
KISÚJSZÁLLÁS vÁRoS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2009. (rr.2s.)
önkoľmányzati ľendelete

a 2009. évi költségvetésľől

Kisŕljszállás Város onkoľnlányzati Képviselő-testĹilete - aZ államháztaľtásľól sző|ő 199Ż. évi XXXVII]'
töľvény és a Magyaľ KöZtáľsaság 2009. évi költségvetéséľo| szóló 2008' éVi CII. töľvény
(továbbiakban: költségvetési töľvény) alapján - az önkoľrlrányzat 2009' évi költségvetéséľól a
következó ľendeletet alkotja :

1.S

Bevételek foľľásonként

l1l a'l Äz önkoľnlállyzat a kiadásol< fedezetéĹil szolgáló bevételek fóösszegét - a finatlszíľozási
bevételekkel egyiitt - 8'ĺ2l.705.000 FĹban állapída nleg, nlely l37'845.000 Ft nlĹĺködési célú
likviditási h itelfelvételből és 7.983'860.000 Ft saját bevételből és a közpollti költségvetésbol száľnaző
foľľásbóI áII.

b./Az önkoľniányzat a feladatok ellátásához szĹikséges likviditás folyamatos biztosításához és az
irltézményi kisl<incstáľi finanszíľozás zaVaľtalan leborlyo lításálroz 224.000.000 Ft folyószánr lah itel
ľellrlelkezésre állását ellgedélyezi'

c'l Az önl<oľlrráIryzat tudolrrásul veszi' hogy a bevételi főösszeg az oľszágos Egészségbiztosítási
Péllztáľ á]tal filralrszíl'ozott összeg végIegesítése után és a nen teľVezett többIetbevételekkel változhat.

cĺ'l Az önlĺoľllrányzat a 19.000.000 Ft magánszenrélyel< konlnltrnális adója adóbevételt felhalnlozási
felaclatokľa hagyja jóvá'

l2l Az lll belĺezdés szeľinti főösszeg bevételi foľľásonkénti és kiaĺlási nlegoszlását az R/1. szánrĺl
nlel]éklet. a forľások közlil a noľmatív és SZJA tánrogatások összegét az R./l/a' szánťl nlelléklet
taftallnazza.
A kiadások ľészletezését:

. szenlély i j Llttatások,

. munkaadót teľheló jáľu lékok,

' dologi kiadásolĺ'
. kanlatkiaclások,
. tánrogatáséľtékĺi míĺködési kiadás, pénzeszk öZátadás, elozó évi

nlĹĺködési célĺl pénznlaľadvány átadás,
. táľsadalon]- és szoc iál ispo litil<a i j uttatásol<,
. ellátottak pénzbe li j uttatása,
. pénzfoľgalom nélkii li l<iadások,
. illtézményi beľLrházások, felĺlj ítások,
. fe]halnrozási célĺl tánrogatásélĺékĹi l<iadásol<' pénzeszközátadások,

előzo évi felhallnozási célťt pélrznlaľadvány átadás.
. tán]ogatásikölcsönöl<llyíÚtáSa/töľIesztése,
. ťlnanszíl'ozási l<iadások

kienielt eIoiľányzatok szeľinti tagolásban, önl<oľmálryzati szil]ten összesítve, tájékoztató adatl<ént az
R'/l. szánlú mel léklet taIÍalnlazza'
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/3/ Az önkormányzat költségvetése címekre, alcímekre és kiemelt előirányzatoka tagozódik. Címet
alkotnak a szabáIyozási szempontból összetartozó előirányzatok, illetve intézrnények. A költségvetési
rendeletben szereplő címek címrendet képeznek' melyet az R"/l4. számú melléklet tartalmaz.

l4l Kötvéĺyforráshoz kapcsolódó likvid pénzeszköz és kockázatkezeléssel összefüggő ügyletek
hatáskörét a képviselo-testület a po|gármestene átruházza'

2.$

Az intézmények bevételei és kĺadásai cĺmenként és alcímenként

l1l Az öĺkormányzaĹ aZ intézmények bevételi és kiadási főösszegét 1'131.6ó6.000 Ft-ban állapítja
meg.
Az önkormányzat az intézméĺyek 2009 ' évi bevételei és kiadásai címenkénti és alcímenkénti _
ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat teľhelo járulékok' a dologi kiadások, az ellátottak
pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú támogatások' kiadások és a kamatfizetések
e|óirányzataiĹ, a felhalmozási kiadások - megoszlását azRJŻ. szám'6 męIléklet szerint állapítja meg.

a') A z009l20l0-es tanévben a két általános iskola költségvetésében két-két első osztály indítása
szeľepel'

b')AzFJZ. számlĺ melléklet 24. sorában szereplő egyéb támogatások (a 2009. évi kereset-kiegészítés
fedezete) előirányzat kjzárőlag a foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséľe használható
fel, más jogcímen kifizetés, e e7őirányzat terhéľe nem teljesíthető, az összeg felhasználásáľól az
intéznéĺyek a zárszámadás készítése soľán kötelesek elszámolni.

c.)Az Alapfoku Művészetoktatási Ilrtézmény két művészeti ágban, a képzőmíĺvészetben és a
néptáncban, 2009. szeptembertől tervezett egy-egy csopoĺt indításának költségét (8 óra x 8 hét x 18l0
Ft óľadíj x I,32 = 153.000 Ft ) az íntézm,ényi költségvetés rlem tartalmazza, aZ összeg€t a 8 cím, 3
alcim, 4 szám, önkormányzati egyéb feladat dologi előiányzat l'zfialrmazza.

đ.) A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdaságs Szakközépiskola és Kollégium áLtal a 2009/2010-
es tanévre meghirdetett nyelvi előkészítő évfolyamnak a biztosítandó tanórák szerinti költsége 2009'
szeptember l'-jétőI: 47 óra x 8 hét x 1882 Ft x 1'32 = 934.000 Ft. Ezen összeget az lntézmény
költségvetése tarta\mazza.
Ameĺmyiben ezen tanulócsopoľt nem indítható, úgy a fenti összegekkel _ legkésőbb a 2009. évi
költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolóval egyidejűleg - az intézményi
költségvetést csökkenteni kell.

e.) Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola költségvetésében a 2009/20l0-as laĺévben az e|óző
tanévinél (18 tanulócsoport) 1 tanulócsoporttal több indítása szerepel (19 tanulócsopoľt).
Az egy tanulócsoport indítására tervezett ósszeg 497 .000 FÍ (26,4 óra x 8 hét x 1784 FI óradíj x 1,32)'
Amennyiben ezen tanulócsoport nem indítható, úgy a fenti összegekkel - legkésőbb a 2009. évi
költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolóval egyidejűleg ' az iĺĹézméĺyi
költségvetést csökkenteni kell.

f.) Az önkormányzat a 2009l20l0-es tanévben ind{tható gyeľmek_, tanuló-, napközis és kollégiumi
csoportok számáról e költségvetési rendeletében hozott döntéseit az iĺtézményibeiratásokat követően,
a 2009. májusi soľos ĺilésén felülvizsgálja.

g.) A szakmai és infoľmatikai fejlesztési feladatoka (a költségvetési t<irvény 5. sz. mellékletének 17.
pontja alapján) köZpontosított előirányzalb,ől igénybe vehető támogatásľól és a taneszközfejlesztésre
biztosított 3.000.000 Ft-os önkormáĺyzatikeret intézményenkénti felosztásĺáról _ az önkormányzat a
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költségvetési törvény hivatkozott szakaszában jelzett oktatási és kultuľális miniszteľi rendelet
megjelenését követen dönt. Az összeget a költségvetés működési céltartalék, R./6/b számú melléklet
tartalmazza.

gy) A Pedagógiai Szakszolgálat működési költségeit a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon (továbbiakban: Kossuth Lajos Általános Iskola PSZD)
költségvetése tart a|mazza. AŻ7 '079'000 Ft-os miĺködési költség forľásai:

o 12'611.000 Ft a Karcagi Többcélú Kistéľségi Együttműködési Társulás támogatása,
. 7.854.000 Ft a pedagógus álláshelyeke igénybe vett állami normatív támogatás,
o 6.614.000 Ft a kisújszállási sajátos nevelési igényű gyennekek/tanulók ellátására

igénybe vett állami normatív támogatás'

h.) Az önkormányzat közoktatási intézményeinek közoktatási mutatószámait (a gyeľmek- és

tanulólétszámot, csoportok, osztályok számát, az ellátandó heti óraszámokat) az Rl2/a. számű
melléklet taľtalmazza.

i.) A 200912010' tanévben a költségvetési törvény 3. sz. mellékletének 17.2.a. és b. alpontja szerint a

tanulók ingyenes tankönyvellátásához 10.000.-Ft/főlév, a tanulók általános tankönyvellátásához
1 .000._Ft/főlév hozzájáĺuIás jár' A tankönyvellátás biztosításának fedezetét a Polgármesteri Hivaial 8.

cim 6. alcim 6'szám ingyenes és általános tankönyv előiľányzata tartaImazza'
Az intézmények tényleges igénye alapján keriil az előirányzat módosításra a következok figyelembe
vételével' A tankönyvellátáshoz biztosított általános hozzájáĺu|ást az iskolák számára a költségvetési
tönény alapján Íigyelembe vehető október 1-jei létszám alapján a noľmatíva összegével számolva
biztosítja az önkormányzat' Az ingyenes tankönyvre biztosĺtott központi normatíva, valamint a

normatíván felüli intézményi igény 50 oÁ-a blztosithatő önkonnányzati költségvetésből' a további
normatíván felüli 50 %-ot az íĺtézmény a saját költségvetéséből a dologi elóiĺányzat terhére köteles
biztoSítani.

l2l Az int'ézmények részére biztosított, normatív módon elosztott, kötiitt felhasználásri támogatások -

szakmai és infoľmatikai fejlesztési feladatok kivételével - (pedagógus szakvizsga és továbbképzés;
pedagógiai szakszolgálat) bevételi és kiadási előirányzatát az R,JŻ, számú melléklet adataiból kiemelve
intézményenként részIetezve a Rl2lb. számú melléklet taÍla|mazza.

/3l Az iĺÍézmények a többletbevételekľől év közben minden esetben azornal tájékoztatják a jegyzőt'
A polgármester - a jegyző előkészítésében - a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot és a képviselő_
testületet tájékoztatja. A képviselő-testiilet a költségvetési rendeletét időközönként, illetve legkésóbb az
intézmény számára a költségvetési besziírnoló felügyeleti szervhez töĺténő megkiildésének kiilön
jogszabályban meghatározolthatáidejéig december 31-i hatállyal módosítja'

/4/ A feladatmutató alapján normatív állami hozzźĺjárulásban részesüló intézmények a tényleges
mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott normatív támogatással. A támogatás ellenőľizhetősége
éľdekében az iĺtézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen
megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

l5l Ha az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az ót ténylegesen megilletőnél
nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghalađó mértéket a képviselő-testület zarolja és a
pénzmaradvány elszámolás soĺán azt elvonja.

