

d') a 9 cím 5 alcíln l.szánl alatt meglratáľozott váľosi táľsadallni (civil) szeľvek tánogatásáľa
teľvęzett 650.000 Ft odaítélésérlek hatásköľét az Egészségtlgyi, Szociális és SpoÉbizottságáľa,

e.) a 9. círĺ 6 alcím l ' szám alatt meglratáľozott lielyi kiadvárlyok támogatására tewezett 210.000

Ft odaítélésének hatáskoľét a Mi.ĺvelódési, oktatási és Ifiúsági Bizottságra áĹrlházza.

A támogatásból alapíwány Íészéťe, źrtr]uhźrzoĹIlratáskorbeIr foľľás nem biztosítlrató'

A bizottságok a támogatás odaítélésekoľ határozzák meg a támogatás célját és felhasználásának
hatáľidejét. Nem nyújtható tánrogatás azon szeľvek ľészéľe, akik a Ż007. évi tálnogatás összegének

fellrasználásával a Inegállapodás szeľint, illetve legkésőbb 2008. máľcius 29-ig nem száInoltak el. A
bizottságok kötelesek a képviseló-testületet a támogatásokľól a támogatást köVetó önkolmányzati
üIéserr tájékoĺaĺli.

l3l Ä 8 cílĺ 3 alcím 15 szám alatti 22.000.000 Ft spolt célok és feladatok elői'ányzat talÍalmazza a

spor1alap összegét, lnely a helyi spolttevékenység támogatásáľóI sző|ő 57lŻ005' (XII.2') önkoľmányzati
ľendelet alapján - a következő előiľányzatokat talÍalnazzai
. Sportingatlan alap 8.000.000Ft
o Működési alap 1 l .200'000Ft
o Támogatási alap 2.400'000 Ft
o Tar1alékalap 400'000 Ft
A spoÉalap ľészletes felosztását az R/3 lb, nelléklet Íaftalmazza'
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ĺ4l A l2l és /3/ bekezdésben lneghatáľozott támogatás esetél] a támogatott szeľvezetek, illetve
nragánszelnélyek szátnára a képviselő-testület szálnadási kötelezettséget íľ elő a ľészükľe céljelleggel
juttatott összegek ľerrdeltetésszeľű felhasználásáról.

A támogatás több üteInben töIténő folyósítása esetén a támogatott ľészszáInadásľa és végszáInadásľa

kciteles. A következő ütem folyósítása csak az előző titeIn céljellegű felhasználását igazoló

részszárnadás teljesítését követóeri töIténhet.

A tárnogatás csak a táIrlogatási szeľzódés megkötését követoen nyĺtjtható.

A tárnogatási szeľződésbell meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás Ĺitenét és a

számadási kötelezettség ľész- és véghatáľidejét' A spońszeľvezetek szálĺáĺa iĺgatlan kaľbantäftásľa

nyújtott céljellegű támogatás Ĺitelnezésénél figyelernbe kell venrri, lrogy a támogatás utólag - az

elvégzel1irrgatlan karbalrtaItási tnunkavégzésľol kiállított szárnIa bemutatását köv€tően _ nyújtható.

A támogatott szeľvezet, illetve lnagárrszemély a9 cim 4 alcím l szám alatt llregbatározott nyáľi táboľok

tárĺogatás felhaszriálásáról és a 9 cíln 5 alcíln l szám alatt meghatáľozott váľosi társadalrĺi (civil)
szeľvek támogatás fellrasználásáľól a tánogatási döntésben Ineghatáľozott hatáľidőig, az egyéb szeľvek

a tárnogatási szeľzódésben' de legkésőbb 2008. decerĺbeľ 31-ig kötelesek a végszáĺadási
kijtelezettségiiknek eleget tenlli.

/5/ A 8 círn 3 alcím 4 szán ölrkormányzati egyéb feladat dologi kiadások előiI'ányzatatartalľ:'azza:
a') az I' háziorvosi körzet míĺködési kiadásainak költségét 893.000 Ft összegben,

b') az egészségnevelési, felvilágosító tevékenység támogatását 2.000.000 Ft összegben,

c') a Kisújszállás Kozrnűvesítésérrek Fejlesztéséétt AIapítvány támogatásának elólrányzatát
10.000.000 Ft összegben

/6/ A képviselő-testület a 8 círn 3 alcíIn 4' szám, az önkoľmányzati egyéb feladat dologi kiadások

előil.ányzaton belül' a 3.$ 15/ bekezdés b') pontjában szeľepló, az egészségnevelési, felvilágosító
tevékenység tálnogatása felhasználásáľa vonatkozó liatásköľét az Egészségĺlgy|' Szociális és

Sportbizottságľa átruházza.

/7/ A 8 ęllĺ 3 alcím 7 szám városi ünnepségek, testvéľvát'osi kapcsolatok pénzeszközátadások,

támogatáséItékű kiadások e|őirányzaÍ Íartalmazza a kcizoktatási intézmények ľendezvényeinek
meghívásos pttlyázat '(ltján való támogatásáľa biztosított 600.000 Ft előiľányzatot. A tálnogatás

odaítélésének hatásköľét a képviselő-testület a Művelődési, oktatási és I{úsági BiZottságra

átruházza'"
4.S

Hiteltörlesztések és kamatok

/l/ Az öllkoľmállyzat költségvetését 251'ĺ62.000 Ft hiteItöľlesztés és kamat teľheli, Inelynek

tészletezéséÍ az Rl4. szátnú melléklet tartalmazza'

lŻl Az öllkoĺtĺźlllyzat a magánszemélyek konrlnullális adójának bevételét a fejlesztési hitelek és kalnatai

törlesztéséľe hagyja jóvá:

13l A II]a., IIlb', III1a. szeIlnyvízoblözetben a szennyvízcsatoľria-hálózat megvalósításához és a
szenn}Ą/íztisztítótelep rekonstľukciólroz szükséges saját eľó biztosítása éľdekében, a295/2006 (X'26 ')
számú önkoľmárlyzali haÍáľozat a\apján, az Ônkoľmányzati ]nfrastruktúľa Fejlesztési hitel

ľefilranszíľozási konstľukcióban, a CIB Barlk Zlt-vel megkötött, szeľzódés szeľiuti 338.000'000 HUF
összegtĺ hitel , illetve annak visszafizetése _ l-tosszú távon , teljes egészében - leköti aZ önkormátryzat

fellialmozási célĺl bevételeit és ezä|ta} akadályozza a további uniós pályázatokhoz és az egyéb
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váľosfejlesztést szolgáIó beľuházásokhoz, felújításokhoz szükséges

lelietőségét.

/4/ A képviselőłestÜ let a foľľás felszabadítása éľdekében rnegvizsgálja

hitel más foľľásból törÍéno biztosításálrak lehetóségét.

saját foľľás biztosításának

a /3/ bekezdésben szeľeplő

s.s
Az iinkormányzati felhalmozási

(beľuházások. felúiĺtások és az eevéb felhalmozási célú kiadások. támoeatások) feladatok

/1/ Az önkoľrnáIlyzati folyalnatbarr lévő, áthúzódó beľuházási, felLijítási feladatok előirányzatainak

főösszege 77l.716.000 Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szeľirrti ľészletezését az R./S/a. száInli

rne]1éklet tartalmazza.

/Żt Ż0O8. évben új induló beruházási ós fejújítási feladatok elóiľálłyzatának főösszege 156.504.000

Ft, melylrek feladatonkénti és fedezet szeľinti ľészletezését azW5/b. szálnú melléklet taltalrĺazza.

Az öneľő kiváltásáľa k|.írt pályázaÍi lehetőség esetén' a saját erő csökkentése éľdekében tárĺogatási

igényt nyújt be az önkormányzat.

/3/ Az egyéb fellralmozási kiadások előirźnyzatának fóösszege 18.365.000 Ft, melynek feladatonkénti

és fedezet szeľinti részletezését azW5lc' számú rĺelléklet tartallnazza'

l4l A Íelhalmozilsi célú pénzeszköz átadások és kłilcsönök előirźnyzatállak fóösszege s2.292.000 Ft'
melyrrek feladatorikénti és fedezet szerinti ľészletezését az R./S/d' szárnú melléklet taItalmazza'

A támogatott szeľvezetek, illetve magáiszemélyek számáľa az önkormányzat szárĺadási kötelezettséget

íľ elo a ľészükľe céljellegge l j uttatott összegek rerrdeltetésszeľű felhasználásáľó1.

A támogatás tobb ütelnben történő folyósítása esetén a támogatott ľészszámadásra és végszánadásra
köteles. A következő ütem folyósítása csak az előzó ütern céljellegű felhasználását igazoló

ľészszárnadás Íeljesítését követőerr töIténlret'
A támogatás csak a tálĺogatási szeľződés lnegkiitését követóen nyŕljtható.

A támogatási szeľződésben meg kell lratáľozni a támogatás célját, összegét' a folyósítás ütemét és a

számadási kötelezettség ľész- és véghatáridejét.

ts/
c') Az intézményi felhalmozási kiadások előiľányzatának összege 8.499.000 Ft', nelyet az fu2.

szárrú Inelléklet 2-4 cíln 10 szźnĺ. tartalff|az.

d') A Polgáľmesteri Hivatal felhalmozási kiadások előiľányzatárrak összege 13'108.000 Ft, melyet

az PJ3. szálĺ'(s melléklet tartalmaz.

16/ Az Eurőpai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok elóirányzatának

főösszege 656.631.000 Ft, melynek részletezését azPJ5le' szám'(l Inelléklet tartalmazza'

l7/ Az előzó bekezdésekben foglaltakon túl beľulrázási, felŕljítási és egyéb felhalInozási feladatokat az

intézmények - előzetes bejelentési kötelezettség mellett - csak ľealizált saját felhalrnozási célú foľľásaik

terhéľe valósíthatnak nreg'
E fe|adatok negvalósítása azonban sem a táľgyévberr, senr a késóbbi évekberi, sem ťejlesztési, sem

felújítási, sern mŕĺködési tcibblettámogatási igénnyel nern jáľhat.

Működtetéshez szükséges támogatási igény esetén a fejlesztés, illetve felĺrjítás megvalósítása elŕltt a

képviSelő-testület hozzájáľulását kell kéľni'
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/8/ A képviselőłestĹilet elľendeli, lrogy mindazok a feladatok, aInelyek 2008-bai' vagy az azt kijvető
években akáľ eseti, akáľ további kcitelezettséget jelentenek' a foľľások egyéItelmű biztosításáig nem

indíthatók, kötelezettségek nen vállalhatók.
A l]el11 teľvezett feladatoknál a foľľás rneglétét a Pénzugyi Gazdá|kodási Bizottság vizsgálja és

véleméllyezi, ezen véIeményezés feltétele a képviselőłestüIet elé ter1esztésnek.

/9/ A képviselo_testület álta| benyújtott pályázatok örieľő ľészének felhasználásáľól _ anrennyiben a

pályázat nem nyert - a képviseló-testtilet a pályázat elbíI'álását követőeri dönt.

6.S

Céltartalék

Az ötrkormátryzat 2008. évben t.700.000 Ft felhalmozási céltaIÍalékot képez, nrelyrlek ÍészletezéséÍ aZ

w6/a. számú rnelléklet taÍtalmazza és 2'541.000 Ft rĺűködési céltaItalékot képez, melynek
ĺész|etezését az RJ 6lb' számű melléklet taľtalmazza.

7.$

Általános taľtalék

Az cĺnkormáIryzat 2008' évben 10.000.000 Bt általános tartalékot képez'

8.S

Előiránvzatok közötti átcsopoľtosítás

A képviselőłestület az előirányzatok közötti átcsopoľtosĺtás jogát - az ölrkormányzati feladatok
ellátása érdekébell - fetadatonkénti 2.000.000 Ft-ig a Polgáľmesteľľe 2'000.001 Ftłól 4.000.000 Ft-ig
a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságľa álruházza. AZ átcsopońosítás a késobbi években - a

képviseIő-testijlet áltaIjóváhagyottnál nagyobb - többletkiadássaI nem járhat.

A Polgármesteľ és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság az átcsopońosításľóI döntést követo elso

képviselő-testületi ülésen köteles beszáĺolni'
A költségvetési ľendelet módosítására a polgáľmesteľ ezzeI egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

e.s

/1/ Az önkoĺnányzat a több éves elkötelezettség
gel jáľó feladatok előkányzatait éves bontásban azRl7 ' szálĺ'(s rnelléklet szeľint fogadja el.
A későbbi évek elóiľányzatait véglegesen az adolt évi költségvetés elfogadásakoľ állapítja meg a

képviselő-testület.
A későbbi évekľe jóváhagyott elóirárryzatokon belül a polgáľlnestel kötelezettséget vállalhat'

/2/ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tźljéko^atő jelleggel-

mérlegszeľűen, egymástól elkülönítetten, de _ a finarrszíl'ozási miĺveleteket figyelembe véve _

együttesen, egyensúlyban belnutató tájékoztatot azR/8la' és az R/S/b. szálnú melléklet taftallmazza'
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Önkoľmánvzatĺ létszámkeľet

/l/ Az <inkoľmárryzal' az in:ľ.zrléĺyi engedélyezett álláshelyek szállát az R'/9/a. szálnĺl melléklet
szeľint, a Polgáľmesteľi Hivatalban engedélyezett áIláshelyek szánát azW9lb. szátnú melléklet szeľirrt
állapítja meg.
Az irrtézmérryek és a Polgáľlnesteľi Hivatal saját hatásköľbell rienl növellretik az engedélyezett
létszárnot, a létszárĺ növelését csak a képviselo-testület errgedélyezheti.