16/ A Cigány Kisebbségi Onkoľmányzat bevételi, kiadási és méľlege előiráĺyzaÍainak főösszege
8.259.000 Ft. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat döntésének, a 612009 ' (II'2O.) számú határozaÍnak
megfelelően változatlan formában R,/2/c. számú melléklet taÍta7Íĺnzza.

/7/A Társulások bevételi és kiadási előiĺányzatainak főösszege 320.360.000 Ft, melyet - a Társulások
döntéseinek megfelelően, változatlan formában - azRl2ld. számú me1léklď tarÍaknaz.
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/8/ A Kisújszállási Térségi Szociális otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai című
R]2le. számtĺ melléklet tartalmazza a Karcagi Többcélú Kistérségi Táľsulás ľészére a Kisújszállási
Térségi Szociális otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez nýjtott pérzeszközátadást

45'234.000 Ft főösszegben' E melléklet tájékoztatő adatként tartalmazza az ínÍézmény köItségvetési

előiĺáĺyzataít.

/9l Az'ĺntézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, TáÍsulások felújítási, felhalmozási kiadásainak
bemutatását célonként, fetadatonként az Rl2/Í. számú melléklet tarla|mazza 289.980.000 Ft.

fôö s szegben.
3.S

A Polgáľmesteľi Hivatal működése és önkoľmánvzati feladatok bevételei és kiadásai alcímenként
és feladatonként

l1l a')Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadási fóösszegét l.205.142.000 Ftban
állapítja meg.
A képviselőłestiilet a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai címenként és alcímenkénti - ezen belül
a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, pénzeszköz átadások,

támogatás értékiĺ kiadások, társadalom_ és szociálpolitikai juttatások és felhalmozási kiađások -
megoszlását az R/3. számú melléklet szerint állapítja meg.
b.) A szakfeladatra tervezett bevételek részletezését és tájékoztató adatként a szakfeladatľa nem

tervezett bevételeket a R/3' számú me||éYJet ńrtalmazza'

/2/ A képviselőłestütet a miĺködési célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatása

főösszegét 18.140.000 Ft-ban állapítja meg.

A támogatott szervek szerinti részlel"ezést azRl3la. számú mellékleÍ taÍ1allnazza.

A képviselőłestület az e mellékletben:
a.) a 9 cím 2 alcím 1' szám alatt helyi, szék'házza| rendelkezó civil szervek pá\yázati keľete

üzemeltetési költségĺe tervezett 300.000 Ft pá|yázati keret odaítélésének hatáskörét az
Egészségügyi, Szociális és Spoľtbizottságľa,

b.) a 9 cím 3 a|cím 2. szám alatt a Bursa Hungaľica ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

támogatására tervezett 790.000 Ft odaítélésének hatásköľét a Művelődési, oktatási és Ifiúsági
Bizottságra, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottsá$a,

c.) a 9 cím 4 alcím 1.szám alatt meghaÍáÍozott nyári táborok támogatására tervezett 650.000 Ft
odaítélésnek hatáskörét a Művelődési, oktatási és Ifiúsági Bizottságľa ,

d.) a 9 cím 5 alcím 1.szám aIalt meghatátozott városi társađalmi (civil) szervek támogatására

tervezett ó50'000 Ft odaítélésének hatáskörét az Egészségügyi, Szociális és Spoľtbizottságára,

e.) a 9. cím ó alcím 1. szám alatt meghatározott helyi kiadványok támogatására tervezett 210.000

Ft odaítélésének hatáskörét a Miĺvelĺjdési, oktatási és Ifiúsági Bizottságĺa źúruházza'

A támogatásból alapítvány részére' átruházott hatáskörben forrás nem biztosítható.

A bizottságok a támogatás odaítélésekor határozzák meg a támogatás célját és felhasználásanak

határidejét. Nem nyújtható támogatás azon szervek részére, akik a 2008. évi támogatás összegének

felhasználásával a megállapodás szerint, illetve legkésőbb 2009' máľcius 29-ig nem számoltak el. A
bizottságok kötelesek a képüselő{estületet a támogatásokó1 a támogatást követő önkormányzati
ülésen táj ékoztatni '
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/3/ A 8 cím 3 a|cím 2I szám alatti 22.000.000 Ft spoľt célok és feladatok e\őirányzat tarta]lmazza a

sportalap összegét, mely a helyi sporttevékenység támogatásáról szó|ó 57lŻ005' (XII.2.) önkormányzati
rendelet alapján - a következő előirányzatokat tartalmazza:
. Sportingatlan alap 8.000.000Ft
o Működési alap 1 1.200.000Ft
o Támogatási alap
o Taĺalékalap

2.400.000 Ft
400.000 Ft

A spoľtalap részletes felosztását az R/3/b' melléklet tartalmazza.

l4l A l2l és /3/ bekezdésben meghatározott támogatás esetén a támogatott szervezetek' illetve
magánszemélyek számára a képviselőłestület számadási kötelezettséget ír elő a részüke céljelleggel
juttatott összegek ľendeltetésszerii felhasználásáról.

A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra

köteles. A következő ütem folyósítása csak az eIoző ütem céljellegĺĺ felhasználását igazoló
ĺészszámadás teljesítését követően történhet.

A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követoen nÉjtható.

A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját' összegét, a folyósítás ütemét és a
számadási kötelezettség rész- és véghatáridejét. A sportszervezetek számára ingatlan karbantaľtásra

nýjtott céljetlegű támogatás ütemezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogatás utólag - az
elvégzett ingatlan karbantartási munkavégzésľől kiállított száÍnla bemutatását követően _ nyújtható.

A támogatott szeťvezet, illetve magánszemély a9 cím4 alcím 1 szám alatt meghatározott nyári táborok
támogatás felhasználásáról és a 9 cím 5 alcím 1 szám alatt meghatáľozott váľosi társadalmi (civil)
szervek támogatás felhasználásáról a támogatási döntésben meghatározott hatáľidőig, az egyéb szervek
a támogatási szeľződésben, de legkésőbb 2009. december 31_ig kötelesek a végszámadási

kötelezettségüknek eleget tenni.

l5l A 8 cím 2 alcím 18 szám Szemünk fénye progĺam fűtéskorszerűsítés e|óirányzata tar1almazza a

Polgármesteri Hivatal és a fűtéskorszerűsítéssel érintett intézmények évi egyszeĺi felülvizsgálati díját'
360.000 Ft összegben, mely összeg csak a meghatározott célra használható fel.

16/ A8c1m3 alcím 4 szám önkormányzalí egyéb feladat dologi kiadások előirányzat a taÍtalmazzal.

a.) az egészségnevelési, felvilágosító tevékenység támogatását l.000.000 Ft összegben,
b.) a Kisújszállás Közművesítésének Fejlesztéséért Alapítvány támogatásának eloirányzatát
10.000.000 Ft összegben,
c')az Alapfokti Művészetoktatási Intézmény két művészeti ágban, a képzőmiivészetben és a

néptáncban, 2009' szeptembertől tervezett egy-egy csoport indításának kijltségét 153.000 Ft
összegben,
d.) az <inkormányzati fenntartású oktatási intézmények nyári táboľait szervező pedagógusok

költségeinek fedezetére, táboronként 50.000 Ft céltámogatást, összesen 450'000 Ft összeget,
mely összeget csak a meghatározolt cé|Ía lehet felhasználni és zárszámadáskor az inÍézmény
a kapott támogatással köteles elszámolni,
e') az önkormányzat pá|yázatokkészítésével kapcsolatos tevékenységének bővítéséről szóló
36412008' (X.28.) számú önkormányzalihatározatban meghatározott feladatoka 5.000.000 Ft
összeget,
f.) az önkormányzali intézmények és a polgármesteri hivatal vezetői érdekeltségi

rendszerének teľvezetéről szől,ő Ż5412008 ' (I.24') számí önkormányzati határozaÍban
meghatározott feladatoka 15.000.000 Ft összeget.

/7/ A képviselĺíłestület a 8 cím 3 alcím 4' szám, az önkormányzati egyéb feladat dologi kiadások
előirányzaton belül
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a.) , a 3.$ 16l bekezdés a') pontjában szereplő, az egészségnevelési, felvilágosító tevékenység

támogatása felhasználására vonatkozó hatáskörét az Egészségügyi, Szociális és

SportbízottságÍa,
b.) a 3. $ /6/ bekezdés d.) pontjában szereplő önkományzati fenntartású oktatási intézmények

nyári táboľait szervező pedagógusok költségeinek fedezetére biztosított összeg felhasználásáĺa
vonatkozó hatáskörét a polgármesterre

átruházza'

/8/ A 8 cím 3 a\cím 7 szám városi ünĺepségek, testvérvárosi kapcsolatok pénzeszközátadások,

támogatásértékii kiadások e|őirányzat taĺ1almazza a közoktatási intézmények ľendezvényeinek pályázat

útján való támogatására biztosított 275.000 Ft előiľányzatot. A támogatás odaítélésének hatáskörét a

képviselőłestÍ'ilet a Miivelődési, oktatási és I{úsá gi Bizottságra átĺlházza.

l9l A 8 cim 3 alcim 7 szám váľosi ünnepségek, testvéĺvárosi kapcsolatok pénzeszközátadások,

támogatáséľtékíĺ kiadások e\őíĺányzal tarta:lmazza a kiváló tanulmányi eredméný és kiváló
sporteľedméný elért tanulók, valamint felkészítő tanáraik díjazására bíztosított ó00'000 Ft
elóirányzatoI. A támogatás odaítélósének hatásköľét a képviselőłestület a polgármestene tLtÍ]o'háZza.

/10/ A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként

az RJ3ĺ c, mellék]et tarta\mazza.

4.S

Hiteltöľlesztés/kötvénv-visszavásárlás és kamatok

/tl Az önkormányzat költségvetését 467.461.000 Ft hiteltöĺlesztés és kamat teľheli, rnelynek

tészlętezését az RJ4. számú mellék]et tartalmazza.

12/ Az őnkoĺmányzat a magánszemélyek kommunális adójának bevételét a fejlesztésí hitelek és kamatai

törlesztéséľe hagyj a j óvá.

/3/ A Kötvényforrás íelhasználásának részletezését azRl4/a. szám'(l melléldet taÍ1almazza.

5,S

Az önkoľmányzati felhalmozási
(beľuházások. felrĺiítások és az egvéb felhalmozási célú kiadások. támogatások') feladatok

/1/ Az önkormányzati folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak

főösszege 40.818'000 Ft, melynek feladatonkénti és íedezet szerinti részletezését az R/S/a. számú

mel1éklet tartalmazza.

/2l 2oo9. évben új induló beľuházási és fejújításĺ íeladatok eloirányzatának fócisszege 405.151.000

Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletęzéséI azRJ5/b. számú melléklet ŁartaImazza.

Az öneľő kiváltásáĺa kllĺl pályázati lehetőség esetén, a saját erő csökkentése éľdekében támogatásí

igényt nyújt be az önkormányzat'

13/ Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatźnak főcisszege 10.183'000 Ft, melynek feladatonkénti

és fedezet szeľinti részletezését azRl5/c' számú mellékl ęt tartaImazza.

/4l A Íelha|mozálsi célrĺ pénzeszköz átadások és kölcsönłik előirányzatának főösszege 12.700.000 Ft,

mel1łlek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését aZ R/s/d' számú melléklettartalrrnazza.
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A támogatott szeÍyezetek' illetve magánszemélyek számára az onkormányzat számadási kötęlezettséget

íľ eló a részüke céljelleggel juttatott ĺisszegek ľendeltetésszeríĺ felhasználásáľól.
A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra

köteles. A következo ütem folyósítása csak az előző ütem céljellegű felhasználását igazoló
részszámadás teljesítését követően töľténhet.

A támogatás csak a támogatási szeľzódés megkötését követően nýjtható.
A támogatási szerzódésben meg kell hatźlrozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a

számadási kötelezettség rész- és véghatáridejét.
/s/

a') Az iĺtézményi felhalmozási kiadások előiĺányzatáĺak összege 8.047.000 Ft., melyet az R/2.

számú melléklet 2-3 cím 11 számtarta|maz.

b.) A Polgármesten Hivatal felhalmozási kiadások előiĺáĺyzatának összege 6.961.000 Ft, melyet
az R'/3. számli melléklet tartalmaz.

16/ Az Elĺópai Uniós támogatással megvalósuló, folyamatban lévő beruházási és feĘítási feladatok

e\óirányzatának fóösszege 697.133.000 Ft, melynek ľészletezését a 11 cím, 5 alcím, R/S/e' számú

mel1éklet tartalmazza.

l7l Az Eurőpai, Uniós támogatással megvalósuló, új induló beruházási és felújítási feladatok

elóirányzatának fóösszege 3.172.690.000 Ft, melynek részletezését a 11. cím 6. alcím, R./S/e. szárnú

melléklet tarta1mazza.

/8l Az eIőző bekezdésekben foglaltakon tul beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási feladatokat az

intézmények - elózetes bejelentési kötelezettség mellett - csak realizált saját felhalmozási célú forrásaik

terhére valósíthatnak meg.
E feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem fejlesztési, sem

felújítási, sem működési többlettámogatási igéĺľryel nem járhat.

Működtetéshez szĺikséges támogatási igény esetén a fejlesztés, illetve felújítás megvalósítása előtt a

képviselőłestület hozzájárulását kell kémí.

/9/ A képviselőłestület elrendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 2009-ben' vagy az azt követő

években akár eseti, akár továbbí kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem

indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók'
A nem tervezett fe1adatoknál a forrás meglétét a Pérzngyi és Gazdálkodási Bizottság vizsgálhatja és

véleményezheti.

/10/ A képviselő{estület által benyújtott pályázatok önerő részének felhasználásáľól - ameĺmyiben a
pźrlyázat ĺem Ílyert - a képviselő-testü|et a pályázat elbirálását követően dönt'

6.S

Céltaľtalék

Az önkormányzat 2009. évben 572.533'000 Ft felhalmozási céltartalékot képez, melynek részletezését

az Rt6/a. számú melléklet tartalmazza és 3.200.000 Ft mĺĺködési céltartalékot képez, melynek
részlelezését az Rl6/b. számú melléklet' tartalmazza'
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7.S

Általános taľtalék

Az önkormányzat 2009' évben 10.000.000 Ft általanos tartalékot képez, melynek rész|etezését az

R"/6/c. számú mellé|d'et taÍlalmazza '

8.$

Előiľánvzatok kłizötti átcsopoľtosítás

A képviselőłestüIet az e|őirányzatok közötti átcsoportosĺtás jogát - az önkonnányzati feladatok

ellátása érdekében - feladatonkénti 2.000'000 Ft_ĺg a Polgármesten e 2.000.001 Ft-tól 4.000.000 Ftig
a Pénzügyi és Gaztlálkodásĺ Bizottságľa áÍruhźnza. Az átcsopotosítás a késóbbi években - a

képviselőłestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat.

A Polgármesteľ és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság az átcsoportosításról döntést követő első

képviselőłesttileti ülésen köteles beszámolni.
A kciltségvetési rendelet módosításáľa a polgármester ezze1 egyidejiĺleg köteles javaslatot teĺľri.

e.s

/1/ Az önkormányzat a több éves elkiitelezettséggel jáľó feladatok eloirányzatait éves bontással az

R.l7. számú rnelléklet szerint fogadja el.

A későbbi évek előírányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a

képviselő-testület.
A későbbi éveke jóváhagyott elôiĺányzatokon beltil a polgánnesteľ kötelezettséget vállalhat'

/2/ A mĺiköĺlési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előiľányzatokat - tájékoztató jelleggel-

méľlegszerűen, egymástól elkiilönítetten, de _ a finanszírozási műveleteket figyelembe véve _

együttesen, egyensúlyban bemut atő tźljékoztaIól az R/8/a' és azRJ8lb. számú melléklet tartalmazza.

onkoľmánvzati létszámkeľet

/1/ Az önkormány zat az intézményí engedélyezett álláshelyek számát azRl9la. számú melléklet szerint
állapítja meg.
Az'qłany jáno. Áltulá''o* Iskolában és a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat és Diákotthonban engedélyezett létszámból 2-2- fó határozott idejű álláshely' melyből 1-

1 fő segítő pedagógus álláshely (a 229/2008' (YI.24.) sz' önkormányzati határozattal a 2008/2009-es

tanévre 2009. június 30-ig) és 1-1 fó pedagógiai asszisztens (a Munkaügyi K<izpont által támogatott

álláshely 2010' június 30-ig).

l2l Az öĺkormányzat a Polgármesteri Hivatalban engedélyezett álláshelyek számáÍ az R"/9/b. számú

melléklet szerint állapítja meg'

/3/ Az intézĺĺĺéĺyek és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben nem növelhetik az engedéIyezelt

létszámot, a létszám növelését csak a képviselő-testiilet engedélyezheti.

/4/Az öllkormányzati közhasznís foglalkoztatás źúlag \étszámát, a táŕsulások és a Cigány Kisebbségi

Önkormányzat álláshely számát az R./9/b. számú melléklet taÍla|mazza.

10.
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l1/Azfu9lb' számú melléklet III. Önkormányzati közhasznú foglalkoztatás pénzügyi feđezetét azW3.
számú melléklet 8 cím 2 alcím |2 szám alaŁt tervezett köZmunkaprogĺam és 13 szám alatt tervezett

közcélú foglalkoztatás előirányzat t artalmazza.

l6/ Az inlézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakoĺlása során nem vállalhatnak
olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2009. évre, illetve
a következő éveke.

11. S

l1l Az önkormányzat á|taI adott közvetett támogatások tervét az R/10/a. számú melléklet tarlalmazza'
l2l Az önkormányzaÍ á|tal bevont ktilső forrás állományának alakulását az R]10lb, számú melléklet
lartalmazza.

l3l A helyi önkormányzat adósságát keletkeĺető, éves kötelezettség vállalásának felső határát az

R/l0/c. számú melléklet tartalmazza.

l4l Az önkormányzat által letrehozott alapok bemutat ását azRll0ld. számú melléklet t artaImazza.

12.$
Előiľánvzat felhasználási terv

A képviselőłestti|eÍ" az e\óiÍźLÍLyzaÍ felhasználási Íęrvet _ az intézményi elemi költségvetések és az e
rendeletben meghatározottak figyelembevételévęir _ az RJlDle' számú rnelléklet szerint, 2009' máľcius
31_ig állapítja meg.

13.$
Likviditási terv. nénzállománv alakulása

A képviselółestület a likviditási tervet' a pénzállomány alakulását az R]lülf, számú melléklet szerint
2009' máľcius 31-ig állapítja meg.

14.S

Göľdiilő teruezés

Az önkormányzat a mĺĺködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget, a

k<iltségvetési évre és a következő két évre vonatkozóan (2009., 2010. és 2011. évre) az R/13. számú

melléklet szeĺint állapítja meg.

ls.s

Adatszolgáltatás

11/ Az iĺĹézmények az általuk elismert tartozásállományról _nemleges adat esetén is _ havonta a

Iárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a targyhónapot követő hó 5-éig a képviselő-testület részére _
te]jes köľűen és kiemelve a 25 ĺapon tuli tartozásállományt (megnevezése, keletkezésének ideje,

tartozás összege, fizetési határidő) _ kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszoIgźLltatást d

kiskincstárhoz kell benyújtani.

/2/ A képviselő-testület utasítja a Pénzigyí és Gazdálkodási Bizottságot, hogy az /I/ bekezdés szerinti
tartozásállományt' továbbá _ a tárgyév I-III. hónapjáról május 31' ĺapjáig, az I_D(. hónapjáró1

november 3O.napjáig összeállított - idóközi költségvetési jelentéseket e|emezze és a képviselő-
testületet tájékoztassa az inIénĺények tartozásállományáról, továbbá a költségvetési bevételek és

kiadások év közbeni alakulásáról.
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16.S

Közbeszeľzési értékhatáľ

A képviselőłestület a közbeszerzés éľtékhatárát a közbeszerzéseklol szóló 2003. évi CXXIX.
törvényben és a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CI]. törvényben meghatározottakkal azonos

összegben határozza meg'

17.s

A eazdálkodás különös szabálvai

/1/ A képviselőłesttilet felhívja az íntézméĺyek figyelmét a takaľékos és fegyelmezett gazdálkodásra,

illetve előiľányzat felhasználásra. Év közben pőte|óĺráĺyzat csak az intézmény belső tartalékainak
feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető'

Év közben pótelőirányzat nem önkormányzati intézmény, társadalmi és egyéb szervezet részére nem

adható, egyéb nem önkormányzati feladatellátáshoz támogatás nem nýjtható'

/2l Az intézmények költségvetési támogatását a képviselőłestül et - az e|oirányzat íelhasználási tervhez

ígazođő - intéanényftnanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja, kincstáľi rendszer

mťlködtetésével.

/3/ A feladatelmaľadásból szánnaző megtakarĺtást az inÍézmény nem használhatja fel, a képviselő-
testület a végleges feladatelmaradást követoen, de legkésőbb a pénzrnaradvány jóváhagyásakoľ dönt az

intézmény költségvetési e|őlrányzatának csökkentéséről, illetve a pénzmaľadvány elvonásáról. A
Polgármesteri Hivatal és az intézmények a zárszámadásí ľendelet hatálybalépéséig a várható

pérzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a céljellegti pénzmaradváný.

/4/ A dologi kiadás megtakarításból, kivéve az l3l bekezdése szerinti megtakarítást a személyi juttatás

előiľányzata növel'hető az eIőirányzat átcsopoÍtosítását követően.

/5lA Íervezettet meghaladó többletbevételból év közben személyi juttatásoka, valamint a hozzájĺlk
kapcsolódó munkaadókat teľhelő jáľulékoka _ a többletbevétel bejelentése és elóirányzatosítása után _

a többletbevétel elérésével összefiiggó feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások

körébe tartozó közvetlen és köZvetett kiadások teljesítése után megmaradó összeg használható fel az

á|larrháztartásrő| szóI,ő 1992' XXxVn. töľvény és az állaĺlháztartás működési rendjéről szóló
217 l1998. (XII.30') Korm. rendelet rendelkezései szerint.