Az onkormányzati közlraszrrú foglalkoztatás átlag létszáľnát, a táľstllások és a Cigány Kisebbségi
Önkoľmányzat áIl ásheIy számát az R!9 lb' szám'(l melléklet tal1almazza.

lŻlAz N9lb. szárĺĺl rĺelléklet IIl. onkoľrnányzati közhasznú fog|alkoĺatás pénzügyi fedęzetét az N3 '

számú melléklet 8 cím 2 alcím 72 és |4 száĺĺ alatt tervezett közcélú, közmunkapľogľam' programszerĹi
közlrasznú foglalkoztatás elóiÍányzat Íaftalrnazza'

13l Az illtézĺnények vezetői munkáltatói és béľgazdálkodói jogkörük gyakorlása soľán rrem vállalhatnak
olyan taltós kötelezettséget, amelyliez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2008' évre' illetve
a következő évekre.

ĺr.s

Előiľánvzat felhasználási tery

A képviselőłestület az előíl'ányzat fellrasználási ÍeryeÍ _ az irrtézményi elemi költségvetések és az e

rendeletben meghatáľozottak figyelembevételével - az R/l0. számú melléklet szeľint, 2008. rnáľcius
3l _ig állapítja meg.

12.S

Göľdülő tervezés

Az önkonnányzat a göľdülő tervezés keretében 2008.' 2009. és 2010. évľe eloľe jelzett bevételi és

kiadási előiľányzaÍaiÍ aZR/l|' számú melléklet szeľint áIlapítja meg'

13.S

Adatszoleáltatás

l1l Az intézlĺéltyek az általuk elisrneń tartozásáIlományľól -trelnleges adat esetén is _ havonta a

tárgyhő Ż5-ei áIlapotnak megfe|elóen a táľgylrónapot követő hó 5_éig a képviseló-testület ľészéľe _
teljes köľŕĺen és kielnelve a Ż5 ĺapoĺl túli tartozásállományt (nregnevezése, keletkezésének ideje,
tartozás összege, fizetési határidő) _ kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást a
kiskincstáľlroz kell benyújtani'

/2/ A képviselő-testület utasítja a Pénzugyi és Gazdálkodási Bizottságot, hogy az lIl bekezdés szeľinti
tartozásállományt, továbbá _ a tárgyév I-III. hónapjáróI rnájus 31. nap1áig, az IJX. hónapjáľól
novetnbeľ 30.napjáig összeállított _ idóközi költségvetési jelerrtéseket e|elĺezze és a képviselő-
testületet tájékoztassa az iĺlténnények taÍtozásállonányáľól, továbbá a költségvetési bevételek és

kiadások év közbeni alakulásáról.
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14.S

Kłizbeszerzési éľtékhatár

A képviselółestü ],eÍ a közbeszerzés éńékhatáľát a közbeszerzésekľől szóló 2003. évi CXXIX.
töNényben és a 2008' évi költségvetésről szőlő 2007 ' évi CLXIX. töľvényben meglratáľozottakkal

azonos összegben haÍáťozza lmeg'

ls.s

A eazdálkodás külłinös szabálvai

/l/ A képviselőłestület felllívja az intéznéĺyek figyelmét a takaľékos és fegyelmezett gazdáIkodásľa,

illetve elóiľányzat fellrasználásľa. Év közben pótelőiľányzat csak az intézmény belso tattalékainak
feltáľása és az inÍézmény gazdasági helyzetének elemzése után végsó esetben igényelIrető.

Év közbell póteloiľányzat nem önkoľmányzati intézmény, táľsadalmi és egyéb szeľVezet ľészéľe nem

adható, egyéb nem önkoľmányzati feladatellátáslroz támogatás nem nyújtható.

lŻl Äz intézĺlények és a Polgáľtnesteľi Hivatal _ a közmunkapľogľam, kozhasznúlĺunka keľetében, a
vis maioľ támogatásból, valamilrt a Szemünk Félrye FűtéskorszeľĹisítési Pľogram megvalósításához
kapcsolódó kaľballtaltásoľl túl - egyéb kaľbantańásľa, az életveszély, illetve a késlekedés miatti

aľátrytalatr, helyľelrozlratatlan káľ elháľítása kivételéveljúlius 3l-ig kötelezettséget nem Vállalhatnak.

/3/ A Polgáľrlesteri Hivatalbarr és az intéznényekberr a köteĺező személyi juttatásokon tŕrl (kivéve a
munkavállalókkedvezményesétkeztetését)azegyébszemélyijuttatás2008.július31-ig.azeloiĺányzat
felhaszrrálási tervben neln teľvezlrető.

/4/ A költségvetési foľľások szĹĺkcĺssége miatt az önkortnátryzat csak az öĺkotmányzat rĺűktidését,
feladat ellátását biztosító, halaszthatatlanul szükséges költségeket ťĺnaĺszíl'ozza a következők
figyelembevételével:

a./ Az éves eloirányzatból 2008. július 3 l -ig a következó mértékti felhasználást engedé|yezi az
önkoľtnáryzat: az adhaÍő szeméIyi juttatás valamelrnyi intézmény és a polgánnesteľi lrivatal

esetében legfeljebb időaľányos fellraszriálást.

b'/ 2008 ' július 31-ig a 8 cím 2 aIcin 5 száIn közutak tizemeltetése dologi kiadások
előiľányzatából a föIdutak kaľbarrtaúásáľa teľvezett 3.240.000 Ft nern haszrrálható feI'

c./ 2008. július 3l -ig az általános tartalék előiľányzatból 6.000.000 Ftnem használható fel.

d'l 2008. augusztus 31-ig a 8 círn 2 alcíIn 3 szán közÍisztasági szolgálat dologi kiadások
eloiráĺtyzattń,ől szelektív gyiĺjtősziget kialakítására teľvezett 4.400.000 Ft neIn használlrató fel.

e'/ 2OO8 ' augusztus 31-ig a 8 cím 2 alcím 8 száIn paľkfenntartás dologi elóirányzatáből a

rózsapótlás, köszöntótáblák készítése' viI'ágágyások kialakítása elóil'ányzat 3.087.000 Ft nem

liasználható fel.

f./ 2008. augusztus 31-ig a 8 círĺ 2 alcím 10 szám egyéb váľos- és kozséggazdálkodás dologi
kiadások eIőiľáriyzatából a rnotoľsziľénák j avításáľa teľvezett 85 5 '000 Ft nem lrasználható fel.

g.l Ż008. atlgusztus 3l-ig a 8 cím 2 alcílĺ l1 száIn eľdőtelepítés, fásított teľületek fenntartása

dologi kiadások elóiľányzatából 475.000 Ft nem lrasználható fel.
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A a'l-g'l pontokbarr lneghatáľozott elóirányzatokĺa, az ott megjelcilt hatáľidőig kötelezettség nen]

vállalható, illetve a hatáľidóig az előiľźlĺryzat az előiľányzat fellrasználási teľvberr l]em teľVeZl]eto.

l5l Az iĺltézl'l'lél'lyek költségvetési tánogatását a képviselołestület - az előil'ányzat felhasználási teľvhez
igazod,ő - iritézményfinanszíl'ozási teľv szeľinti ütemezésben biztosítja, kincstáľi ľendszeľ
rnűködtetéséveI'

/6l A feladatelnaľadásból száľmazó megtakaľítást az intézlÍtél1y nem lrasznállratja fel, a képviseló-
testület a végleges feladatelmaradást követően, de legkésőbb a pénzlnaľadvány jóváhagyásakoľ dönt az
inténnény költségvetési elóiľáliyzatálak cscikkentéséľől, illetve a pénzmaľadvány elvonásáról. A
Polgáľrnesteri Hivatal és az inÍézmények a zárszánadási rcndelet hatálybalépéséig a váľható
pénzmaľadvány teľliéľe kötelezettséget nern vállalhatnak, kivéve a céljellegÍĺ pénzmaľadválryt.

l7l A do|ogi kiadás megtakaľításból, kivéve az /6l bekezdése szeľitrti lnegtakaľítást a személyi juttatás

eIőirányzata növelheto az előiľáĺlyzat átcsopol'tosítását köVetóen.
Az e rendelet mellékletében meghatározott kiadási eloiľányzatok neIn léphetők túl, azokľa
többletkötelezettség rrerĺ vál lalható.

l8lA tervezeĺtel rneghaladó többletbevételbol év közben szernélyi juttatásokľa, valamint a hozzájuk
kapcsoIódó Inunkaadókat teľlrelő jáľulékokľa _ a többletbevétel bejelentése és előiI'álryzatosítása utár -
a többletbevétel eléľésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, tlem a személyi juttatások
körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése utátr megmaradó összeg lrasznállratő fel az
állaInháztartásľól szólő 1992. XXXVIII. töľvény és az állalĺháztaftás mtĺködési ľendjérol szóló
21'l / 1998. (XIi'30') Konn. ľendelet tęndelkezései szeľiľtt.

l9lAz illtézmények és a Polgáľrĺesteri Hivatal a benyújtott pályázatokĺól és azok elbíľálásáról
folyamatosan köteles a képviselółestiiletIlek tájékoztatást adni'

/10/ Az öllkoľmányzat által adott közvetett támogatások ľészletezését az RlIŻ' számli melléklet
Íaltal]íjrazza.

16.S
Eeyéb ľendelkezések

/1/ Az örrkormárryzat lnĹĺködési célú bevételei nem fedezik a mtiködési célú kiadásokat, ezén az
önkoľlnátlyzat önhibáján kíviil foľľáshĺányos helyzetbe került, melynek összege 357.264.000 Ft.
Az önkoľmárryzat önállósága és működőképessége éľdekében feladatainak ellźLtásźLhoz az önlribájátl
kívül hátrányos pénzngyi lrelyzetben lévő (foľľáshiányos) önkoľmányzatok kiegészítő tálnogatására
igényt nyújt be.

lŻl A tálĺogatási igény elutasítása vagy ľészbelli tełesítése esetén aZ önkoľmányzat a gazdálkodása
soĺán az év közben létľejött hiány finanszíľozási rĺódjaként a hiteIfelvételt lratáľozza meg. A támogatási
igény elbíľálásáľóI a képviselótestületet tájékoztatni kell. Az önkortnányzat 224.000.000.Ft hitel
összegéig és a béIüitel hitelfelvétellel kapcsolatos jogát a polgáľmesteľIe rtlházza át. A polgármester a

hitelszerződésľől arrnak aláíľását követően a következő képviselółestületi ülésen köteles tźLjékozÍatást
adni.

/3/ Az önkornányzat hatékonyabb vagyongazdálkodása érdekében 200S-ban elľendeli az
önkoľmányzati fenntaltású intézmények épületkihasználtságának vizsgálatát.

l4l Az onkormáĺYzat a takaľékosabb gazdálkodás éľdekében felkéri az önkoľmáryzati fenntartású
irrtézrnények vezetőit, hogy az éľvényes kötelezettségvállalásaikat és szeľződéseiket _ 2008. ápľilis 30-
ig - vizsgálják felüI és lehetóség szerint az iritézmény száInáľa kedvezőbb feltételekkel módosítsák
azokat, illetve a hátľáryos vagy nem céIszeľű szeľződéseket nrondják fel, sztintessék meg'
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/5/ Az örrkoľmányzat intéznényeinél és a polgárrnesteľi hivaÍalnál az |l|eÍnényťtzeÍés egységeseIl a

rnurrkavállaló által rrregválasztott lakossági folyószálnláĺa utalással töńénik. Az illetmény utalásáľól

úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án _ amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azl
megelőző munkalrapoIl _ a lĺurrkaválIaló szárĺIáján jóváíľásľa keľüljön.

/6/ Az önkoľrnállyzaÍ az intézlĺĺényeinél és Polgáľmesteľi Hivatalban foglalkoztatott rĺunkavállalók
kedvezlnérryes étkeztetéséľe 6'000 Ft/fólltó összeget biztosít.

/7/ A képviselółestület a bevételek riovelése és a kiadások csökkentése éľdekében sziikségesnek taftja

mind az intézlményeknél' nlind a Polgáľmesteľi Hivatalrlál egy éIdekeltségi ľerrdszeľ kialakítását,

melynek 2008. ápľiIis 30_ ig töfténő kidolgozásával negbízza aPéľlzi)gyi és Gazdálkodási Bizottságot'

ĺ7. s

Az önkoľmányzat a Környezetvédelmi Alapba befolyt összeget a váľosi szen nyv ízcsatoĺna-hálőzat
építéséľe és a szen:nryíztiszÍíÍő telep ľekonstľukciójáľa használja fel.

18.S

/l/ A képviselőłestület - a llyilvántańott és több eľedménytelen behajtási intézkedés utáli is fennálló -

követelések leírása engedélyezésének hatásköľét a következok szeI'int határozza meg:

a./ l00.000 Ft alatt intézmériyi hatáskÖľ,
b./ 100'000 és 250'000 Ft között a polgáľnresteľ engedélyezi,
c./ 250.000 és 550.000 Ft között a pénzügyi bizottság engedélyezi,
d./ 550.000 Ft fölött a képviselő-testĺilet engedélyezi.