16/Az intézméĺyek és a Polgármesteri Hivatal a benýjtott pá|yázatoh,5l és azok elbírálásáról

folyamatosan köteles a képviselő-testületnek tájékoztatást adni.

18.S
Ewéb rendelkezések

/1/ Az önkormányzat működési célú bevételei nem fedezik a működési célú kiadásokat, ezért az

önkormányzat önhibáján kívül forľáshiányos helyzetbe keľült, melynek összege 124,712'000 Fr.
Az önkormányzat önállósága és működőképessége érdekében feladatainak ellátásához az ölůĺbź!áĺ
kívül hátrányos pénzngyj' he1yzetben lévő (fonáshiányos) önkormányzatok kiegészítő támogatására

igéný nyújt be.

/2/ A Íámogatási igény elutasítása vagy részbeni teljesítése esetén az önkoľmányzat a gazdálkodása

során az év közben létrejött hiány fĺranszírozási módjaként a hitelfelvételt hatźrozza meg'
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A támogatási igény etbírálásáról a képviselőtestületet tájékoztatni kell. Az önkoľmányzat
224.o0o.0o0'Ft hitel összegéig és a bérhitel hitelfelvétellel kapcsolatos jogát a polgármesterre ľuházza

át' A polgármester a hitelszerződésről annak aláĺrását követoen a következő képviselő{estületi ülésen

köteles táj ékoztatást adni.

l3l Az öĺlkormányzaĹ inĹézményeinél és a polgármesteri hivatalnál az ilIetményťĺzetés egységesen a

rnunkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással töfiénik. Az illetmény utalásáról
úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án _ amennyiben az munkaszüneti napra esik, az aď.

megelozö munkanapon _ a munkavállaló számláján jóváíĺásra kerüljön.

/4l Az öĺtkoĺmáĺyzat az intézményeinél és Polgánnesteri Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók
kedvezményes étkeztetésére 6.000 Ft/főlhó összeget biztosít.

le.s
Az önkormányzat a Kömyezetvédelmi Alapba befolý összeget a LUa', II1Ť., [I/a. szeĺmyvízcsatoma
iiblözet fejlesztési hitel kamatának megťrzetéséľe használja fel.

20.s
/i/ A képviselołestület - a nyilvántaÍtott és több eredménýelen behajtási intézkedés után is fennálló -

követelések leírása engedélyezésének hatáskörét a következők szerint határozza meg''

a./ 100.000 Ft alatt intéznényi hatáskör,
b./ 100.000 és 250.000 Ft között a polgármesteľ engedélyezi,
c./ 250.000 és 550.000 Ft köZött a Péĺzügyi és Gazdálkodási Bizottság engedélyezi,
d./ 550.000 Ft fölött a képviselőłestület engedélyezi.

Az értékJratár értelmezésénél a követelések követelésenként számítandók.

12/ A leíĺ|követelésekĺől az intézméĺyek és a Polgármesteri Hívatal kötelesek a zárszámadással egy
idĺiben az önkormányzatot részletesen tájékozÍaÍri'
A tájékoztatás tartalmazza a leírt követelést tételenként, a leírt összeget, a hatáskör gyakoľlójának

megnevezését és az engedé|y számát.
21.$

Záľó rendelkezések
11/ Ez a ĺęndd'et 2009. febĺuár 25-én lép hatá|yba, rendelkezéseit azoĺban a 2009. évi költségvetés

végĺehajtása soľán 2009. január 1 . napjától alkalmazni kell'

/2l E rende\et hatályba lépésével egyidejűleg a Ż007. évi költségvetésről szől,ő 7/200'7. (II.28 ')
önkormányzati ľendelet és a móđosításáról szólő 8lŻ001 . GII'28'), 91200'ĺ.(Iv.I3.), 12/200'7.G\r.25.),

1sl2007.(v.30.), 2r/2001. (vr.27 .),2s/2007. (v[I.29.), 2812007. (rX. 26.),311200'.7. (Xr.28.),331200',7.

(XII' 19.) és a 4lŻ008. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályát vesztí'

Kisújszálláę' 2009' febrlźr Ż4'VI
uu^,\,\

(:Kecze István :)

polgármester

AĹ(r:rcłľ.-
(:Ür.Kitt1ingeň I1ona:)

címzetes Íöjegyző

.Ĺ\ctteĄ..--
(:Dr.Kittlinger IJona:)

cĹmzetes főjegyzó

A ľendelet kihirdetésre került: 2009' februĺá 25-én, aY źrosháza hirdetőjében
Kisúj szállás, 2009. fębruár 25'



3/2oo9'(I]'25.) ÖR męlléklete 1. cím
Önkormányzati bevételek
és kĺadások elłĺirányzata

E
B BEVÉTEL MECNEVEZÉSE

rrł ĺŕłjoÉsi sĺvÉraĹÉi(''
: l Polgárm€stęri Hivatal működési bevélelei' müködési ÁFA bevételek

2 
. 'lrrtezmćnyek mĺitoĺ.ľiu"ueraei. mĺ_toaesicelĺ Áĺa ueueI.lł

3 'Társulások mílködési bevételei' nl{iködési cćlú ÁFA bevćtelek

4 cigány Kisebbségi Önkormányzat mükÖdési célLi bevételei

, 5 PolqiT:'sj9ll}łŃata!-ľlhalmozásicélúÁfabeva"lgi'_''.
ó .''..'P"|:!i!!!"! pél'Lęll:l1!ö?9| !9Ľ11Ł:"é19l"
'1,!"!ŁT_9lž9L!]!"ll!9!á']9:ľ4!9!"']9!9Ľ'

8 ]Polgánnest€ri Hivatal nlĹĺködési céIú péĺzeszközátvétele államháztaÍtáson kivlilről

t. IBtézmćnyi nliiködési b€v'érďek összesen (I+...+l l)

MagáDsŻanćlytk komm! ál is adója

2 _l.d.'e-c!]f9lej]!| 
a!_ó t_aÍtózkodás-utálr

3 lpariizési.adó

2.l Helyi ádók łisszesen (l+...+3)

Póllékok' bírságok

2 személyijövędelemadó heĺyben maradó része

3' :s-ze'i'lélyijö]!d:!9|l]a99j9y9łlemklllölbsćg 
méíséklése miatt

4 cépjánnüadó 
-..

5 Tennőföld béíbeadásából száallazó j Övedelemadó

6 Átellgeden egyéb kozpolrtiajók _.. 
' 

'.Ż.2 .ÁJ9]'c-9q!l! !!"-ł-9-L!-1qó!. ĺ1L..::*6)

;K9,]'y91.]Y9q"]]]]!,łÚJľl9!véd9l.!]-|'9iľác .' -'.'. .

2 
_ .. Talajrerhelési d!

3 ' Egyéb sajátos bevételek

2.ł: ;ľĺ'"'ĺ_g91,o!1!!t9lĺ!-9qyéb!!lL!ľŁ!]!!e!!](_!.'*'::::*1 ''._'
2. Önkormńnyzatoksajátos működési bevételei összcsen (2.l+2.2+2.3)

tl- FELHALMozÁsl Es ToKE JELLEGU BDVETELEK

''11e11'pl.9'tgr.",ĺ!."t,!9l9u1a,ivi"9'1o'o1értékesĺtése
2 FöldteÍtiletértćkesĺtése

EgyéIJ tárgyi eszközök értékesítése (inteznenyi)

l. Tárgyi eszkiizök, im materiális ja_vak éľté!!|!!q!9 ö!!z:!9! (11:..+3) 
.

' ). ..',q.ľ9]ľ!y_ť!|99|9\Ý!é!Tl!9:9 -2 ii']|9lT{lati]9!ó.!]:! 'ąÝ!-|:]* 
éľ9ĺ'":i!9|' . ' ' '

].'''|'!l"lj1fu 9!9l lzáĺ\??9.b?y!Í|

' .-'.1 :E'ęł9l,ölkoľlly-z9ti]"cygl.b:L!91ť:199!!4Ľ9,5.be]véJ9]
5 :Egyéb ÖnkormáDyzati vagyon üze_mďtetéséböl, koDcesszióbol szárnrazó bevét€l

2. Önkoľmányzat sajÁtos ĺ€lll{lm. és tŕíkebeÝételei (1+'.'.+5)

t osztďékćslrozatnbevét€]

?''' .'''.Eqłé!.ŁÝllillcłi !:f"I]Ť:"k !*iĘ]!]
Pénzügyi befel(tetéscl( bevételei (l+2)

R./l.sz. mell.

ezer Ft

2009 évi

""1:f i":

Ú 84;

5

t57

963

6l

2(,0

279 050

?4114
)36 422

4'l

341

t9

3-1lt 9 ( '25 ) 4Id. td sćrwlćsi kn ll.l tłlltlllltli kl l,ť éklcl



3/2oo9'(ll'25') ÖR nlelléktete 1. cím
onkormányzati bevétel€k
és kiadások etőiľányzata

R/l.sz. mell.

eze( Fl

l:
ĺv.

.E l BEVÉTEL MEGNEvEzÉsE

| ľolq{:meslerl'ľiv'atl! fel|]llm9?ĺsi '!!lze:?!{z.át]9!9!! 1]Llľ!ĺ?l!_'t'|i:!l'ől
Útépjtćsi hozzájáLruIások bevćtele

2 lntézmény€k felhalmozási pénzeszktizátvétel€államhÁztarłásonkivülről

3 Társulások f€lhalmozási célú pénueszköz átvét€le Állemháztartáson kivulľől

i c"o ĺłł" i'o"ĺ,i . Jr ri ;é#4q' jijiúĺĽú!a"'1a11'1" ł1"g-r'ĺ

Felhalmozási célll pét|zeszköz átvételek ( ĺ+2+3+4)

,TÁMoGATÁsoK

!,|"11{|] l]913]i'."ľ!,l3|9ľág''-ľ]_!9']9!9ľ

2 NoÍlnativhozzałiiÍuläs|feladat rjl'ľhozkötött

l.ĺ Nořmatĺv támogatások (l+2)

l 
' 

Ki€gćszítö tánogďá! '9 
egye| kqzjkt9t|si.feladatok ellátásához

2 ]Egyesjövedelenrp-ótló]1.3g"!T9!'!Ľ_c"r']té,"__

l'2 Noľmatĺv,kłjtöttfelhasznÁlásútńÍnogatások

2 Intézmé yek támogatáséľtćk{ĺbevételei

] 9iqĺlyKi!!-!PséciÖl|'"T4l.ł"1] Ę1ct]1!il!ékĺĘl9te'!
4 'Tá rs u láso k támogatáséÉékű bevételc

Mĺiködćsi célú tá-mog{t'ĺ:9:!_é].ű b'9]ĺ9l9! !'l]r1!-.4)
Fďhalmozási célú tánrog1tľill9\ĺ Ł9"ĺľ!k

' :P9lcá]:Tľ!!l! łłi".tal f9l|1hn9?á|i !é]ĺ !{mogltásértéklĺ b€Yćŕelei

'' '1 
-: 

'óil:::1á}::1!]ł:]"::l::!9::éb:]j:|'lóńpás 
csońópont lriépiléŚłe átwll pe

'''"'::l:"df":l-p_9ľł:!lľ::]ii|1lľ
'' :""]9""::ł]"jł:9:i]áT'l1T"']!:!9:1l::l'!:]]9|ľi] ťl1*-
l'4 Ko$ulh_Dózsa cy_BarosŚ' KoŚzorú Đlcäk ćp itéséh ez äl vćtt pe' HoF_TEK! pályáal

l 5 l o db hirdeósz.krény lércŚitćséÍe álvctt p€ HÔF_TEK l pályáal

- ló P]'ypiľö]:d::l"d:]'yT"]j::ľ::"!o9j.1]]J:1*].9''u'.