Az éltékhatáľ éftelrĺezésénél a követelések követelésenként száInítandók,

lŻl A |eĺÍ követelésekről az intézmények és a Polgáľrĺesteľi Hivatal kcitelesek a záĺszámadással egy

időberr az önkoľmárryzatot ľészletesen táj ékoztatn i'
A tájékoztatás tartalťÍ\azza a leíľt követelést tételenként, a leíń összeget, a hatásktjľ gyakoľlójának

megnevezését és az engedély szálĺát'
1e.s

Záró ľendelkezések

l1l Ez a rendeleĺ 2008. febľuáľ Ż7 ' napján lép hatályba, ľendelkezéseit azonban a 2008. évi költségvetés

végrelrajtása soľálr 2008' jalluáľ l. napjától alkallnazrri kell.

lŻl E ľeldelet lratályba lépésével egyidejíĺleg a Ż006. évi költségvetésľőI szóló ŻlŻ006' (II.23 ')
örrkoľmányzati rendelet és a rnódosításáľól szólć: a 6lŻ006' (III'31.)' a 14/2006. (v.Ż6'), a |8lŻ006.
(VI.30.), a 2212006' (v|I.l6'), a Ż3/Ż006. (IX.l '), a 2412006' (IX' 29.) a Ż6lŻ006'(X.27 .)' a 29/2006'

(XII.l.), a 5lŻ007. (II.z8') és a 10/Ż007 '(IY.Ż5.) önkormányzati ľerrdelet lratáIyát veszti'

Kisúiszállás' 2008. február 26'

ulł\,\r\
(:Kecze IstvĄn :)

rfrt .LLe-]v .,.-.
1:DrŤ(ittl in ger\lona:)
cílnzetes főjegyző

február Ż7 -él'l, a Váľosháza hiľdetőjében.

r.lĄ*'..Lp^1'^.-
(:DrKittlingeľ Ilöna:.1

címzetes fójegyző

polgáľmesteľ

A rendelet kihiľdetésľe keľült:2008
Kisújszállás, Ż008 ' február 2'7 '



5/2003' (lI'2?) oR ne éklele 1. cĺm
onkoľmányzati bevételek

és kiadások 2008. évi előiľányzata

R/l.ez, mell.

tx BEVÉTEL MEGNE\'EZÉSE
2008' évi

ęlőiĺár'yzal

I. l{ĺ'KÖDÉsI BEvÉTELEK:
I tgámcŚt.ri Hivätal miikódési bevéletei, műkÖdéŚi ÁFA bcvćt.lek 124 091

2 ntézménvek nűkÖdésj bevételei. mükÖdési célú Äfa bevételek 26 90'.

3 lársulások mÍjkÖdési b€vételei, működési célú AFA bevételek 4 821

4 ]igány Kisebbségi onkormányzat müködési célú bevéte]ei l(

5 olsármesleri Hivatal fe]balmozási célu Áfa bevélelei t1 46:

6 ntézmények f€lhätmozasi célú Áfa bevételei

1 oleáÍmesteri HivaÍal mĺikÖdési célú oénzesŻköŻátvétele á1lamháztartáson kivülről lx

8 ntézménvek miikÖdési céhl pénzeszkÓzátvétele államháztartáson kivu]ról 23 681

9 társuláŚok műkÖdési célú pén'zeszközátvétele államhŁtaíáson kivülről

l0 ]igánY Kisebbséei Önkormányzat ľntlkÖdési célú pénzeszközálvétele áh'kivülről I 03t

l. ntézméĺyi működári bevételek összesen (1+''.+l0) 19919r

I {asánszemélvek kommunális adó'a 21 00r

2 degenforgalmi adó tarĺózkodäs után 4l

3 Darűzési adó 235 00r

2.1 {elvi adókösszel€n (l+...+3) 256 04t

I )ótlékok, bĺíságok 3 12!

2 iÖvedelemadó helyben maradó Íésze 8216',.

3 ;zemélYi iÖved€l€madó iÖvędelemkülönbség mérséklése miatt 3ó5 0ó'

4 ]épj ármĹjadó 4815t

5 TermófÖld bérbeadásából sŻáÍma2ó jÖv€delemadó 30r

6 \tensedett esvéb közDonli adók

Ż.2 tt közDoĺti sdók (l+...+6) 499 4n

KómYez€tvédoImi' mŕlemlékvédelmi birság 43

2 lalajterhelésidĺj 150

3 ]gYéb saiátos bevételek 53

2,3. Blrságok pótlékokćs egyéb sajátos bevételek (l +....+3) 246

2. l yzBtok saiÁtos mĺĺködési bevéte|ei összalen (2.l+2.2+2.3) 751 9tl

II. FELHALMoZÁSI És TÓKE JELLEGÚ BEVÉTELEK
lsatlanok énék€sltése és esyéb tárqyi eszközÖk érték€Śitése 8',7 32

2 Földt€rület értékesltése

3 Egyéb tár8yi eszkÖzÖk értékesltése (intézményi)

t. lářcýi eszközók immst€řiólis iavak értékelĺtére össześetr (l+...+3) 81 32t

]nkoÍmánvzati lakások értékesĺlése 50(

2 )nkormányzali lakótelek' egYéb t€l€k értékęsĺtése

Privatizációból származó bevéle]

4 vasYon bérbeadásából sármäzó bevétel 20 894

5 jgyéb Önkormányzati vagyon ĺlzemeltetéséból' koncesszióból származó bevétel

Ż. )nkormányz9t sajlĺlos felhatm. éś tőkebevételei (l+.',,+5) 2139'

)szlalék és hozamb€vétel 20 00(

2 Bgyéb pénzügyi befektetések bevételei

3. befekt€tések bevétetei (l+2) 20 00t

Polqáľm€steľi Hivstsl felhAlmozásl pénz€szköz ótvét€le állambáŻtaľt.kivĺl|ř{ll 103 95!

l.t - Előzó évek lakáslámoqalás visszatérités€ niatt (lakossági) l0ĺ

).2 _ Adóssáekezelési támogalás visszatérülése

t3 _Útépitési hozzájárulások lakossági I 00r

l. _IVa.Iyb llya ÖblÖzet szennyvĺzcsal'hálóŻat épltéshez vĺzikrzmű Társulattól 102 85

2 ntézmények felhalmozási pénzelzköŻ átvétele áll'mháztarláson kiÝülľől 7 901

3 ľá rsulások fethAtmozási céhl pénzeszköz átvétele államhiiztarlásoĺ'kivltlřől

]Ko felhrlmozási célú Iénzeszköz ótvétele Állemháztařtáson kivülről

4. .eth9lmozásl célli Dénzeszköz Átvétel€k ( 1+2+3+4) tt2 61"

ĺ2008 (I-27) eredelt köLséqwlési re déle l ,,e étlelei RJ nl.lléllel



5/2008' (I'2?) ÖR hP\léhhk 1. cím
Önkormányzati bevételek

és kiadások 2008. évi elóirányzata

R./l.sz. mell.
ez€r Ft

E BEVÉTEL MEGNEvEzÉsE 2008' évi
e1óirányŻat

III tÁMoGATÁSox
v hozzáj árulás: lakosságszámhoz kÖlÖtl 48 69

2 {ormativ hozzáiárulás: feladatmutatóhoz kÖtÖtĺ 989 46

t.I {ořm.tĺv támoqatlĺsok (t ł2) r 038 15

lieeéBzĺtő támosatás az esves kÖzoktalási feladatok ellátásához 760

;sYes iÖvedelempót1ó támogatások kiegészllése 243 68

1,2 {ormetlv, kötött f€lhásználású támogstások (ĺ+2) 25129)

eÍuleli kiesvenlilést szolsáló feil€sztési célú támogatás (TEKI) 7 001

2 ĺmzett támogalás 320 23'

t.3 |eilesz(ési célú támos'tá3ok íl+2') 321 23'

I rkoľmánvzátok költsécvetési támoqełás' összesen (l'l+l.2+l.3+t.4+l.5) 1616 69

rv. tÁMoGATÁSĺRTÉKÜ BEvÉTELEK
|otsáľmesteři HivatgI tómosstáséľtékĺĺ h€vét€le 11 1i

Ll - Mezóóń szolgálat miikÖdéséh€z FvM lánogalás 300

t.2 _ Munkaerópiaci Alaptól (KözhasŻnú foglalkoztaÍáshoz) 885

t.3 - 5%-os iltetménynÖv€k€déshez kapcsolódó lámogatás 42 55

I _Illegális szemétlerakók megszüntetésére

-helyi közf.közlekedés támogalása t58
6 _TIoK pályázat t8

l. _ Érettsési és szakmai vizssákra álvelt pe 2 00(

I.E _ Demens betegek ellátására nyert támogatás

l. - AVoP-LEADER+ turisaikai pálYázat | 92t

ll0 _lŕtszamcsökkenlés lámogatása 7 552

Lll -HEFoP 2.l'5 DálvŁaĺ 208

Lt2 _cigány Kisebbségi onkormányzat általános támogalása 64(

1.13 Kisújsállási Térségi szoc' otthonnal kapcs' feladaÍok koordinálására I 20(

Ll4 -EuróDa a DolsáÍokért oro sÍam 200'7 ą013 2 561

LI5 -Iskolatei DÍoqram (2007'évben nem érkezett meg) I 245

2 41 041

2l ebből oEP_töl átvert pénzeszkÖz műkodési céIra 35 El

3 ]igány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékü bevét€le 5 0s7

ľáľsülások támogátásértékĺĺ bevét€le 7 Ż5ź

L Mĺlködési célú támogátá3éńékű bevét€lek ( l+2+3+4) 131 06'.

FethslmozÁsi cétú ĺámoqetásértékű bevélelek

I 'olqářmest€ri Hiv!tsl fethelmozáśi célú támogaŕáséńékĺi bevételel 6ż1 a6l

Ll -ÉAoP 4.l.5 KÖzDonti orvosi Rendęlő és fogászáti épület€k akadálymentesĺtése 9 90(

t.2 -EAoP 4'l'5 PiBpang óvoda épül€tek akadálymentesĺtése 9 90(

1.3 -K€nderes' Kisújszállás krzÖtli kerékpárút terv€zése l 50ĺ

JIla'IVb lIUa ÔblÖzel szennyvĺzcsat'hálózat épltés TR_FC lámogatás 321.

6 -Ila,Ilb nva öblÖzet szennyvlzcsat'hálózat építés TEKI lámogatás 3 871

_ KÖzintézménvek villamoseneÍgia_e]látó rendszerének korszeíiíďtése 34151

1.8 _ KÖzl€rüleli j átszóterek EU komfort kiépitéséhez pályŁati támogalás 2 00r

1.9 - Kaícagi Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja 62 45:

Ll0 _ Rákóczi u' lo'sz'alatti ingatlan tuńsztikai célú átalakltása 8 591

_ AVoP_LEADER+ lurisztikai pályáŻat I 53!

tl2 . ÉAoP 4'l'l' Arany János Állalános Iskola épĺltelének felújĺtása 14 25t

'-20a8 
0I ' 27) e red' l i kěllségýelési Bnde le l nlel lékle lei R- l k elléklel

2008,03.059:21
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Önkormányzati bevételek

és kiadások2008' évi előirányzata

R/l.sz. mell.
ezet Ft

BEVETEL MEGNEVEZESE 2008' évi
e1őirányzat

Ll3 - ÉAoP 4.1' l. Új Óvoda épltése t4 25

- Kisújszállás bel-és csapadék€lvezetô ręndszerénęk rękonstrukciÓja 249l

LI5 _ Éłop z.l'llł sľzletet Gyógyviziĺ slrandfürdó teÍuletén egészségcenlÍum 25 00

Lt6 _ ÉAoP 2.1' l/B EPsébet liget rekonstrukciója t3 50

ll? - ÉAoP 2.1'l/c Múzeu'nok felújitásáía és lematikus útvonat kialakltása 13 50

Ll8 _ ÉAoP 3.l'4B Autóbuszmegállók korszerűsĺtése 58 50

Ll9 _ KEoP l'l'l KaÍcagi Kistérség hu]ladékgazd. rendszerének korsz€rűŠitése 5t 00

LZO _ KEoP 6'3'0 KÖmyezetvédelmi és informatikai fejl€sztések l0 00

t2l _ ÉAoP 5' l.ĺ/D Int€grá|t funkcióbóvĺtó telepütésf€jlesztés 52 00

1.22 _ ÉAoP 4' l.2 Egészségügyi szolgállalások fejlesztése 80 00

t.23 - ÉAoP 4't.3 szociális létesitmény€k fejlesztés€ t50

L24 _ ÉAoP 4'l'4 KözÖsségi és rekeációs intézmények feilesztése 14Żs

1.25 - KEoP l'l'2' Állati ered€tii hul]adékbeg]i űjtő rendszerek kialakĺtása 700

t26 ' ÉAoP 2' l 'll B Matom - Béla király utca útépĺtés 84 61

t.27 _ Béke és sásasó utcák ŕelújĺtása l8 50

t.28 - 'KÖzKINcs' hitelek kamalainak támogatása 348

1.29 Erzséb€t Gyógyvizű stÍandfu Ídő fejlesztése kerelében sállások kialakĺlása 388

z k támosstásértékĺí bevételei 59

ebből: Egészségbiztositási Pénzlár támogatásértékil bevétel€

3 'ářsüláŚok támosetáŚértékű b€vétel€ 19Ż 09

)iqÁny KiŚ€bbséqi lnkormányz't támoqatáséńék{i bevétele

7. Felhslmozĺĺsi célú támogatáséľtékű bévételek (ĺ+2+J) 820 80

ľAMoGATAsI KoLcsoNoK vlssZATERULEsE' ERTEKPAPIRoK ERTEKEslTEs

'Első lakáshozjutók kölcsÖn visszatéÍülése 300

2 - BBlvizkárok helvreállĺtására nvúilolt kölcsÖn visszatérülése 50

3 lakásét'ltési kölcsön viŚszatérülésa 24s
- Inlézményekn€k nyújtott műkÖdési kÖlcsÖn vissŻatérolés l6 I