I '7 orvosi Reńdeló akädáIyńent.silése ÉAoP_4. l '5'2oo?'o l ! ó

l '8 K isiÚszállás aulóbltsŻm.gállôinak infÍaśmttuÍális fe'eszlése ÉÁoP_3 l 4 B'2oo8_oo l 7

_ e szoclalis alapszolgłĺaiiolĺo.ts gve-,e*j,ĺllil a]ape!ifu;sołhoz váló hozzáÍéíésjávitáJĄ Ćs a sŻolráhalá$k
| ' mĺlóségenek konpt"* ćs/:agy lélýgi.ĺejleýléŚe ÉÁoP_4 l']/c

I l2 lĺjÜságl száuás kiálálitása

l'l] Keré\párÚt épitéshez árvetI pc' Kenderes värcŚ Önłonnány4|álöl

l !4 Ü lndu]ó pályázlokhoz pályáatl lálnojaÉs

l.I5 Úiinduló' Eutópái Uniós Énro$ú$al nregval''Śulo plojekl.k támogaläsa

4.

t.

t!!
843 8

882 6

lt ?
/:e: t

tlt 0

3 029 854

l3 ó5l

I 781

z

l4 38

281

9

9 5l

80 94

12t
l6l 9ĺ l

25 03

5l
t2

208

2347

llo KöŻponli oNosiR.ndelóés Fogása éP l9lének fejleszrése a nlinóségi ellôlá5 bizlosiúý ÉAoP'4l2A 58

' 'ł *-ĺaii, ",.i- ,i'*i"**' "lüiJił "r""Ĺoĺ,l^1'i"ĺ""l 
i'"ĺia'" *" '-*''"'ĺ"iáie'lłJ't'ňi"y"L 

' _ _ 
lŻo

:nrĆqlérénĺése éÍdekéb€n TloP 342

9

,200! (l!'25 ) cre eIi l|ijhlagvlésl ľeDncl4 ,ellćkIelcl Il'l ,e éklll



3i2009.(II'25') ÖR melléklete 1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

R/Lsz. mell.
ezeí Ft

2.

ĺ

32

573

233 893

8!8

840

1 983

3-!00, (l!.!j.) !PltťIi *i, rłť,|lúsi |ł .lťlet 
'ťlltlilllei 

]ł'l nl' liklll



3/2o09.(ll'25') ÖR melléklet€ 1. cím
Onkormányzati bevételek

és kiadások előirányzsta

R/| 'sz' melĺ.
ezer Fl

ÖNKoR 4ÁNYZATI KIADÁsoK ÖsszEsEN

Tájékozlatóadatok:(Akiadäsokrészlel€zésekiemellelóilányŻatokszeÍinlilagolásban,ÖnkonnányzatiszinlenÖssŻesĺlve)

ztd |Táĺsulásoknliiködése

2ld Társulásokfell)almozása

2k'Térségj szociálisoĺtho nlĺjködéséhezpénzęszközátadás

2lę Térségi szociáIisotthon felhalDrozási kiadásaihoz pénzęszközátadás

3 PolgáÍnlest€ri Hivata] miikÖdése és önkonnányzati felada1ok 
_

3 PolgánnesteriHivatalfelhalnozásikiadála

3/a' Miiködési cétú pénzeszkÖz átadások, egyéb szervek tánlogatása

ą i i"jl.rrre.i, ,'lĺködési cétť' lliteiĹa;lat;- ' -
sta FotvanlalbaD tévó' áthúŻödó berrlhaŻási' felújiläśi feladatok: .-.. '_-.
5/b ]Új, induló beÍuházásiés felújĺtási feladatok

slrl l FotyamarbaD lévő EuTópai Ulrios tálIlogatással negvďosulö_projeklek

5/ętŻ Üj indutó EurópaI Uniós tälnogatással Dlegvalósuló projektek

5ĺc Egyéb feltlal'nozási kiadások 
_

sld .Felhalmozási cétŕt pénzeszköz átadások és kölcsönök

6/a. cćltartaléktělhaln]ozásicćlÍa

Melléklet

.? .']l1!91*'_9]]y9!!-iĺ}qĽ'9'-
2 I éznrények felhalmozása

: Kiadások mi dösszesen:

A1)
28r

I 198 l8l
6961

i8r
129 0

40 81

ąos lí
697 t3.

3 112

ro r83

lŻ

512 533

6lb lcéltaÍtalék lllűködési célra

Dincs ÁItalánostaítalék Ľ0l
Telepiilési önkoľnlányzat kiadásai łj_llz€s€'n:.

zlc cĺgány Kisebbségi Önk"Ľ1']ł'9!|]]!\99".! \ľ'.d-9Ľ ---.' :

zlc cigáĺy Kisebbségi Önko'|]1!'"Ľl'"l"Ľ1ľi ki99á'1.. 
. -. -..

7

I

ílsź1

i I(öltségvetés többletę/hiánya:

MĺikÖdési célú ĺikviditási hitel felvéteIe

KÖI-TSEcVETés BEVĚTEL] FóossZEcE A F)NANszĺRoZÁsl BEVÉTELEKKEL EoYÜTT

Feilesztési célú hitehörleszLés/kÓtvćllyvisszaväsárlás

KÖLTsÉôGTEš KLADAsl FÓa'sszEGE A FINANsZiRozÁsI KIADÁsoKxAL EoYUTT

Esvenlee

)

4.

3

20t 6L',-tyu:
I 121 701

339 46"

8 1Ż1 70|

soĺszánr KIADÁS MEcNEVEzÉsE

l' szelnélyi j Ultalások

2 
.Munkaadól 

l el helô jál ulé*ok

3' Dologikladárok

4. Kamatkiadások

_ TálnoraláséÍtéliü lnňkodési kiadás' pénz€szkozáladás' elôzö évl múkÖdési cé]ú pénzmaíadvá y

)' aredłs

6 ' TáÍsadďoln és szocĺálpol it ikai j u1latások

7' Ellátollakpénzbelijutlalása

8' PénŻfoÍ8alolnnélkülikiädásoli

lntézlnényl beruházások, fělújiĺáśok

1 o. Felhahňozás i céIú tálnogatásénék ů t iadások, pénzeszkÖŻáradások 
' 
€józó évi lělhalln' pm á{adás

ll' Tálnoga|ásikólcsÖnÖknyújlásďtörleszléŚe

12. Finaszĺíoásikiadások

(,5Ż 78

1)9 014

gg;,

1t1

I4l

308

lŻ 7l

585 7

4 613

ó8

20 ó2

\39 462

8l2l13 :ÖSszEstrN:

3-2009 (ll.25') cł.lt!!i kii!!sé!1|wźsi ftil!cl!t tclIékIercj ll' l nll ékleI
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y2oo9'(II'25') ÖR mellćklete 2009. évi
normĺtív támogatások számítása l 2008.évi cII. sz. tiirvóny alapján



]2009'(II 25') ÖR nelléklđc 2009. évi
normrtív támog.tások sźmítáśa ĺ 2008.óvi cII. sŁ töívóny ĺlĺpján

személvi iövedelemadó bcvétel

c: \Docunér.s a.d set.iDgs\bogośxé.'gsuJpg\Dak,re,tvnot\
A sám a krlbégretési tóNcny 3''4., ás 8. sżámú mellćkleteiíek száÍnozásával ronos.

ônkomíny'át 2009. évi várható sz€mćlyi iôtd€l€madó bcváłet€:

égvetéśi !éndelet ne]]ékletéi 2009. éw erédéxi
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32009.(II.25.) oR melléklete

lntézmény

'árosi Óvodai Intézmény

'rany 
János Általános lskola

icssuth Lajos Általános lskola'
:gys€ges Pedagógiai
;zaksŻolgálat és Diákolthon

tanulóIé{szám

{apĺokú Múvészetokt'lnt.

/]óíicz zs. GimnŁium, KóŻg
izakközépiskola és Kolĺ'

t. zuu9

360

osztályok száma

A 2009. éVi koltségvetés közoktatási mutatószámai

léssy s. szakkóŻép- és
izakiskola

561

15 csopoń

464

21 osztály
6 napk. cs.

összesen

Osszesen:

346

leti Óraszam

18 osztály
4 napk. cs.
I koll.cs.

Megjegyzés:

* A Városi Óvodai Intézmény túlóraszámából 8 óra vállalkoásban, 55 óra pedig eryéb jogviszonyban ellátott óra'

--ł r".*,ň I-":"' Ált t,ĺr'os ĺsLotą Erységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon óraszámai mindkét idő szakban Íarta|mazzÁk a pedagógiai szakszolgálati

feladatok etláĹĺsát heti 149 órában, melyet teljes egészében kötelező óraszámban látnak el.

107 4

695

kötelezó óíábal
ellátott

3
múVészeti ág

aŻ összesenból

552

868

992

884*

2978

lólóíában ellátol

18 osztály
ĺ7 szakm'cs

772

338

821

8't8

tanUlólétsŻám

132',1

ll_ 2009 szeDtember í - december 31.

96

300

982

,5

368

osżályok száma
csoponok,

66

956

5467

537

671

l5 csopoń

455

365

4509,5

20 osáály
6 napk. cs.

összesen

ą14

346

leti Óraszám

í 8 osztály
4 napk. cs.

1 koll.cs.

RDla melléklet

1074

957,5

(ötelezó óíában
ellátott

műVészeti ág

az össŻesenból

590

844

992

891*

19 osztály 17

szakm-cs.

3030

tólórában elláto

772

EIté.ós

346

82"

818

t 50z

72

300,5

910

0

1044

-1 osztály

5427

45,5

696

318

0

4622,5

1 képzómúv- ĺ
néptánc cs-

214

1 szakmai
csoport

804

1 osáály {gstD

,5 1 képzóínúv'



32009' (II'25.) ÖR melléklete lntézményck rćszére biŻosítolt, normetív módon closztott k6tött fcthásználású támogátás felhaszíálása

Ssz,

Kiádások

Ćím

)ologi kiadások

Ż

Megnevezés

zemélyi iuttaLĺsok

3 Munkaadót teÍhclö járulékok

Kit disok ôsszesen:

B€vét€lck
Intezmény Íeszére járó kö!ött támogat|ás összesen
ŕjň|.ôń4ňÍ''.ri rnm^đ'ráś\

BevételŁk żisszesen:

'edaPógiri szłksuolgálat

IhlpŻhpnýl aaldIldĎÔR

3-2009 (II.25.) eledeťi *o]ťséoyetési tendeleĹ ne)lékLetel R-2-b Kčjxětt 'on

Ped'gó'gtls szłkvi^ga és továbbképzés

36:

vertnl

363

I87

z2l

Diáksporttal käpcśoletos f€l1datok

363

t87

444

363

Kossu)h L. Á!ĺ'hkołĄ' Ped' szakszotg. és Diákollhon

ĺ,ló,mó-| ńżohpýpŻéŚa

l8t

6ó5

194

187

6 34'

Illéśy s. sz

66s

l88l

bssulh L. Álĺ'tskolĹ, Ped' szaksŻolg' és Düjkotlhon

I 422

665

30Ż

R-frb sz meĺ'
ezer Ft

W7"\ GihhłziW éŚ Kö2"' szK]

6't9

I422

<osslłh L. Ált'kkola, Ped. szakszolg. és Diákouhon

Ż22

I422

981

4t(

98t

ó32

935

981

Ft-ban

I 431

I 881

632

11 250

7 760

ó32

Összcscn:

u 250

lltĄ

tI 250

Äkl

11 254



3/2oo9.(II.25.) oR mouéktete 4. cím
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei, kiadásai és méľlege Ryzlc. są melléklet

ezer Ft

Szám BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
2009. évi
előirányza|

I !ĺ|Iami hozzájárulás a működési költségekhez 94t

2 Intézményi működési bevétel I

J Működési célú támogatásértékű bevétel 5 664

4 Vĺűköd és i céI'(l átv eÍt p énzeszköz 0

5 ]elhalmozási célú támogatásértékű bevétel I 003

6 Felhalmozási céLí áÍv etÍ p énze szköz 0

7 )nkormányzati támo gatás 640

8 EIoző évi pénzmaradv 6ny

9 Bevétel iisszesen: (1+... +8) 8 25!

Szám KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009.évi

ęlő1rányzat

Személyi juttatás 4 140

2 Munkaadót teľheĺő járulékok l 430

3 Dologi kiadások 1035

4 Egyéb miĺködési célú ĺímogatások, kiadások

5 E|őzó évi működési célú kölcsön visszaťrzetése 6s1

6 Elózo évi felhalmozási célú kölcsön visszaťlzetése 1003

7 Kiadásösszesen: (l+...+6) 825t

3-2009 (II.25') eťedeti köLtségvetésĺ řendé.let ĺne17ékLetei R-2-c cKa



3/2oo9.(u.25.) oR meuéklete 4. cĺm
Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat bevételei, kiadásai és mérlege R"/z/c' sz. melléklet

ezer Ft

Cigány Kisebbségi onkormányzat mérlege

Mĺikłidési célú bevételek

dllami hozzttjćrulás a miiködési költségekhez 94i

2. Intézményi működési bevétel I

3 Működési célú támogatásértékiĺ bevétel 5 66Ą

4, Miiködési cét'ű tlťveÍt pénzeszköz

5 Működési célú önkormányzati támogatás 640

Összesen: 7 256

Mííkłidési kiadások

Személyi juttatĺĺs 4140

2. Munkaadót teľhelő.i árulékok 1 430

3. Dologi kiadások I 03s

4. Egyéb működési célú támogatások, kiadások

5. Előző évi működési célú kölcsön visszaťlzetése ó51

Osszesen: 7 256

Mĺi kjidéqi h iány/tłibblet 0

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú támogatáséĺékű bevéte1 I 003

Osszesen: I 003

Felhalmozási kiadások

EIóző évi felhalmozási célú kölcsön visszaÍizetése 1003

Osszesen: I 003

Felhalmozási hiány/többlet

C : \D o cu mę n ! s a n d Se, tí n g S|b og o s ke' KI s UJ P ÍA D o kume ntum o k\

3-200g (II.25.) eredeti kó7tséqvetési 'ende]et 
ne1Lék).ete1 R-2-c cKÖ



3/2009' 0I.25.) oR melléklete

Ssz

6.-7. cĺm
Társulások beYételei és kiadásai

Kiádások

Megnevezes

I Dologi kiadások

2 személyi juttatfuok

3 Muĺkaadót terhelő jáÍulékok

4 igyéb mĺiködési celú támogatásoĘ kiadások

5 ]llátottak pénzbeli juttatása

riadźsok összesen: ( 7 + 2 + 3 + 4 + 5 )

6 lelhalmozfu i kiadások ÁFÁ-val

1

Bevćt€lek

Kiadások mindôssuesen

8 Intézmenyi mĺiködési bevétel

2009 évi ercdđj

9

ö^korfrnąy..lí Tólfi.aŚ

"ż 
fu'haröldi Régu

IýóýIrnh^ég&ek

MĺikÖdési célú pénzeszköz-átvétel, támoga!łsértékű bevétel

t0 Felhalmozási ćs tőkejellegĺi bevételek

LI
;elha|mozási c€lú támogaüásértékü bevételek, ätvetl

Énzeszközŕ'k

z0o9 éü đĆdcti

T2

2 20i

'4ĺiködési 
celú peDunaradvány

I3

240

;elhalmozfu i c€lú pcnzmaÍađłány

l4

R./z/d. számú mellékl€t
ezer Ft

ó5

)nkorrÍrányz-ati támogarás

l5

2009 éü q.dcti

Bevét€I€k mind(issz€sen:

22 3t3

2 513

r0 28!

331

251

24 5Ż|

(

t0 52!

35 914

0

Ż8l933

3 38!

Ż 5I3

3Í1 841

(

38 127

0

5 00(

281 933

320 36(

4 69t

48 04C

5 00(

25t

'7 2l

Ż6 Ż|5

233 893

48 041

311 841

0

26 2r5

233 893

320 36(

0



cím

Ň Megnevezés összeg

I
úĺiködési céIú pénzeszközłtadás a KaÍoagi Többcélú KistéÍségi Társulás részére B
(isúiszállási TéÍségi smciális otthon és A'lapszolgáltatási Központ működéséhez

45 23t

Ż.
]elhalmoŻási célú pén4szköátadás a KaÍoagi Többcélú KistéÍségi TáÍsulás Íészćre

l Kisújszállási Téŕségi szociális otthon és Al8pszllgáltatási Központ felhalmoási 0

3. Clsszesen: 4s Ż3l

3i2009' (II'25') ÖR melléklete

Tdjékoztątó adaíok

clDoĆn e ls and se Íi hg'\bo gos ke. K Is UJ PH\ Dok enhln@k|

3-2aa9 tII.25.) eredeti kö]tségve|é'i lehcldet ne]Lék]ecej rérěśqi s.ac'otLbr^ R-2e'

5' cĺm
KiŚújsállási Téťségi szociális otthon és Alapszolgáltatási Központ

bevételei és kirdáśĺi

R/2'e' melléklel
e7ŁÍ Fl

€ Megnevozés

I )o|ogi kiadások l0r l2i

2 izemélyijuttatások t55 00

3 t terhelő járulékok 47 Ż|

4 jgyéb mĺlködési célú támogatások' kiadások

5 ]llátlottlk.p'ćnzLeli iÚ1a!ásą t21

6 ýIíí kil dés í kiad!źs összese : 303 674

7 ?€lhalmoási kiadások ÁFÁ-val

8 łel h gl mozd, i kiadds összesen : 0

9 Kiadások mlndösszescnI 303 ó7'

l0 lntézményi mĺikÖdési bevételek 88 03r

ll Intézményi működési cé|ú támogatásértékĺi bevételek, áfugtt pénzeszközÖł 0

t2 Felhalmozísi és tókgjgllegil bevételek

t3 lelhalmozási célú támogatásérték{ĺ bevétętek' átvett pénzeszközÖk

lĄ ýĺĹikÖdési célú pénzmaradvány

l5 leĺhalmozasi célú pénzmaradvány

t6 Iámogalási igény ( Bevétęlek és kiadások k0lĹ'nbözete) 215 63Í

l7 łčvételek miídösszesen: 303 6?4

l8 ntézmény Íészéíejáró noÍmatĺv és kötött támogatás t24 754

tg KistéÍségi kieg'normatĺva 3312(

20 ]gyéb támogatás (2009.évi keľesetkiegészĺtés támogatása) Il93(

Ż') krzponti támogatás 110 40t

támogatáson feluli támogatási igény (2l_l6. sor) -45 Ż3,

)oloqibąn tenezett ikga ankrżľbahlaľkźs összege 2 000

20A9.02.27 10:06



3/2oo9. (II.25') ÖR melléklete Intézmények, R/Z/f. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi onkoľmányzat'
Táľsulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként

.E
(.)

E
o6

Megnevezés
Felhalmozási, felújítási kiadás

megnevezése
Bekerülési

költség ÁFÁ-val

tervezett

2 1 Városi lvodai lntézmény
összesen:

2 2
AlapÍokú Ml'iVészetoktatäsi

lntézmény összesen:

2 o .lán.tŚ Ált2lános lskolä
BM számítlgépek megvásárlása 231

összesen: 23ę

2 4
Kossuth Lajos Altalános lskola,
PedagÓgiai szakszolgálat és

Diákotthon aisszesen:

2

2

5
Móricz Zsigmond

Gimnázium,Közgazdasági
SzakkÖzépiskola

számítástechnikai eszközaik

beszerzése, szakképzohelyek
felúj ĺtása, fej lesztési
mesállapodások szerint

402

BM számítógépek megvásáĺlása Ż8,

összesen: 4 311

b
lllésy sándor SzakkÖzép-és
szakmunkásképző lskola

3yalupadok l00l

lérfisvelő kamera rendsZer 801

]rintő kénernvős oénztársép 50(

Informatikai eszköZök 120(
összesen: 3 500

3 1 Míivelődési és lfĺÚsáoi KÖzpont
osszesen: 0

2 Városi Konyvtár
összesen: 0

lNTÉzMÉNYEK összeseru: I 047

Ą cioánV Kisebbséoi Önkormánvzat
összesen: 0

o
Nagykun HagyományorzŐ

Társu|ás összesen: 0

7

)nkormányzati Társulás és Észak
aIfÖldi Régió lvóVĺzminöségének

JaVĺtásáért

Észak-a|foldi Régió
lVlVĺzminŐség JavítÓ projekt 281 933

összesen: 281 933

TÁRSULÁsoK összsseľĺ: 281 933

MINDOSSZESEN: 289 980

c..\Documents and settings \boqoske . KÍ sUJPH\Doku.nen t umok \

3-2oo9 (II.25.) eredeti költségvetési rendelet mellékletei l Ż009 '02.27



3n009' (I l'25') lR meuéklďe

.E9

E

L

Feláílat / tevékenvsés

Í ą.żnąrÁa all l'rA. ż^lôĄ! al

l.rađéc'.ađíld aéh^lł4ô

T ( ťÝł i<ń 
^.^r 

i <a 61 9 

^| 
^r

megnevezese

lńĺÉs ás telenülés feilesztés

łlŁ Á. ciLôc(4dń.ňłé.íŕÁś

ę

8. cím
Polgármest€ri Hivatal működés€ éŚ önkoÍmányzati feladatok

bevétclci ćs kiädásai

;rdótelepités, fásltott terüldek ténntańása

t1 Z nŻ. Álłl ł^dl 
^lL^źer 

Ą<

Pérv-
maÍadvá.ny

n

Intézményi

q7mltńk fénvé nÍôfirń viláqítáśkors7.ríisĺtés

működési
bevételek

cż.ńllnL féńwé ńŕ^đ'ń ffÍé(kńń7erĺiśĺtéŚ

i
2

Atuett

PéÍ\zes*öz,
támogatás-

értékĺi
bevételek

]saládi ünneDsések szervezése

4. )nkormányŻati egyéb feladat

1 09:
r 60t

!:
t

B€véteIek
Összesen

Kunok I vilástalálkozóiának messz€rvezes€

l0

Kiadtu
Összcsen

kmánviÍoda mükÖdtetése

'7 A6t

l7 658

személyi
juÍarások

u6 s73

) 40Í)