5 _ ciqány Kisebbségi Önk. nYúitott műkÖdési kÖlcsÖn visszatérülés 1R

6 ' Intézményeknek nyújtott felhalmoŻási kölcsön visszatérulés 't7

si kölcst'nök Yisszátéřiilése össŻesen (l+..+ó) 23 27

vI. tlTELFELvÉTELEK
úűkÖdési célú hitel és kiesészĺtó támosaÍás 357 26

2 Fejlęszlési célú hitelek 269',to

Iit€lfelvéŕ€l össześen íl+2) 626 96

YII. 'ńNzFoRGA|,oM NńLKĺjLI Bf, vÉTELf, K
Polgármesteri Hivata]elóző évi pénzmaradvány igénybevélęle mĹikÖdési célra

2 .k .lőzó éü DénmÜadvby igćnybevétele miikódés; célra t7 1

3 látsulások elózó éü pénzmaÍgdváĺy igéĺybevétele mijködéŚi oélra 32 98

1. Wĺiködári célú v ösEftsen íl+2+J) 54 96

)olgármesteri Hivatal elózó évi pénŻmaíadvány igénybevétele felhalmozási célra t82 2'

Intézmények elózó évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

3 Társulások előzó évi pénzmaradvány igényb€vét€le felhalrnoási célra 201 00:

2 Felh'lmozási célú pénzmsrrdványösszesen (1+2+3) 389 2t(

]éĺzforq'lom nélkllli bevét€lek összese!: (1+2) 444183

ÖnkormÁnyzati bevétel€k miĺdösśŻeśen (t-vII. fősoľok ľészletező adstai) 4 867 43t

4 867 431

5-2008 (II'21) eredeu köl'éAýelé'l re delel é llékle lei R- ! helléklel
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o!'27-) ÔR n e ékle|e 1' cĺm

Önkormányzati beYételek
és kiadások 2008. évi előiĺilĺyzata

E
ü

BEVÉTEI- MEGNEVEzÉsE 2008' évi
€lőirányzat

Melléklet KIADÁS MEGMvEzÉsE 2008' évi

2 I 252 94

z nlézménvek felhalmozása 849

2td lársulások miikÖdése 43 n4

2td áÍsulások felhalmozása 399 09

t57 l8

2le érségi szociális otthon felhalmoási kiadásaihoz pénzeszkÖzátadás

3 'olgármesteri Hivatal műkÖdése és Önkormányzati feladalok I 049 348

3 olqáŕmesleÍi Hjvatal íelhalmozási kiadása t3 108

,la l2 90t

4 łiteltörlesztések és kamatok 251 16"

5la 771 111

5tb Ji, induló beruházási és felújĺtási feladatol 156 504

5le ]uróDai Uniós támoPatással mesvalósuló Droleld€k 656 631

5lc ]łéb felhalmozási kiadások l8 36

sld !i célú pénz€szköz átadások és kÖlcsönÖk s2 29

6/a ]éltartalék folhalmoási céIía I 70(

6th ]éltartalék mĺĺkÖdési célra 2541

ntncs l0 00(

lel€pĺllési önkoľmányzgt kradásai összesen: 4 859 0Sr

2lc ]isánv Kisebbsési lnkoÍĺnánvzat mĺiködési kadása 7 311

:iqáív KiŚéhhŚépi Ônkománvzat felbalmozási kiadása I 00:

il'dások mindöss'f!€n: 4 861 431

Kö|tségvetés hiánya:

R/l.sz, mell.
ęz€r Ft

5 - 2008 0I '27) .Ed.l i köIségÝ!ési re delel n .l lékl.l.i 8J n,e||ékl.l



5/2008' (II'27') sz. ÖR melléklete

2008. Megneverćs

2008. évi
normatíÍ Írogałások számÍtása a2001.éxi CLXIX. törvény alepj

2

Glôltälĺś llôřrltätlväk ílśś7éŚt]l:

ll abí]
'én7-bei éŚ t€ÚéŚżltbđi ćŚ wiális és 8fuekióléti €llátások

;zociális élkeztetés nwediimin' l507Ft mes nem haladó iövede|em

tćtsám

Ĺr4'i cpđĺkćđuiiŕ4c nulodiimin l śoo/"-ĺ ńPoh'l'.ló lň!

12bc2ś

\tlagos szmtü ápolásl goncl.nyúJó bentlakásos es atm'elh' nyúJo smcralr|

eÍm€klÓlétl szolg')

Ft/ťó

t7 591

: ňôrmättväk ńqś'éaén!

l43t

27 001

5-2a08 EI'27) e.edetj łÔJtséqýetésJ 'érde.iet ne-rléłlétei 20aa' év ere<letj

17 744871

l'&szám

1 339 491

t10

R_/l/a mellék]et

Íánnđ.ł4. ä..zđô

57 477 86

l7

6s 00(

4 901 55!

150 000

700 00{

| 936 000

6

868 500

25 200 000
t6 410 00(

230 oaa o50

ó00 00(

57 477 a6'Ĺ

95 052 94(
4 90t 555

3 140 00(

,::|ĺ| llxx tllttl



5,2008' (ĺ.27') sz' oR melléklete

K6zoktatási ä|łphoz'jjárulások

2008. évi
normatíĺ 'nogatások számítás^ a2007.évi CLXIX. törvény łlapj

2008 'szeptember ol-ig 8 hónapÍa

5-2oos (IÍ-2?) eredeüi łö.ltségýeté9j !é.deiet nel.léł.létéi 200a. éÝ etedeti

R/l/a melléklet



5/2008. (II.2?.) sz' ÓR melléklete

2oo1 évi 2008 évi

17

17.l
t1 1

t7.2

Megneveżés

2008. óvi
normatÍ' 

' 
mogatások számĺtása a2oo1.évi cLxx. törvény alapj

Kíl'arktäl;lśl ]lôflllätrýäk ôŚś7éśélt:

3

4

51

A sám a kÖltśégvetési tÖrvény 3.,4.' ćs 8' számú mellékleteinek sámoásáLal azonos'

c.\DocUne'ť5 and sexxirqs \ bogoske. RÍsU,rPE\ DokDentmok\

5-20aB (]I'2?) ełedetj łó]tśégýétéśi 
'é'de.tet 

neJ-léł-letej 20aa- év eredeťi

6trkorrnáüyzgt 200& évi vírhrtó sz€mélyi jövcdelemadó b€vét€le:

6 200 00ł

*a.^ ,*1l 6a.ą

)lĄ

R-/l/a melléklet

44 9 400 413 60t

3 960 000

l 736 00Í

1 034 155 643



.B

)ologi }iadá$ł

Cím

?

1ĺÚtelót tcrheló járulékok

4 iryéb mů}l'dćsi élú tímo8.ŁisŁ tiadĺlok

illátothk Pélzbe|i juťBd6.

ó ilózó évi n'úłódési kölcsöĺ viŚs2ńrteŚc

uűkôdźÁí 
^iadós 

ôss1są :

8 l.lbajnoźsi kiadások ÄfÁ-val

9

Ż.

Intćmónv.k bevćtelei és ki'dás'i
2008- év

,0
'lóó 

évi fcjlcszŕsi kölcsÖń visuafŹtáśe

.elh úlrnoŻó:ý kiarrós ô srŻáq :

o ś'dĺsok mindö!śAen:

t2 lntéaényi múki'dési bc'/ćt l.t

t3
ntćznćný múkrdési cąú lámogat]ĺśértekú b.wtelcŁ ĺtlttt

Ż.

Żo 665

Felbalm@ĺli és t6kcje cgű belćtclck

ĺ2z 547

l5 Fclhalnouíii célú táDo8atĺsértéků bcultclcL átltí

376r8

ló

L.

5 406

'áIyázń@ k Pš'olódó műttdćsi cćlú óĺkomł|yati

t7

45 774

ó5

Pď}dathoz kapc$lódó téjlsztesi cćlú ólkomáúyŹ!

t4 7Ll

ta

22 991

t83

2.

162 732

Múködési cćlú péÍmaÍadÝÁĺy

128 83

l9 Felhälnozjsi cćlú ŕĺanendťđy

40 521

Żo ÖĺkomáĺyŻŹti lámoPBcáś

16601

Ż|

LOZ

65 903

r25 6Lt

Ż2

laćt I€k mind6śś6đ:

ru 73:.

39 6&

0

ltćanéĺy ÍćsŻrc jáó nomďiv s körüt ómogatás

399

45 641

24

3

% IuetBény nörekedćstcz kapcsolódó ŕmogaÉ6

18092

25

ćtszáĘcsi'Iikcuéste klpśolódó támogatás

442:

56 65',

ó5 90'

40(

26

Laz

26 62

tu155

)lüé1é3 e ôĺkom.-i tím-h@ viszoíyítv. (2$20' s.)

108 85

l97 7ś

t25

tzl

3153

7EE

29j nó

@é!elbő|kia.r''ból HEFOP 2-l-5 Íelodatfu

iqllp,.|*!t!!b4qy|HĘ!o]' ]!.?,&!94!!!?

z8 96

l4Í

r 211

t41

48 491

las 67

325

\7

571

15lĺ0]

593

l0{

lzÍ

16 42

t77 E64

40(

3 975

LX 66

197 21

72n

400

I7L E7,

z E51

RŹ. melléklet
eqtr

taz73

5 73:

460

92 868

14274

94 03

2Esl

t21

9154

tu 7l

63 0t

4 553

6 158

562

ó5 90

187 91

5ą

4 251

35 OEE

6l

103 9ló

3A 431

3 975

183 291

788 98

520

92 %.

a

41960

u8 t4

I 964

zo59

23134

I 15 

"!:

971

2 841

56

40 402

t74 7v2

285

35 818

5ó

35 ttU

5 l9r

E E2(

-zŻ 611

tas 6n

za22

t6173

2 851.

1252 7

rr2 351

6 t45

I23 E5r

275 22.

0

żj n3,

-59 44t

5 l9r

t 058

7123

297 2tl

128

243 32

5?8

l17 55t

776

\7\ 922

a29.

-57 ż3

56

ta0 7t5

26901

25\ 62Ą

t85 801

70 73:

-23 601

47 333

4 1at

92 86t

190 58'

a 491

27 885

r8 665

2 t2l

351,!

435

821:

2245

2 551

44Tľ

23 43

77n

17loi

586

I9E:

138

-18 90t

86t

I t44

l9

803 84r

673

_1ó l!

34 8Z

? 551

8462t

-2919a

10



5lŻO08. (II.27.) sz. oR melléklete

lntézmény

ĺáÍosi Óvodai ln€zmény

\rany János Átatános lskola

bssuth Lajos Általános lskola'

'ďagógiai szakszolgálat és
)iákollhon

A 2008. évi költségvetés közoktatási mntatőszámaj

gyeremek- es

ilapfokú Í''úvészďokt lnt

'óticz 
zs. Gimnázium, Közg

iŻakköŻépĺskola és Koll-

I 2llttt

370

csopońok,

lléssy s. szakközp€P és
!Żakĺskola

566

lnuaľl - auq. .r'r .

í5 csopoń

461

23 osztály
6 napk. cs.

ťrsszesen

Osszesen:

JÓ'

heti óraszám

ĺ 8 osztály
4 napk- cs.
2 koll.cs.

Megjegyzés:

órában, melyet teljes egészsében kötelező órasámban és közalkalmazottijogviszonyban látnak el. A heti 89 óńból - szintén mindkét idöszakban - heti 13 óra a kenderesi

1I- tészs, már tartzlmazz'a.

678

1035

kötelezó órában
ellátott

3 múveszđi
ág

az összesenból

554

940

992

846

2966

l9 osztály 14
szákm.cs'

tólóÍában ellátot

471

327

3 m]v. ág

gyeÍemek

5-20o8 (Il.27) eredeti költségvetési rendelet mellékleteiR-2-a mutatószámok

43

788

129',1

ll. ZUUö. szeplemoer 1 - oecemDer J't

69

984

294

360

csopońok'

985

58

5423

533

716

33

í 5 csopoń

452

306

4646

2ĺ osáály
6 napk. cs.

összesen

268

352

neĺ oraszam

'l8 osztály
4 napk. cs.
2 koll cs

R/2/a melléklet

700

1038

3 múvészeti
ág

*""'!ŕ,3ľo"n 
|*'uo*n "''''o

777

az összesenból

561

87'l

992

855

2598

ĺ8 osztály ĺ6
szekm.cs.

421

Elt'łés

339

6 koll. cs.

3 múV.ág'

46

788

1306

50

970

306

1029

0

67

-2 osztály

5379

721

33

277

0

4657

249

0

0

722



Intćzmény€k ŕąszćľe brzosított normatÍv módon elosztott kötött felhłsználású támogatás rclhasználása
2008. év

(klom.|és 
'Ż 

R'. sz me éldet adetĺiból)

5/2008. (II.27') ÓR ňe éHete

Ssz

a

Dologi kiadások

Megn€vezés

személyi juttatások

3 MÜnkaadót terhelő jáÍulékok

Bevét€lek
Kiaúisok ťrsszeserr:

IntézrnéDy résźre járó kötött támogatás össŻesen
/=ňnL^m4M.łi ŕ4ńńoáÍ4(\

Beyételek črsszesen:

ó'ooĺi

'.degógi'i sz|kszolgálat

htezme nvt aclat lapo k szerrnt

2

P€degógus szekvizĘa és továbbk pzćs

363

363

l8c

363

r80

491

3ó3

séqýexési !er.|e.1et neL1ék7exei R-2-b Xöxötx notr

Kossuĺh L. Ah'Iskola, Ped szakzolg. és
DiáItouhon

Llźznźfu ňpfu?żé-.z

r80

191

424

180

Ilłd;eěti I.lł^lA

123

/--^' I )h^lź-^. l.LôlĄ

491

5 486

R/2/b. sz. mell.

ezer R

491

Vzs Gín üźzi n és Közg. szK]
|Ióśą, Ś,ł-,]^, ŚzkÍ

679

5 4E(

5 1E6

679

409

679

409

Ft-b6rr

6 371

679

s 100 000

t23

409

7 608

409

lĺĺ nna

7 601

7 608

7 608 004



13. cím Ry2lc. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi onkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft

2008. év

5./2008' (II'27') ÖR ]ne éklele

Szám BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
2008.

e|őiránvzat

ÁIIamí hozztljátulás a működési költségekhez 644

2 Intézményi működési bevétel

3 Működési célú támogatáséľtékű bevétel 5 057

4 Működési célil źłvett pénzeszköz 1031

5 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 25t

6 Felhalmozás i célű áBĺ ett p énze szköz '752

7 Önkormányzati trĺmogatás 64(.

8 Előzó évi pénzmaradv ány

9 Bevétel összesen: (1+'..+8) I381

t0 A bevételbőI a HEFoP 2.l '5 pdlydzat beyételei 2 378

Szám KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2008.

e|őirźnvzaÍ

Személyi juttatás 4 56(

2 Munkaadót terhelő járulékok 15Ż(

3 Dologi kiadások 90(

4 Egyéb mĺĺködési célú tĺĺmogatások, kiadások

5 ]|őző év\ működési célú kölcsön visszaťĺzętése 38(

6 relhalmozási kiadás t00:

7 Kiadásösszesen: (1+...+6) 8 38r

I t kiadósból ą HEFOP 2' 1.5 pđlyózat kiaddsai 2 378

C : \D ocume nts ąnd Settings\ b ogos ke' KIS UJ P lI\D o kume ntum o k\

5-2008 (II.27) eÍedeti kö]tségvetési Íende.let ne1ték7etei R'2-c cKÖ



5/2008. (II.27.) ÖR melléklete

Ssz.

ó-7. cĺm
Társulások bevétel€i és kiadásai

2008. év

Kiadások

Megnevezés

Dologi kiadások

izeÍnélyi juttal|iEok

3 Muíkaadót teÍhđô járulékok

Eryéb mťrködési célú támogatfuok. kiadfuok

5 Ellátottak péÚzbeli j'rttatása

Kiadđsok ôsszesen: ( 1 + 2 + 3 + 1 + 5 )

6 Felhalmozási kiadások AFA-val

1

Bevćt€lek
Kiadások mindösszesen:

8 Intézĺnený miiködéśi bevétel

200E. évi ą€d€ti

9

Ônhmónlz4li 1'đrsulú!
az ŕsżakaarldi R&íó

l,tűködési célú pénzeszköz-áttétel, támogatásćrtéků bevétđ

r0 ;elhalmozási és tőkejellegĺi bevételek

ll
lelhalmozási cćlú támogatásćttéIđ bevét!ĺeĘ átvett

'énzeszközök

2008' évi cttd€ti

t2

| 919

lüködési célú pénznaradvány

l3

u0

lelhalmozási cćlú pénaaÍadvány

lĄ

R/2/d. számú melléklet
ezer Ft

15

)nkormáĺyzáti Ĺámogatfu

65

}evételek mindřisŚżcsen

2008. éü cÍcdcti

0

33 221

C: tD@nens o"d &ÍinBs\bo86ke-KISUJPHDot hektwok:

0

2 2E4

7 35,

218

0

2 284

35 201

7 s9,

42 762

0

l0

399 @7

Ż2u

441 859

0

45 ()4ó

4 801

399 09

0

44414:

4974

0

0

192 092

0

482

2 304

32 987

207 005

0

192 092

44t ĺ59

0

32 987

Ż01 005

444 t63

0



Cím 5.

Megnevezés Összeg

l. liiködésicélú pénz9szközátadás a KarcagiTÖbbcélú Kistéľségi Társulás részére a
(isújsállási TéÍségi szociális otthon működéséhez

157 l8l

lelhalmozási oélŕ| péĺzeszközátadás a Karcagi TöbbcéIú Kistérségi Társulás Íészére

' KisújszálIási TéÍségi szooiális oľthon felhaImozási kiadásaihoz
0

3. 157 18ĺ

5/2008. ( '2?) ÖRDe éklele Kisúlszállási Téľségi szociÁlis otthoD
bevétel€i és kiadásĺi

R_/2'e. melléklet
ezer Ft

TlÍj ékoztató adątok

Ň Megnevezé

)ologikiadások t00 00,

2 izemélyijuttatásol( 141 169

3
',ĺunkaadót 

terhęlő járulékok 45 54:

4 ]gyéb m{iködési célú támogatások, kiadások

5 ]llátottak pénzbeli j uttatása

6 Wít kö dés í I<íą dóś összese,t : 293 318

7 lelhalmozási kiadások Á.FÁ-val

I żel h o l mozósi kiaalós összese :

9 űadások mindósszesenI Ż93 3lt

IO nľézményi mĺ1ködési bevételek 84 48Ą

II mĺĺködési célú támogatásérlékĺi bovételek, átvett pénzeszközök I t7(

lz és tókeje|legű beÝételek

célú támogatásértékĺl bevételek' átvett pénzeszközÖk

t4
'4ĺlkódési 

célú pénzmaradvány

l5 oélú pénzmaradvány

l6 ámogatási igény ( Bevételek és kiadások külónbözete) zo't 664

17 }ŕvételek mindössz€Śen : Ż93 31Í

l8 ntézmény részérejáró noÍmatĺv és kötött támogatás l4o Ż4(

l9 (istérségi kieg'normativa 417Ą

20 % Illetmény növek€déshez kapcsolódó támogatás 8121

2T )sszes kÖzponti támo8atás t90 72!

v tđmogatáson felÜli támog8tási igény (21-l6. sor) -16 93t

)oloqiban lenezelĺ ingatlankaľbąhlaŕlás összege I 500

5-2008 |II.2?) ercdetl kě7tséqvetésj lendelet ne]]é}letél !érsąi szoc'otthon R-2e 2408.03.05 9:2 2



5,2008. (II.27) ÖR mc ék|€t€

ä

Feladat / tevékenvsép

lláÍ.oéŚ7Śéoiiw í.h^lf á<t

megnevezése

4. Dítés és teleDiilés feil€sztés
K ň7nták iiżeňelteJéŚc

7.

8.

ĺńđ.í|áńh..Ť^.ií4<

. 8. cím
Polliármesteń Eivatal működéś€ és ônkoImányzati f€ladatok

bevételei ós kiadásai
2008. év

PéÍ|z-

maradvány

14

K ň7.éh'l tôqlál kô7tátáś

15.

Ďmunka nÍosÍám nroprámszerű kó7ňasŻnú foplalk

]elüzkáÍ-elháÍítás

'Ác fóśit^fŕ łáńiléf.L łäńnŕáŕł.'

Ilrtézméĺyi
működési
bevételek

tx
\7mĺlnk ténvé ńrôłám fi 

'ÍéŚLôrś7eflrŚlÍés

Atvett
Dénzeszkôz_

t.

<ommüniáliŚ Íévékenvség aiśszescn:

v{ezei őśŻolsálď miködtetése

támogatás-

éÍtékű
bevételek

4.

5.

3 36(

Bevételek
összesen

l llllĺt

y'árosi iinnenŚépek testvérvárosi kaDcsolatok

st4

Pl'.-vácáf, lévékénvŚéo

Kiađás
öss7-esen

6 85(

személyi
juttatások

3 36(
l ĺlll{l

Munkaadót
terhelő

jáÍulékok

4 474

103

KIADASOK

6 85(

t4
9 896

I85t

841

n

31254

82

Dologi
kiadiások

9 378

4 345

16 009

U

RÄ_ sz. mcllćkl€ĺ

Pénzeszköz
átadások'

támogatás-
értékrů kiad'ásoł

4 81-,

2t

U

3 00(

9.41

Tá$adälom és

Juttä1ások

12 37ź

4 80(

28 727

17 4)ś

272 09(

4 811

Felhalmozási
kiadások

ll6ó:

l48l
t6 009

13 94!

34 534

8 70(

l8 l3(
t3185

U

l6 556

7jj

s 08t

2 0lź

t3 95(

1) 41

t0 194

3 t7'

t21 411

4

941

l0 85(

644

29 a4t

'7 549

16 1l

0

241

80ĺ



5/2008' (II'2?) ÖR mellékletc

'6
<:

Egyéb clszámolások ( pl' AFA, kamat )
Orvosirigyelet

Feladat / tevékenység

megnevezése

szakmai és informalikai fejlesztésj feladatok (kötött !)

lsponcélok ćs feladatok

] váíosi MaÍketing
Hefop 2.1.5

ElektÍonikus közigazgalás beve7-etése

Gyermekétkeztetés

Európa a polgárokéí program 2007-20l3
onkormányzati cgyéb feladatok (isszesen:

Rendszeres szoc- segĄ egészségkiłosodott szemćlyek
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoc.se8étye

]Rendszeres Śzoc'segély keresőtev'mellett

Rendszeres szoc'segély tánogaĺott álláskercsők
Apolásidij
Rendsz€res 8yermekvéd.tám-részesüIók pénzbeli tám-

Kiegészĺtő gyermekvédelmi láÍnogatás és pótlék
ldöskoÍúak j áradéka

Lakásfenntartási Łímogatás

Folyósitással kapcsolatos kiadiĺsok
Rcndszcres nełelćsi ós szociális scgóly
Átmeneti sz-ocJális segély

Rendkivüli gyermekvédelmi tamogatás

Ka'zgyógy igŹzolványok téritése

KöZtellletes
Tenetési segćly
ln3yen€s ćs á]talános tanka'n}lr'

Közlekedési táno8atás ( Hclyi kŕ'zlekedćs tánrogatása)

l'lclyi óletkezdési támogatiís

Egyób pén7-bcli és t€rmćszctbeni támogatás

3.

8. cím
Polgáŕmcstcri Hivatal működćsc ós önkormányŻati f€ladłtok

b€vćtclei és kiadásai
2008. év

_ - lnĹézménvi
ťe1?--

mukooesr
maraovanv- bcvelelek

Átvett i

pénzeszköz' I

támogatiis-

énékĺi
bevételek

5 180

r

Bevételek l Kiadás 
]

öss7'€sen öss7-esen
szcnrćIyi
jutlatások

0 90 140

Társádalom- ćs szociálpolitikłi iuttAtás iisszcscn:
ľol9ármcstcri Hivatal működćsi kiadása összcstn:

58 432

5 180

0

0

o

0

0

58 432

2 s60l
96 533

0:

0

0

o

0

0

0

o

0i
0l
0l
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

833

? 560
6 393

4 330
'7 591

o

22 o0o
I 55t

833

6 261i
r09 978;

Ż 560)
21t 595

5 758

l4o Ż29
415'7
3 700

46'7'72

t4 300

seli
Ż9'7oI

30 r92:
3 438

25Ż 407

4 75Ż

3 3ó6

4 990
t 260

t7t0
15 000

4 000

2 t60
37 238

249 645

Munkaadót
teÍhelő

jaÍulekok

L

L

i

141 i

1l

I3 640

8 951

I

l
l

8 951

KIADASOK

0

0

0

PćnzcsŻköz
Dologi áladások'

kiadások lá'nogalás-
ćńćků kiadásol

0

i

0l
0

652
ó0

R/3. sz. mcllćklcĺ
ezeÍ F]

4 330
'7 591

i 905

I 55t
401

400

r09 978

Ż 5601

I66 665
i

48 863

.

0

:

:

:

l

l

l

0

0

'o2 ś32

TäŚadalom és _ ''
szoc.pol.
l tálásol klaoasoK

r8 095

36 627

3 438

0

5 758

l4o Ż2g

4 t5'7 .

3 700

3'7 8Żl .

t4 3001

891

2 9'70)

30 t92

0: 0
8 95Ĺ 3 {38

7?