Munkaadót
teÍhelő

.já.ulékok

144 22(

t09

(ĺÁDAsoK

145

114

l? 831

Dologi
kiadások

47 tzt

14

t7 531

ĺ'

ért kű kiad.áso]

R/3. sz m€lléklct

l 4líl

r 98(

0

3ś:

\ 141

l 
'ł 

ono

lo 19:

48(

Felhalmoztui
kiadások

6ĺ

L 4R(

4 03i

zl 00(

I JUI

130

12 0E

2 00{

l8 00(

't aa

191:

|4 Ż61

\1 44Ą

8 501

2 28Í

4

ó6t

4)(



32009- 0l'25') lR ńéllćklcte

É

Félá.l't / réwékénRé9

4

megnev€zése

zl
zákmai és informalikai feilesztési ÍěIadatok (kötajtt :)

ŻĄ

8' cím
Polgármcsteri Hivatal műkaidés€ és önkormányzĺti f€ladatok

brvételci ćs kiadásai

l

śż'kńr' ś7Ôlpáltátáś

Pénz-
maÍadvány

Intézményi
müködési
hevételek

l 7

pénzeszkÖą
tárnogatfu_

értékĹi

bevételek

ť^l-'a-ii--_' Ló_-.^l-r^ś l,i./tá.^L

l p --,r "---.. -.-"u"i ,r. .'ń.i 4li< .éoÁtv

Bevételek

r----f i .'^.i.tIiś .éđÁ|!/

4

ŕxzđÁđ/ ;đ.'^h/4n\'^L fÁÝilé(c

5.

Kiadtu
összesen

v^-lótóAAći rl'ń^oąrá< ( ĺJÁh,i Lň7|éLédéś fámňa'fäśá]

0

sz€méIyi
juttatások

lPnlpÁŕm€st€ři Hivátal működése ösŚzesen:

Ż1 16\

lt

ń__ /!..?n.i4lńôliriLái iuatáaáŚ liŚŠzcs€n:

Munkaádól
terhelő

jáÍulékok

KIADÁsox
Dologi

kiadások

)2 000

75(.

6

!y3. sz m€lléklet

'1 64(

I 780

tr'rt

0

B ĺnl

4 82:,

{t

Felhálmoźsi
kiadások

t5 95(

zl

r 60t

34128

45)

680

o

t11

155Í

tl 682

4S O*q

3 254

4 52:

r37

I

JUA 2J!l--



32009' (Il'25') lR melléklđc

E
(.) !r l

s l mePnevezése

l-ry1

T!źjékożtató adatok:

szakfeladatra nem tervezett bevélelek|

Önkormányzatok sajátos müködési bevételei

NoÍmatĺv állami hozz ájáÍulás

Működési célú átvett pénzeszkÖzök, tźmogatásénékű bevételek

Mtĺködési célú kölcsön
MŰKoDÉsI BEVÉTELEK ÔsszEsEN:
szakfeladatfa nem teÍvezett kiadások:

TársadalmĹcivil szervek támogatásą müködési kölcsön

Működési hitelkamat

Működési céIú tźrtalékok
MÍ]KoDÉsI IđÄDÁsoK ÖsszEsEN:
EGYENLEG:

8' ôím
Polgáŕmesteri Iłivatal müködćsc és önkormáíyzati feledatok

bevét€l€i ćs kildásai

Pénz-
maradvány

ĺntézményi
miikŐdési
bevételek

Awetl

támogatás_

értékú
b€vételek

összesen

Kiadás
össŻesen

662 700
498 555

28 788

I 020

1 376 135

18 140

r2 615

13 200
l24Ż ĺ36

133 999

személyi
juttattuok

Munkaadót
terhelö

járulékok

KIADASOI(

Dologi
kiadások

éÍtéků kiadásol

RÁ. sz m€lléklet
€zer Ft

Felhalmozási
kiadtuok



3/2oo9.(II.25.) ÖR lnelléklete 9'cíIn 
' 

R'/3/a' sz' mell'

Működési célú pénzeszközátadások' kölcsönök, egyéb szęrvek támogatása e7ŁÍ Fl

ezer forint

-YN
2009. évi

előirányzatTámogatott szerv megnevezéSe

ĺ PHOENIX kóľus

Ż 48-as Asszonykórus támogatása

3 Váľosi Fúuó, Z"n"ku,

4 Városi Vonós Zenekaľ

5 ;Nagykunsági Lovasbandéľiutĺtámogatása
i.--.. -. -t..

' 6 ,Bokorviľá gHagyományőrzo Egyesület

t. l Művészeti és hagyományőrző csoportok támogatása

105

745

11

, Helyi, székházza| rendelkező civil szeľvek pály ánaÍi kerete
l 

üzemeltetésiköltségľe

1 Öwtöndíj Alapítvány

2 Buľsa Hungarica Ösztönd íjpályázathoz csatlakozás

1 Felsőoktatásbantanulóktámogatása

1 Nyáľi táboľok

5. 1 Váľosi táľsadalmi ( civil )szeľvek

6. 1 Helyi kiadványol( támogatása

l Polgáľőľség .' ' ']

2 Váľosvédő és Szépítő Egyesiilet

' _' .'*'oun Kisújszállásért Alapítvány

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány

7, Egyebek

úĺttiaerl célú kölcsön a Kisújszállási Csatoľnabeľuházó

V_iziközmű Tár'sulat ľészére ( koncepció 13il Poh!)

Működési célú l<olcsön az Arany Diák Alapítvány ľészéľe2.

8.

9.

l Mĺiködési célú kölcstin

| 'Kun 
emlékPaľk kialakításá|loz

. Összesen ( 1+...+9)

300

4

ó5(l

Ż

115

100

6

6 750

lŻ7

18



3/20o9'(II.25.) ÖR melléklete

8.cím, 3 alcĺm 21.szám alatti feladat részletezése
SPaRTALAP FELoszTÁsA

a helyi sporttevékenység táńogatásáról szóló 57/2005' (xil. 02) sz. rendelet alapján
(ezer forintban)

R/3/b melléklet
ezer Ft

2009. év

a loońinoatlan alaD I 00c

aa noatlanok karbantartása. Íeilesztése
Pénze szkoz átadás non-profit sze rvezeteknek 3 092

2 90f

ab )álvázati onero aIap

PáIVázati célú tartalék (F elhalmozási kĺadások 2 00(

között tervezve)

vlűködési alap 11 20(
)énze szkoz átadás non-profit szeruezeteknek 10 67i
)oloaĺkiadás (Pillangó u.13. bérleti díj) 52Í

ľámoqatási alap 2 400

ca Jtánpotlás-neVelés
Pénze szköz átadás non-Đrof ĺt szervezeteknek 1000

Szabadidőspoń programok támogatása
Pénzeszkoz átadás non-profit szervezeteknek és ĺntézm. 80(

)c Soortorvosi tevékenvséq támoqatása
PénzeszkÖz átadás 60(

Tartalékalap 40(

PénzeszkÖz átadás 5(

Doloąi kiadás 35(

sPoRTALAP összesen: 22 004



3/2oo9. (II'25') ÖR melléklete Polgáľmesterĺ Hivatal felújítási' B/3/c. sz. mellélĺlet
felhalmozási kiadásainakbemutatása célonként, feladatonként

.Eo
É

Feladat / tevékenység
Felhalmozási kiadás

megnevezése

BekeÍulési
költség ÁFÁ_val

megnevezése

torYezett

I 1 lgazgatás

onkormányzati licencprogram 331

V3_as nyomtató a leĺró iÍodáb. 250

LégkondicionálÓ berendezés a
GaálKálmán terembe

720

Osszesen: 1301

I Ż 2 Tisztaságitelep Mérleg vásárĺás 420

Összesen: 420

I 2 1 Ingatlanhasznosítás
lllésy-Arany János u'

épuletegyüttesek és Arany
J.u'6/b inoatlan bontása

1 800

I 2 1 Ingatlanhasznosítás
Rákóczi u'8. sz' alatti

in9atlanon kerékpártáIoló
íA|'1iĺtáś.

240

Osszeseni 2 040

8 3 Piac-vásáĺ
A Vásárcsarnok vĺzellátási

rendszerének felújĺtása
420

Osszesen; 420

I 3 2t spoÍtcélok és Íeladatol
sportpályázatok önerejéhez

fejlesztési célÚ tartalék
2 000

Osszesen: 2 000

8 3 z4
Elekhonikus
közigazgatás

Helyi adónyomtatványok
íejlesztése

780

összeseĺ: 780

l PoLGÁRMEsTERl H|VATAL osszEsEN: 6 96í

3-2oo9 (II'25') eredeti kÖltségvetési rend€let mellékletei l



3źoo9. (II'25') ÖR m€lléktere

E
(_) N

F'éileszteŚi hitel törlesztés
I M|ivelódési és lfj' Központ Közkincs hit€I

10.cÍm

Hiteltörl€sztés/ kötvény-visszavásáľlás és kamatok

,{agykun Klub KÖzkincs hite|

]imzett csatoma íIVa'.IL/b öbl.) beruháźshoz ÖKIF hitel

I nailôś,ŕÁśi.áhi Liiŕwánw wi<<zowłs4rlíĺ

4

]eilesztési célú hitevkötvénY aisszesen:

]lőző évben felvett működési/likviditási hitel tiiÍlesztése

Megnevezése

!,Ííikiiíĺési célú kötvénv visszavásárlás összesęnl

tĺĺíkłĺdéŚi célú hitel/kaĺtvénv aisszes€n:

Hit elt ö e s z t é s / kö tv ém1 o is s z azl á s őrl ős miĺdij s s z e s en:

Feil€sztési hitelek kamatai
Můvelódési és Ií. Krzpont Közkincs hitel kamata

2 .lasvkun Klub KÖzkincs hitel kamala

6

]imŻett csatorna (Iva'-ll/b Öb|.) beÍuházáshoz ÖKIF hitel kamata

4 Hivatali gepkocsi ŕésŻletre vásar|ás kamata

7

Feilesztési célú kötvény kamatai

I

Fejlesztési célú kamatgk 9!s!9!9!!-
Működési/Likviditási hitel kamata
\ií'i kŹ'i.ĺéŚi cél'i kŕitvénv kámatai