240 018
4'.752

3 3ó6

4 990
l 2ó0

1 710

t5 000

4 000

2 t60
31 Ż38

z77 Ż56
4



5/2oo8. (Il' 27') ÖR nlelléklete 9. cím R/3/a' sz' nrell'

Müki'dési célú pénzeszközátadások, egyéb szeľvek tánlogatása eŻel lrl

2008. év

E E.đ
N Támogatott sZeľV megneVeZése

2008. évi
előiľányzal

,l

2

PHoENIX kóľus

48-as Asszonykóľus támogatása

770

105

3 Váĺosi Fúvós Zenekaľ 745

4 Váľosi Vonós Zenekaľ 320

5

6

Nagykunsági Lovasbandéľitllĺ tálnogatása

Bokoľviľág Hagyományőľző Egyesiilet

75

Ż0a

1. Művészeti és hagyományőrző csoportok támogatása Ż Ż1:

2 I
Ilelyi, székházzal ľendelkező civil szeľvek pályázati keľete
üzemeltetési költsépľe

30(

I

Ż

Ösztöndíj A lapítvány

Buľsa Huligaľica oSZtönd íj pályáZathoz csatlakozás

480

786

3. ĺ Felsőoktatásban tanulók támogatása t266

4. 1 Nváľi táborok 800

5. l Váľosi társadalmĺ ( civil )szeľvek 6s0

6. 1 Helyi kiadványok támogatása 210

l Polgáľőľség s30

2 Városvédő és Szépítő Egyesület Ż2O

3 Nagykun Kisújszálláséľt Alapítvány

4' Jász-Nagykun-Szolnok megyei KöZoktatási Közalapítvány

5. Jász_Nagykun-Szolnok megyei Mentőalapítvány

115

100

s00

7. Egyebek I 465

1
Működési célú kölcsön a KisújszáIlási Csatoľnabeľulrázó

Viziközmű Táľsulat ľészéľe ( koncepció 13/tł' ponl)
6 00(

8' 1 Műkřidési célú l(ölcsi'n 6 00(

Összesen ( 1+...+8) 12 90(



y2oo8. ( II.27.) ÖR melléklete

3'sz' melléklet Ż'cĺm s.alcĺm 1s.szám: spońcélok és feladatok szakfeladat megbontása

iP'RTALAP FELoszTÁsA
a helyi spofttevékenység támogatásáról szóIó 57/2005. NL 02.) sz' rendelet alapján

(ezer forintban)

R/3/b melléklet
ezer Ft

2008. év
SDortinoatlan alap I00(

ta noatlanok karbantartása, feilesztése
)énzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 6 00c

rb rálvázati Önerő alap
)álvázati célú taĺtalék 2 00c

MíÍködési alap ť 20a
>énzeszkÖz átadás non-proŕit szervezeteknek '10 595

)oloqi kiadás 605

rámoqatási alap 2 404

)a JtánpótIás-neVelés
Pénzeszköz átadás non-profĺt szeNezeteknek 1 00c

:b
Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek és intézm' 80(

SDortorvosi tevékenvséq támogatása
oénzeszköz átadás 60(

TartalékalaD 40(

Pénzeszköz átadás 20t
)ologi kiadás 20(

lPoRTALAP ÖsszEsEN: 22 00Í



5'n008' 0l'27') ÖR nďIéHete

É
a)

É

- stÍandmed€ncę rekonstrukció
- Va- Vb łibliizet szennwízcsatoma építés

tv. öbli'zet szennwízcsatoma építés
l 4ll mealence ŤekÔnstrukcló

- pÁlzÁnzi rl ĺ 0 inoątlaĺ fehiiítác

Megnevezése

- Rôvid leiáratú mfüÓdési hitet (2007. év vésén fennálló

10. cÍm
2008. évi hiteltłirlesztések és kamatok

Feilesztási hitelek kamataira
- słŕ'n.lmedPJ'ce ŕeknňstnlkció

l 40 medence rekonŚtnlkció

- Rríkóczi u_ l0. inpatlan felúiííis
- Hivatali eéokocsi részletre víásárlás kamata

- Va és Vb öblözłt csatoma beruházási hitel kamata

- Iv. öblözet csatoma beruházási hitel kamata

- ĺ/a_ 7b_ ]II/a aiblözet cŚatoma beńhá7ási hitel kamata

Feilesztési hitel tairlesztés iisszesen:

- Művelődési és lfi_ Közoont Közkincs orosram hitel kamata

- Nasvkun Klub Közkincs Drosram hitel kamata

Ń/liÍ!zÁ'láśi ĺriłôl 1äřlE'ŕó. Ä..'Á.Á-.

lĄíikiidási hitelek kłmet'iř'

to

4

Rövid leiáÍatú működési ífolvószímla) hitel kamata

łiteltóřl€sztósre és k'm'tr' mindôsszesen:

c: \Docune'ts ałd set ti'qŕs \boqosłe . KI svJPH\Dok,frenxnak \

3 25í'l

!źtýett összea

1 65.

6 35(

Í'6i loŚ7łéśi hifelek k'm'Í'i łiss7€Śen:

68ĺ

2

e^)éb saiál erő

504

séqvetésĺ Ťélde.let nel.léł.letei R-4 fueĐ.. Eiťe] és kafuax

224 791

MÍiködési hitel kamatai aissz€sen

Rl4 .sámú melléklet
ezer Ft

I\^

26u

komm. adó

635
190

3 4Ż(

0

141

2 60A

l0

ZI I

,2t
L Ż4l

652

504

I )41

211 5A

21 371

l4'I
5 080
l 688

11 3ś7

ó50

ósszesen

lltro

r 241

Ż6 371

I1 36?

l1Á1

2 482

Ż7(

3 25(
I 652

l o'ĺl

184

10 32t

6 350

635

2 482

1 688

t,

2 48X

IO 324

lą 
'ĺI?

3 426

211

I 412

ztt
504

224 791

5 000

504

5 000

t5 324

I 565

l8r
Ż 6lÍ

635

3 426

I 565
0

141
t0 324

0

1241
I )Al

21 371

0
0

s 000
26 371



5/2dE' ( '2?') aR łcnéE L

E

l- Önkořmányzati épiilctckbeĺ e5 ĺ vírosház' óPü|€tćbeí kclet|Gzetĺ

Tégla$ĺr u' (szociális ottion és Kígyó u' kÖŻött) és Erdö út (sugár út és
rÁđ].đ/ŕ lif !.li'.rŕi řÁ.'p\ ň..'.?ilrcÁoP l? 106 Đđ F'f

Megnevezés

ll.cím
Beľuháási f€lújítási f€ledrtok

l'alcím
Fo|yámátben lév6' áthúzódó berüházási' felújítási felĺdłtok

- kiviteleźsi költsés 2008' évi ütem

3

- 1áńôttáś k'€!eŚ ka'ltŚés

4,
;z€nn}'r'íuĹsĺtoŕnĺ-hálózet ćpítćse (IVÁ' IĺB' Iľ/á öblóz€tb€n) Ĺs a
zeÍí}ryÍztisztítĹtelcp ľ€konstrukciójĺ megvalósítása 2006. é}'t6l
(€zdft ő€n címzett támopaÍással:
A beruháźs kivitelezési költsésének 2008'évi üteme

Mriiś7'ki ellenő'ćŚ kailtŚépe 2008 évi iitem

Összeg

károk

* az IVą Iĺ.A, llva stb. öblözet b€rubáżs fonásáként megielölt átvett ósszegből:

102'853 ezeÍ Ft vĺziközmü társulástól átvett

*+ az lVa.[,A, IIVa' stb' Öblözet beruhŁjs forÍá6akéntínecjdölt 32'l 323 ezŁr Ft pí|yázáti Összegbó|

320 239 e7śr Ft círflzŁtt Íámo$alźs'
3 '2l3 ezď Ft TFRC tárnogatás

3.87| eztFr TEKI támogatás

9 54i

ľl

Pályź|z^t

9 36Í
IR?

0

ĺ4 308

!2oo8 (IT.2a cr.d.đ kölBćsv.lgsi đtLlď rcltćłlctÉi R-5{ álhúadó fclhdE.fclaď

,dez

saját et6

0

3 0ol

744 861

9tr..-'.'-T'-
l o.'- ÁFÄ Hitel

l mend!ánv uŚ2tđüléś't*"'-

osszEsEN

0

2 751

t02 853

7 001

2 570
187

6 791

40

í

7 30{

0

7 144

', 
1

lí)

327 32:.

0

0

150

149t4

0

í

173 591

0

) í)1a

ĺ26l8l



5Ź008' (tr.2?') ÖR mel|éklete

E

Kisújszállás Kôzint€ŻmóÍy€inek vill{mos etr.rgił-
€Ilátó rendszrrćnckkořszcrűsítése megújuló
€n.rgiłforrásokkĺl Norvég FinanszíroŻási Älĺp(
bekerůlés becsĺilt összköltsése ?30.825 €zeÍ Ft)l.

ll. cím
Beruház.'ĺsi, fcltijítási feladatok

Ż.cím
Új ilduló beruhízási és folújítási foladatok

v Eľzsébct Gyó$'vizű střandfúrdó
bil€sztése keřetében szállások kialakítísa

3-

Közterii|€ti játśzót€r.k EU komfortnłk m.gf.|clő

^- 
Iń.; D.řü ł.lł;r.l4iraL njđŕ.Bmŕá$

1-

Bók. óŚ sáŚĺŚŕĺĺ trtcÁk f.Iúiítása

Átvetl

IVa, IUb,IIva hatáŕon kívůli csatoruĺsuek'smł

Be{dándó

10.

35 001

vářosř_endczŕsi tervbcn szerepló
utcekorrekciók költsése
Ż64l2008'NL26.) önŁ hatiłÍozat Kurucz utca

l.

5 001

309/2007.(vm.28.) sz. önk. haŁł'ozat suglłÍ utci

60t5.

Berdott

11.

1 11',

4 00t

{

l .3 lrodalělszeÍelés

29 751

(

?énz-

Ą nna

AFA

R 5/b' sz. melléklđ

ŕizök vásáÍlása

114

Feil€sztási celú

összEsEN

(

I

388

' 
nnĺ

2 45i.

í

í56 5ôÁ

200

0
0
o

o

774

0

0

0

0

250

{t

{t

24

0

o

r{){)

2 Ąs3

0

0

t 57r
682

ĺ)

63 948

o

0

0

0

0

n

0

n

0

0

0

n



5.Ę0ł8' (Iĺ') ÖR neluĺlcle

ł4vé.!+éŕ łaŕńli écżvÄż^L 
^E^ 

L4fiz4iÁśe

í í.cím
Beruhiáási' felúiítási feĺadatok

3. alcím
Egyéb felhalmozási kiadások

Megnevezés

'pfÁc 2rYlł Á'i iiÍémé

Osszeg

5-2008 ot.27) eÍedeti koltségv€tćsi Íendelet mellékletei Eryéb felh'kiädás 5c

osszeg

r7 465

PályárAt

F edęzęt

o

saját eró
Pé'lz-

mamdvány

900
I't 465
l8 365

eszedett AFA

Hitel,
ÍészletÍe
vfuárlás

2008.03 .Os 9:?2



5/2008. (II.27.) oR melléklete

11. cím
Beruhĺĺzĺsi' felújítási feladatok

4. alcím
Felhalmozási célrĺ pénzeszköz átadások és kölcsöniik

előirányzata

2

Elsö lakáshozjutók önkormányzati táÍnogatása (végleges átad,ĺs) 25 páľ

Első lalcíshoz jutók önkormlínyzati L{mogalása (visszatérítendő kölcsön)

3

Első lakáshoz iutók önkormányzati t"ámogatása össz€sen

Felhalrnozĺĺsi célú támogatási kölcsön: dolgozok lakásépítési kölcsön folyósítása

Ą Észak-AlÍi'ldi Ivóvizminőség Javíto progralí I.ütem beruházáséůloz sEáÍ erÍi źrtađása

5. 3satomabekötések támogatása

lelhalmozási célú pénzeszkłizátadás és kôlcsön łisszesen:

5-2oo8 (II.27) eredeti költségvetési reldęlęt mellékletei fejl_tímogatás R 5 d męl

Megnevezése

c : \D ocume n ts ąnd se t t i ng s\ b og o s ke. K] s UJ P Í^D o kume ntum o k\

R 5/d .sz melléklel
ezer Fl

2008. évi elóiľányz'zl

6 25(

3 75(

t0 00(

210(

t7 701

Ż2 49|

5Ż 29)



5/]008' (ll':7') ÖR mclléklcte

, onkormányzäti ĺulájdonben lcvŕi utak fejlesztćsc.

l Malom utcá- Bólł Király uĺcA ( E^oP 3.l.2)

ll. cím
B€ruházási' felújítási fcladatok

5. alcím
Európai Uniós támogatással mcľálósuló b€ruházási és felújíŁĺsi feladátok

l.

lKiVilclc7'ćs ćs müszaki ellellöÍ költsége
I

EAoP 4.l.5Közponli oÍvosi Rendclô ćs fogászál
ćpületónckäkadálymcntcsilćsc (a bckcrülés Ieljcs

2. bccsúlt költsćee l l 000 ezer Ft) lF

| 
Éłon ł.l.s.ľi,yp^ng ovoda ópülctćnek
lkádálvmcntcsí(ćsc { a bekeíÜlés tclics bccsLih

3. költsége ] l o00 ezeÍ Ft) lF

Mcgncvcrcs

2?h

2 1,!

Kf,oP 2.3.0 A K{rcagi kistérsóg
hullĺdćklcrákóinak rckuItivációs progrĺmia' (a
bekeÍülés teljes bccsüll költsćge 2 l49 483 eFt )

Elókészĺtés 2F

I

. ANctt
osszeg összcg

99 546 0
gg 546

DAoP 4.r.l Arany János Álhlános Iskoh
kôzponti épülctćn€k bővítós€' íelújításá és

^kädá|ymcntcsítćsc 
(abekcrülés telies becsüll

költége 385 612 ezcí Ft) Elökeszĺtés 2F

lÉAoP 4.I.t Úi óvodá ćpílćse ( a bekerülés tełcs

]bccst]lt köksége 4I9 723 ezer FĐ

9.] Úi óvodaéptllet épitése 2 mások óvodai épület

p^lyáz^Í

kiválłŁsáva] E1ökészi1és

l9'2 A 42512007'sz'Önk.haláro7źt alaPján a Bocskai u

a5 És Bocskai u' al16 sz' ingatlanok megvasárlása

ÉAoP 5'l_2/D Kisújszállás bcl- ós Csapádók-

]clvczctő rcndszeřénck rckonstrukcióiá á DK-i és

DNy-i rószöbli'zctelócn (a bekeÍü]és tcljes becsĹilt

költsége 566 2o0 cŻer F1) Elókészĺtés 2F

l! 000

ĺ 000

Bcadott
pályiLz^t

84 613
84 613

sajátcŕó

!61s!

ti
ľe'- , ÁFA

máradvány 
] 

visatćrülćs

oi o

0l

I

IoL .
i

l

00

I

0l 0

I

j

0L 0

l00i
,,

0l

i
ol

]EAoP 2'l-llA Az Erzsóbct Gyógyvizű
stŕáÍdf iirdô tcriilctćn cgószsćgccntrum
lćtÍchozásá és .l mcdcĺcćk tćlicsitósc (a bek€rü]es

lelies költsége I 000 000 cŻcÍ Ft) Elókészités

t5 000

i

zs szz]

rl0q9L

L

| 4 322\

l

zĺ slo|

I

50 000

9 900

9 900

R 5/c sz' mellćklel

Fcjl€sztćsi

62 453

hiteVLötvćny

oj

o

I

l

14 250

l4 250

l4 250i

0

0l 4

0

0l 15

ool o

0i



5ź008' (II'27') ÖR melléklete

Ě:!śs.

11. cím' Bcrutázási, fclújÍÍási feladatok
5. álcím

Európĺi Uniós támogatĺssĺl megvalósuló bcľuházási ós fclújÍtási fcladatok

EAoP 2.l.1./B Az Erzsébct ligct r.konstrukcióiĺ,
k'Iendpark kirlĺkításe ( a bekerülés teljes be.sült
kÖltsése 400 000 ezer Ft) Előkészítés10.

ÉAoP 2_l.l./c Kulturális ćs öřökégtuľizmusnak
mĘfcle|őclr múzłumok fe|újításĺ ćs temłtikus
itvon&l kisl'kítÍsr ( a bekeÍtiles tćłes becsült

1l

ĺłoP 3.l'4B Mcnetrcndszerú helyki'zi és helyi
áretok.utóbuszmégál|óiĺnk końŻe ńísítĹs€'
dćpítes. Kis'ÍjsáIláson (a bekeniLlés tełes becsült
?tlíśépe 65 000 é7.r Ff) l FlŻ.

2.2.b.

(EoP l.l.l. A Karcagi Kistéřs€

'ullĺdéĘĺzdálkodási 
ľendszerén€k koŤsz.rüsítése

a bekeÍülés teljes becsült költsége l00 000 eFt)
l3

(EoP 6'3'0' kôľnyczctvćdelmi infoľmátik'i
'cjlesztćŚ.k Kisújszá||áson (a bekeÍtĺés trłes becstĺ
:Ôltsége 30 000 eFt) l00 o/řos támogatottságú

14.

2.2

15 00

'AoP 
5.1.1/D Intcgľálŕ funkcióbôvító

el.pülćśfejleśztés Kislijszál|áson (a bekenjüés tełes

'ecsült 
kÖltsége l 000 000 eFt) Elókászitás 2F15.

Bead.ndó

tAoP 4.1.2. Egészscgugyi szotgáItĺtások
'ejlcsztése Kisújszállĺson (a bekerĺlüés teljes b€csĺilt
:öltsése 80 000 eFt) l Fl6-

BEádott

ĺAoP 4.1.3. ýociĺIis lćtesítmćnyck fejlesŻtćse (a

'€kerĺilés 
tełes becsÜlt költsége 125'000 ezeř Ft)

13 50(

t7.

?-3.J

lAoP 1.1.4. Köznsségi és r.kr.ációs intézmétry€k
'€jl.sztćsc (a bekeÍĺiüés teljes kÖltsége még nem

sm€rt) 2F18.

s'iát éÍô

KEoP l.l.2. Állati.redctů hulledćk bcgyűjtô ćs
sállító rcndszer.k kiálakítása (a b€k€rü]és teljes
költsése més nem ismert)

60 00

í

19.

10 00t

R.5/e' sŻ. meléklel
€zeÍ foÍinti

65 o0í

51 00i

I

Fcjl6ŕési céI

88 00ĺ

10 001

ÖsszEsEN

a

52 íl0Í

150

15 00r

Í

80 00

lo noí

656 63í

(

(

t50

1125(

650

1nÍl

351 ĺ6i

q oor

n

(

(

ĺl

ĺl

13 00(

n

ĺl

I 00(

0

I 50(

0

ĺ

75n

0

3 00(

110102



ý2008. (II.27.) ÔR melléklete

szam

12. cím
1. alcím

Felhalmozási céltartalék
2008. évben

Ż.

Művelődési és Ifiúsági Központ köznüvelődési éĺdekeltségnöve|ó Íźlrflogaźárs pátyáL7atiához saját erő

Taneszköz fej lesztéshez önkormĺinyzati saj źn ńsz (3|912003 6L 08) önk.hat' alaján)

F€lhalmoĹási céltaľtalék összesen:

MEGNEvEzÉs

C : \D o anan l s a d se tl ings\ b o go s Ię. K] s UJ P }ADo kuDE n h.mo k\

R/6/a.sz melléklet
ezerFt

2008. évi
előirányzat

Żo(

I 500

t 700



5/2008 (II.27) oR melléHete

szam

Művel<idési és I!úsági Központ közművel<ĺdési érdekeltségnövęló támogatás pályŁaüához sajái eĺő

2

12. cím
2. alcím

Műktidési céltartalék
2008. évben

Taneszkóz fejlesztéshez önkormányzati sajái. rész (39n0B (x]I'08) önk.hď'alapján)

Móricz Zsigmond GimnrŁium, Közgazdasági Szakközepiskola és Kollégiumban

2oo8.szeptemberében indítandó nyelü elókészító osztály költségeiÍe

Működési céltartalék iĺssz€sen:

C:\Doalrnehts a d Settings\bogosle.KlsuJPl Dokune lumok\

Megnevezés

R/6/b.sz. melléklet
e?tĺF1

2008. évi

'ôn

I 50(

84t

2 541



sárn

5/2008. (] I'.) ÔR ne éHele

2

stmdffiÍdó medénĆć Ékoĺsm'kció hitel ti'rlesŹcsc

l .40 m<s nirdö ńcdđe rckonstrukció hit€l löŕlesżrlÉ*

t/ą l/b. öbl' sżm}aíAÁtoma r']ílóz't ÖKlF hitel ü'rlesŹôc

V' t'bl' széĺ'}Ýizcsaloma hálóat ÖKIF hilel tiŕlesżése

6

"Íiiv€lódési 
és I5' KörTo KöżkiícŚ hit€l töÍlesżĹ.sé

Megnev€zés

1

{acvkÚ Klub Kt'złincs hitcl t('lesŤlię

TöbbéveýKiitelezettséggel járó fetadatok elôiráĺyzatai éves bontássar-

2008.-2016. év

]ínŻett csatofua beruháŻáshoz ÖKIF hitcl tödeśŹése

!ákóczi u. lo'sz a]atti iĺ€atlan felÚi!ás hiteltŹmđ

9 fo!'ószátnla hitel üss2fiŻtése (nűk ai cél1' hile,

t0.

ll
sEándffídó ńédđcc ÍekoNtrukció hitcl tđara

12.

40 m_ś ffjÍdô medencc řclÓnŚtŕukció hite| kMäta

13

/ą l/b. öbl. szcimwitsatoma hál@at ÖKIF bitcl lohata

t4

v' öbl. sŻmyvi6at()m hálózł ÖKlF hitel kaĘata

5

2008 év

/ĺůvclódćsi.s lt. KöŻpoĺt Kijżłincs hitćl kmata

l6

ĺáývloü Klub Ki'żjncs hite| kđałä

t1.

:íMett csatoÚa (IVa.'I]/b öbl') berub,áŻíshoz ÖKIF hitcl kmat

L8

2009 év

5koczi u l0.* ďalti ingÁtlan félújíás hitclkamai

Fejlesztési aélú hi'elek ósýesen:

3 251

liwtali Eppkocsi í'iszlétÍc váŚáflás kmata

t9

ó 35(

1 65i

20l0. év

I,

624

341

5 08(

ĺłif.|ŕärl.śŕáŚ éś kłm't mindaiŚŚzesén

3 304

20l1' év

I 38:

5 08r

88t

L 68t

3 304

I3 287

5-2ao8 !II'2?) e'edeti ].ö]ťséqýetésj lełdé]et né]'lé,ł]etei Ťöbb éves kötefezettséqek R-i

2012' év

sRc

t9I

1387

2l I 504

4 80(

I 176

Fejlszlési célú hilel.k konola össŻeseń

I 68i

33 423

3 305

I t59

20l3. év

184

l9 882

t 38'.1

M'úkij aě s i/ Ío lyóg' n I a h i l e ĺ

2ó18

4 80(

11

3 42Í

l ó88

3j 67ó

I l6(

30,

I 412

20|4' éý

43

I 38',

2 086

L9 88:

| Ż41

4 800

3 033

tl

t 24t

l óEl

33 398

3 304

l0 32Ą

1270

L1

2015' ćv

I133

t 387

68(

635

I133

33 391

I t76

484

R/7. Śámú melléld€t
e?tr Fl

841

688

?94

l8 184

2137)

33 39?

30:

Ż0ĺ6' éý

19

19 883

6(

l

I 08(

5 00(

509

t8'

26 371

266

1

1 ó84

08(

251 162

27 391

t7 78.

33 394

1t

t1

Osszesen

305

1014

| 387

4Ą

907

88:

Ż7 39l

2 41t

t0r4

r t16

60 811

26 073

16 714

29 393

3 301

I 033

l1ó0

19 882

3 870

300

948

|8

,ś 073

33 394

29 393

229:

948

s9 719

24 10ó

t5 64i

28 08Í

2ó 9]0

1161

954

lt 443

l9 88:

196

882

24101

26 9l

21t1

9llr

88t

s7 5(N

22 1s4

t457,

2ó 9)0

a 691

876

159 05t

816

9l

2213

26 9tl

to tz4

81ó

55 55t

20 20ó

l3 504

2ó3 788

?9

211504

20 Ż06

4

I 142

53 600

I8 270

t2

718

22

9 261

ó84

t8 21t

Ż2 52l

47 óó3

684

t6 6s8

l1 365

9 36:

8 541

16 65i

8 ýĺl

13 s68

l30 52ó

15 193

Ż 13(

15 19:

.290

42 103

191 A2
5 000

196 422

67t 714



5/2008' (I'2?.) ÖR De ékhk
R E/a. sz. melléklet

ezeľ Ft'

önkormányzati mĺlködési bevét€lek és kiadások alakulását b€mutató méľleg

Mĺĺködési hiÁny

cj \Doc,néńťs a'd selťings\boqosłe' RIsUJPB\DokĐńer|ýnok\

€zćľ Ft

Ssz Hivatkoás
mellékletekÍe

Megnevęzés 2008 évi

M{lködésĺ bevételek tervezeÍ

R/I /iiködési célü bevéĺelek Pol8ármesteíi Hivatal 124 091

2. R/l ,łűkódési célú intézményi bevételek 26 90

R/1 'ársDlások működési célú bevételei 4 821

4 R/1 )KÔ mĺiködési c€lú b€vétele

5. pJl iparĺtzési adó, Íöld béÍbeadás fomásadója, ide8eĺfoÍgalmi adó 235 34t

6 R.i I }ĺrságok, pótlékok és eryéb sBjátos Önkormányzati bevételel{ 5 59,

R./I 'H miiködési célú pénzeszköz átvét€le I t8

8 R-/t )H támogaL{sértékü bevétele 't7 tol

9 R/r müködési céIú PénzesŻkÖz áNélele 23 68

t0 R_/l ]Kl müködési célú pénzeszköz átvétele I03t

R/! célú kölcsÖn visszatéÍülés€ t6 55

12. R/l k tamogatásértékü bevétele 4t 04'

13. R./l TáÍsulások tamogaĺásértékĺi bevétele '7 25

14 R,i I )igány Kisebbségi Önkormányzôt támo8atásértékii bevétele 505

15. R.i I lyijövędelemadó 441 22

t6 R_/l ]épiáímiĺadó 4815(

t7 R/l v állami hozzájárulás l018 06ĺ

I8. R-/t Kiegészitő Limogatás egyes közokt'feladatok ellátásához 7 ó0{

19. R./1 ]gyes jÖvedelempótló támogatások kiegészĺtęse 243 68'.

20. R/l !,Íüködési célú hitel és kiegészĺtó ál]ami hozĄijárulás ,s',t 264

zl R.i I 'olgárm€steÍi Hivatal müködési célú pénzmaradványa 4 A7r

22. R_i I ntézmények miiködési célú pénzmBradványa l7 l0(

23 R./l ársulások miikÖdési céIú pénzmaradványa 3298',

ljlűkiidéŚi célú bevételek összeseni ż 753 Bsl

Mĺiködési kiadások

I R/4-rőI 1Ííiködesi hiteltörlesztés és kamata 216 50,

2 R/2-Íől i mĹjkÖdési célú kiadásai I 252 94',

3 Nzlc )igány Kisebbségi Ônkormányzat működési kiadása 13

5 w2td )k mÜkÖdési célú kiadásai 45 04t

6 N2e (isüisállási Téíségi szociális otthon mĺjködéséhez pe.átadás 157 l8r

4 R/3 Hivatal miikodése és Önkormányzati feledatok | 049 341

5
Rllla

/üködési célú pénzeszköz átadások l2 90t

6 ntncs Jtalános tartalék működési célra 10 001

1 N6la ]éltártálék mí.iködési célra 254

Vĺílködési célú kiadások összesen: 2 753 851

5-2ao8 (II'27) eredeŁi kö]ťséqvecési rendelet ne]lék]etei Mókódési né eq 8'a fre]] 2008.03 .05 9:22



R"/8/b. számú mellék'let
ezeÍ F|

5/2008' ( ..) ÔR ne éklele

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg

2008. év

ezeľ Ft

Ssz.
2008'évi
tervezetFelhalmozási bevételek

R/1 |elhalmoási célú intézményi átvett összegel( 7 901

2. tu1 ntézményi támogatásértékĺi b€vételek 59t

3. R/1 'ársulások felhalmozási célú, támogatáséľtékil bevétęlei |9Ż 092

Ą' U1 jKo felhalmoási célú, támogątásértékĺi bevétel€ Ż5

5 R/1 :Ko felhalmoási oéIú pénzeszköŻ áľvétele 75)

6 RiI ;elhaImoźsi célú önkormányzati bevéteĺekI kommunális adó 2t 00t

'l Ri1 lelhalmozási kölcsönök visszatérülése 6 72t

8 tut ;ethalmoási cé|ú ÁFA visszatérülés PH-ban és intézményekben 17 46

9 R./l tárpÝi eszköŻök éńékesltése 87 32Í

10. R/1 hkormányzat sajátos fęlhalmozási és Íőkebevételei 21 394

ll PJ1 'énzügyi befekt€tések bevételei (osztalék) 20 00(

12 R/l lelhąImozási célú normatÍv állami ! 20 081

t3 R/1 l lévő beÍuházások TEKI támogatása 7 00(

l4 tul lévő beruházások cĺmzett támogatása 320 23

l5 R/t 'H átvett pénzeszközei felhalmoási oé|ra 103 95!

I6 R/1 'H támogatáséńéktĺ bevéteĺei felhalmozási célra 621 86t

l1 R/l si célú hitel Ż69 70l

18. R_/1 jlőző éÝi felhalmozĺsi célú maradvány fejlesztésekhez 389 2

lelhalmozási célú bevételek összeseĺ: 2113 57:

F'elhalmozási kiadások

I R/4_ről reilesztési hiteltörlesztés és kamata 34 6St

2 RJz l0.sor ntézmények felhalmozási oélú kiadásai I 49!

3 N2td ľársulások felhalmoźsi célú kiadásai 399 09:

4 Rn/e (isúiszá|lási TéÍségi sŻociális otthon felhalmozási kiadásaihozpe.átadás

5 R/3-ľól Hivatal felhalmoási kiadása l3 tot

6 R/5/a Összesen ]eľuháási és felújításifeladatok folyamatban lévő, áthúzódó ' 771 11

7 R_/5/b összesen jj, induIó beruháások, felúj!tási feladatok 156 50,

8 R-/5/e összesen ]uÍópai Uniós támogatással megvalósüló pÍojektek 656 63

9 W5lc összesen ]cYéb felhalmozási kiadások l8 361

l0 tu5/d összesen )nkoÍmányzati fejlesztési célú támogatások s2 29:

ll
12

N6la

N2la

ös5zesen lelhalmoási céltaľtalék

]isánY Kisebbsési Önkormánýzat felhalmoási kiadásai

t 70t

l 00:összesen

Felhalmozási célú kiádások összesenI Ż ll3 57:

F'elhalmozási biánv
C :\Docu enĺ s and sellings\bogoske. KlsuJP}^Dok menlunok|

5-2008 (!I.2l) eledeLi }ö]Ĺsé9ýéEésl lendelet ne]]éłleĹéj 2008.03.05 9:22



',2008' 
(l!'27-) oRn. éaek Intćzmćnyenként Cngcdćly€zctt állásh€lyck

2008. ćvÍc

(t)
Q)
(3)

A KoŚúh L Át Isk' Pcd sŹł%lg' éŚ Dio' létĘámábú 5,]5 ň a sŻksálgáat |étsáma

A Kóltségvetési szolgfiaró Iroda létszámajanuár 0l -tól a szociális intéŻmények árszeÍvezése miatt 2 ťóvel csökkent

.j \ećüéňts .'d s.ťtl,qs \bôqbske. RÍsuB\ĐÓtúen.úak\

R'/9/a. sz. mellékleĺ



5/2008' (II'27.) ÖR ne éHete

II. Polgáŕmest€ri Hivatal

Polgármesterĺ Hivatelban engedélyezctt álláshelyek
2008. évre

5-2oo8 (II.27) eÍedeti krl$égretési rendelet me|Iéklelei R 9-b řnell' PH

|008. ianuár 1

Munkaüď (özpÓnt táđo8atá!íy.l fo8l'lkozt tott
lđ9im

/álto7ás eÉvĺitt

R/g/b sz. melléklet

4lt.8i



A mĺĺködési és fejlesztési célú beÝételek és kiadások
2008-2009-2010. évi.l!kulását bemutató mérleĘ

wl1. számú melléklet
ezer Ft,

5/2a08' (I I')' ÖR ]]Plléklele

ssz. I M€gnevezes 2008 2009. 20t0.

I. Működési beÝételek és kiadások
ntéanényi múködési bevéte]€k (]€vonva a felha]moási AfA visszatérulések'

155 821 119 861 t82 56

2 )nkormánvzatok saiátos mĺlködési bevéIelei 310 68, ,34161 338 78

3 )nkoímányzatok költségyetési támogatása és átengedetl säA bevétele l 73ó 68I 1't14102 t 696 96

''ĺi]kodési 
célú pén'zeszkÖztítvétel ál1BmháŻlaíláson kivulról 25 90: 19 35s 40 65

5 :ámogaláséíékĺi mĺiködési bevétel 137 06', 145 29t t50 08

b :ovábbadási (lebonyo]ĺtási ) célú múkÔdési bevétel

'7 ĺ{iködési célú kÖlcsÖnÖk visszatérü]ése, igénybevéÍelE t6 55: r8 00( t2 50

8 lôvid leiárstü hilel )57 26' 162 00( t26 50

9 (ivid lej áÍatú értékpapirok érték€sítés€, kibocsÁtása

t0 ýÍĺikódési célú €lőzô évi DénzmaÍadvánv isénvbevéte]€ n 50( 500

11 \4iiködési célú bevételek össz€seni í1 + ''+ 10) 2194 941 2 604 88r 2 553 04r

tz izemélyi jutlalások I 003 681 985 27: I 016 68

t3 lókat lorheló járulékok 312 s9Í 316241 326 36

l4 )ologikiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesĺtett táÍgyi eszkózÖk

llráĎi äfa befizelés és kamatkiĺizetés)
656 49t 626 t9t 594 88:

l5 \4lik.idésicélu DénreszkóŻáladás államh|áŹartáson kilillíe. esvéb lámosalás 348 92ź 305 2ll I8 951

ló Támogatásérlékú múködćsi kiadás 16t 73', 135 90i 't4z 69!

l'1 ]llátottak pénzbeli j unalása 8 82( 908 l6 90(

l8 úĺiködési kölcsönök n}ujtása és tÖrleszlése 22 551 2 S0l 6 00t

19 {Övid lejáÍatú hitel visszafizetése 2l I 504 218 46 t24 76'

20 Rövid lejáratu hitel kamata 5 00{ 3 00( 2 80t

21 'altalékok t2 541 3 00( 3 00r

{űködési célú kildások összes€n: (l2+ .. + 2l) 2 ?53 85ĺ 2 604 881 2 553 04t

II. Felhalmozási célú beÝétél€k és kiadások

23 87 3Zt 46 00( I9 00r

z4

'nkormányzatok 

sąjátos fęlhnlmoźsi és tóke bevételei | 39' 65 50( ó8 50i

25 'eilesztési célú lámogalások t2'1 231 35 00{ t5 001

26 E1halmozÁsl célú pénz€szkÖz átvélel álIamhráztańáson kivülrôl 12 61" 355 90{ 36t 84r

21 ámoeátásé.téků f€lhalmozási bevélel 820 80', 965 49( I 085 52i

2a 'elhalmozási ÁFA visszłlérülése

Ż9 iíékesltett társ/i eszkÖzÖk' és immat€riálisjavak áfája l7 461 9 20( 380

30 ]ási célú kólcsilnők visszrtéíülése. iqénvb€vét€|e 6 721 9 60( 800

31 IossŻú leiáralú hitel 269 70t

32 łossszú leiáÍatu éřtékDapirok kibocsátása 512 511 232 84

33 elha]moźsi célú elózó évi pénzmaradvány igénybevétele 389 2ti 200{ 128 60(

34 relhalmozási célú bevételek (23 + .. + J3) Ż 072 48! 2 00r Ż6' I 923 10(

35 l E39 ó3 r 532 50( I 682 50(

36 elúiílási kiadások (ÁFÁ-val €g)/ütt) 167 82 355 20( t26101

37 ńékesĺÍett tárgyi eszköŻÖk és immal€riá]isjavak ulániáfa befizetés 17 46 9 20( 3 80{

38 lhalmorási cé1ü pénzeszközáladás 2A 14 1 t6l 't 601

39 ámogalásénékü felhalmoási kiadás t'7 10 3 00r 3 00ĺ

40 ozási célú kÖlcsÖnÖk n}rrjlása és töílesŻése 585 6 Ż0l t 50(

41 'Iosszú lejáíatú hilel visszafizel&e t3 28

42 21 311 85 00r 92 00(

3 I 700 3 001 2 00(

ae|halmozÁśi céIú kildások (35+ .. + 43) 2 tt3 573 2 001261 t 923 10(

5 nkormányzlt bevételei ôsszesen: (l l+ 34) 4 867 431 4 60615t 4 476 t{t
nkormányzaĺ kiadásai iĺsszesen: (22 + 44) 4 867 431 4 606 r5r 4 476 14ź

5-2oa3 tII'27) eledetl kdltségvetési lełdeJéť Dé]léłleťei I1 śż.bél1. qôrdu1lź



52008' (I]'27.) oRne ,éHele Az önkormányzat által adott kiizvetett támogatások
2008. év

vĺagrínszemélyek kommunílis adója

Adónem megnevezése

Köbetett tdmoga1dso k összesźn:

Tervezett
adóbevétel

R/l2. sz. melléklet

21 000

osszese

Adóelengedés

21 000

1 111
méltányossági törlés kb
l71 adóalany esetében

oka

I 111'



1.
Önkormányzati

bevételek és
kiadások

(lim

.,

oktatási
intézmények

3.
Költségvetési

Szolgáltató lroda

1.

Városi oyodai
Intĺźzmény

Az 5D008. (IL27.) önkormányzati rendelet R/13. sámrí melléklete

Ä költségvetési rendeletben szeľeplő címek címrendje

4-
Művelődési
intézmények

1.

Költségvetési
SzolgĺźItató Irodl

2.

AIapfokł
Művészetoktaĺás

Intézmény

5.
Kisújszállási

Térségi Szociális
Otthon

I.
Művelődési és

Ifiúsĺźgi Közpon

3.

.Arany János
Altalános Iskolc

2,

Arany János
ĺláľosi Könyvtál

Alcim

4.

Kossuth Lajos Álnlaľlos Iskola
P edagógiai Szakszolgĺilat és

Diákotthon

5.

Móricz Zsigmond
Gimnázium,

Közgazdasági
Szakközépiskola és

KolIésium

6.

IlIéssy Sándor
Szakközép- ćs

Szakiskola



6.
Nagykun

Hagyományőrző
Táľsulás

7.
Onkormányzati

Társulás azE'szalę
alfłildi Régió

Ivóvízminőségnek
Javĺtásáéń

8.
Polgáľmesteri Hivata.

működése és
önkoľmányzati

felađatok bevételei és
kiadásai

9.
Működési célú

pénzeszközátadások
egyéb szervek
támogatása

l.
Polgármesteľi

Hivatal
működése

10.
hite|törlesztések es

kamatok

2.

Kommułlális
tevékenység

1.

Művészeti és
haglományőrző

csopoľtok
támogatása

onkormányzati
egyéb feIadatok

2.

Helyi, székhazzal
rendelkező civil

szenek pályazati
kereĺe ijzemeItetés

kĺ;It,séqľe

1.

Fejleszĺési
hiĺeltörleszĺés

2.

Műktjdési
hiteltörIesztés

4.

Rendszeres
nevelési ,źs

szociális segély

3.

FeIsőoktatasban
tanulók támogatáSc

5.

Egléb pénzbeli
és

ĺermészetbeni
támogatás

3.

Fejlesztési hiteIek
kamatai

4.

Nyári táborok

4.

Működési hitel
kamatai

J.
Vĺźrosi

ĺáľsadalmi
(civil) szervek

6.

Helyi
kiadvanyok
támogatasa

7.

Egyebek
8.

Működési
céIú kölcsön



11.
Beľuházási' felújítási

feladatok

I.
Folyamaĺban Iévő,

át húz ó d ó b er u h.i, 2 ti,s i
fejlesztési feladatok

12.
Céltartalék

13.
Cigány Kisebbségi

onknrmánwzĺÍ

Úi t drló beľuhazasi
és felúj ítás i feladatok

I.
Felhalmozasi

céltartaIék

2.

Működési céltartalék

3.

Egłéb
felhalmozási

kiadlźsok

4.

Felhalmozasi céIú
pénzeszköz -átadasok éS

köIcsönok

5.

Európai Uniós
támogatássaI
megvaIósuló

b eruhĺizás i é s fe lúj ítlźs i
feladatok