Mĺikiiílési hitel kamatzi összesen:

2009 évi elóirányza

Iitelkamatok mindii s szes en:

ŤłiteltöÍlesżtéŚÍe/kötvénv vissżavásáÍláse és kamatÍa miadössŻese'r:

R8

1?R Ona

5ltu

níiki'dźsi cćlír

339 462

R/4 .sámú melléklet
ezer Ft

0

fedezetek

339 462

0

0

862
855

19 57(

116 419

ĺ|

CéLa alék

ĺl

882

0

94 89(
136

580

85

I

I r 717

0

9 s8(

461

338 00(

t2 61s

0

t29 034

l3ĺa ooo

összesen

46R 49Á

o

I 462
0

67 164
64 89(

171

338 000

95E0

ÜÜ2

t7 302

0

0

7 71.1

11 580

Ż']6

339 46i

78 744

17 538

U

ĺl
o

78 744

lt

339 162

0

17 538

0

lo oo0

19 00(

ĺl

30 000

lló2

t9 571

0

a?c nnn

236

tt6 4l

30 000

30 00(

127 999

4Á7 4Á1



3/2009' (II'25.) ÖR melléklere 10. cím
Ktitvényfoľrás felhasználásának ľészletezése

R/4/a.sz. mellék|et
ęzerFt

Megjegyzés:

Fe lhaýnö lás 20a8'éýben

F.jl.sztćsi hit.l.k kivállÁŚa( á módosĺlolt l3o/2oo8'(Iv'29 ) śŻ' rnkoÍhányŹli halárcza' alaPjän

Fejl.ýlések Śaját..6.ćszéÍé á(vezet.ltóssz€g

Éńćkpapiŕ ( Államkôlvény, Diszkonl kincsÉj€g) vásátlás

M.radvány 2008. évröl

ezer forintban
z 480 0zl

220000

122 XA4

3ó 806

1476 955

1856145

543 876

3-2oo9 (It' 25. ) e.edeti łö]tséqveťé9i rénde]eť met]é}leťeiR-4-a ne]]ék]eĹ kěŁvény



3/2009' (ll.25') oR mcllćklćte

E Megnevezés

3.

11.cĺń
'l'alcĺm

Bcruházási f.lújítási fcladatok
Folyamatban lév6, áthúzódó beruházási, felújítási fcladatok

iosĺh ĹĐóe cÝ'. B.res' a.' KoMrú cík já.d.fclújird$ (IIoŕ_lE(I pílŕz'o
'iciřlł('. pńl'ář6xe rÁśżéř. ÍEoF-TEKI oálváŹt)

Ósszeg
Pá|yźlzď

311

316

öŚŚŻÍ:sEN

!2oo9 (tI'25.).Í.d.n kóltségwtesi rtdctct mćltćklctci R-5-a áth'Jżódó fcllúlń'fclad

Fed

ĺaTl

saját.ró

t3 651

l5(

I 78!

174

l5l

z 49,

1438

I 48,

1438

Éftćkpapí.

3l

434

0

1954
0

0

Ż009'02'21 lo:o7



3/2009' (lI'25') ÖR melléklđe

!ales€im€nt€s csomópont (s'řkonforgó) átépitésének

Ż.
telterüIeti burkott utak felújítása

L
Jáľdá ćs útépitćsek

11.cím
2. alpím

Beruházási, fclúli ítási feladatok
Új indu|ó beřuháási jés f€lújítási fcladatok

JáÍda ćs útterv€"ŕsi Íc|edatok

{z oíkormanyzaĺ Ioĺrut'ĺ Jarĺl.osaganaĺ uŻuĺl']á
ol092 hrsą 0101l hrsą 0126 hrsą 08l7 břsz' 0ll63

6-

lorgalomlĺssíüó bercndezés€k m€gvétel€' telepítés€

1

r'árosháŻą k€t kupolájának újjáépítćsc es 
' 

folyo6ół

'ürkálásł

A vároś e6les közterül€tein térfigyelő Íendszer

képĺtąŚ€&

2009. évben induló pályáatok er Ícjlesztäśek

előkcszítéśe (ílt'lános keret)

Bcädott

Közterületi iátszóterck EU konfort kiépít€sc HÖF-
Tf,KI pályáatt'l

l1

ýĺůfüve9 focipĺlyá kialákítása a Móricz zsigmond

}imnázium udvarán

;portöltöz,ő bővítése' korszerÍsítćse

\z lpári Párk fel.étel€inek megtcrcnt€śe pályázát

negvalósíthatósági tanulmáDy és li'ldtcŕület vásá řláŚ

Közvilágítás bővíteJe ( szabadság !éri Ltp' MárialákÁ)

forrás

15.
Aŕány Jáíos u.6.sz álátti ing'tlán megvásárlása

s0 00(

ÁFA

Rs/b. sz melléklel
ezer foÍinti

tóľteĘapíĺ
órtekesítés

36 00ĺ

OSSZESEN

3 íĺ|,

3l

405 151 Í

400

208 50( 22 62C

ls00

n n 174 03



3,2009'(Il.25') ÖR melléklete 1í.cím
3' alcím

Beruházási, felújítási feladatok
Egyéb felhalmozási kiadások

Megnęvezés

osszEsl!N

Osszeg

3_2oo9 (II.25') eredeti kÖltségvetési rendelet mellékle@i Egyéb felh'kiadás 5c

9 sl3

Összeg

670

Pälyázat

Fedezet

saját eÍ{i
Pél]u-

mamdvány
€szedett AFA

0

Hit€l,
részletre
vásáÍlás

2009.02.27 t001



3/2oo9.(II.25.) oR melléklete 11.cím
4. alcím

Beruházĺsi' felúj ĺtási feladatok
Felhalmozási cét ű pénzeszkőz átadások és kölcsłinłik

előirányzata

I

2

Első lakáshoz jutók önkormfulyzati támogatása (végleges átadás)

Elsö lakáshoziutók önkormányzati támogatása (visszatérĺtendő kölcsön)

Első lakáshoz jutók łinkormányzati támogatása iissz€s€n

3. Felhalmozási célú tlĺmogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön foĘósítása

4 trĺsz-Narykun-Szolnok meg,,ei Mentő Alapíwány ĺészére defibrillátor beszerzesre pe. átaďĺs

3-2oo9 (II.25.) eredeti költségvetési rendelet mellékletei fejl'támogatás R5dmel

F€lhalmozási célú pénzłszkőzátadís és kölcsłin összesen:

C:\Docu ents and settih8s\bo8osk2.KlsuJPÍADokumenalmok\

Megnevezése

R 5/d .sz. melléklet
ezer Ft

2009 évi előiíá^Y7^

6 25(

3 75(

10 000

2 100

600

1Ż 700



3/2oo9' (Il'25') ÖR mellékl€t€

E

ll.cím
5. alcÍm

Beľuházási' felújíĹĺsi feladatok
Folyamatban lévó'

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújÍĹási feladatok

IPitypang óvoda akadátyÍnentesĺtésc IíAoP-4.15-2007_
1. 0116

1.

)rvosi Í€ndelő ák'edálymcnt€sĺtćsc ľ.AUľ_4.l.5-ŻUu

Müszakl ellenÓí

I **l ****T-"---.**i

3.

űsújszĺllás autóbuszmegállóinak infrlstrukturális
'pil.ś"ŕÁ.. ŕÁÔP_3r 4R-2008-001?

Kivitelezés
Műszáki ellenör

4.

Kisúisállás DK-DNY-i belvíz€lvező öblözetein€!
.,l'ńn.f řnL.iói4 ńÄop Ą_l _2D-2008-0012

n 335

Erzsébet Gyógyvĺzű strandfürdő gyógy ćs

w€llnesturisztikAi célú fejleszt&c EAoP-2.l.1

9 98r

856

qĄĺ

dczłtffi
l forrás ÁFA | Értetpapĺr

Saiáterő l márádvánva I viszarérĺilés | ćńék€sítés

35

471

436

89 93ĺ

95

8 241

R.5/e sz. melléklet
czer foíinti

II (,1

I 151

ĺ5 200

l6l

zĄ

8

l8 000

7

l{t

7l n00 l 

^ 
7ílí]

3 000t



32oo9' (Il'25') ÖR melléklele l1.cím
5. alcím

Beruházási, felújítási feladatok
Folyamatban lévő,

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok

\ szociális alĄpszolgáltatásokhoż ćs gyermekjóléti

Llapeuátásokhoz vĺIó bozáférés javítása és a

zol8áltatások minősĘén€k kompl€x és/vĺgy térsĘi
..ilé<'ŕó.. ńÁÔPJ | _3/c

7-

Központi orvosi R€ndell és Fogászat épül€tén€k

Íeilesztése a minőségi cllátás biztosĺt{sa EAoP_4.1.2-A

\ szociális otthoĺ korsz€rűsĺtćs€ az cllátottak
:l€tkörülmćnyein€k javítása ésa szákszerű ellátási

.á.. Ářd.Léh.n TIoP 3_4_28.

tfjúsági szállás kialakításá ÄVoP-LEADER progrĺm

Atvett M€gnyoŕĺ

| 24,

l0 80:

í{5 l33

Bcedott

Fedez€t

93 214

Kijtvény-
forrás

R'5/e sz. melléklet
eŻeÍ forinti

84 79t

27'72!

l0l 89r

ÁFÁ

75 669

r 000

697 133

Értékpapír
éřtćkesítés

r20 000

]- roo 01

6 513

48 45(

I52
38 5ll

323 821
t137

49 976

l7 15

198 995 4Żo0| 60 07.



3,2009' (]I-25') ÔR melléklete l1.cĺm
6. alcím

Beruházási' felújítási feladatok
Ú1 induló,

Európai Uniós támogetássłl mcľálósuló bcŤuházási és felújítási f€ládátok

ú -"rl-. ll--ĺ --đ.t i iłłś. tr'Á Ôp_' ĺ

űstijszíllás tüŤisztik i ielertôsĘű épület€in.k fdúiítĺsl
emálikus útvoDal ki.lákitásá a téřsćg ktltúÍájínak

ż-

:,j lvoda építes€ ÉAoP 4.r_1

űsúisállás vámskôzpont funkcióbővÍtô m€gůiĺtásÍ
iÁoP 5.!_l D íelókćszítés kiiltsc!ěi)

lGresk€délňi sa'.ĺlláshely€kkiálakitása ÉAoP 2.l.2

6.

oĺkorDár}"ati épülctek tkádályncnt€sítćse
( háron oĺkortnányati épülět)

ńK-i éś ÉNY_i b€lvízöblôz.tek r€koĺstdkciójá

funPl€x hlll.dék újřehaso6íŕísi Mdszer kiépĺtćśé e

{rgykunságszívében (sÝáici'lap) (Elôk€szít€s

töltséEei)

9.

i\ll'ti credetű buuadékbegyůjtő ćś srĺuító r€ídszerck
đ'tákĺtás' KEoP-1.l.2

180 92

vlúzeumok iskolábĺrál fcjleszt€s.

ll- Elektronikus ki'zigazgeús bev€zctés€ KEoP_6.3.0

ĺ2.
)nkományurti utak fejl€śzt6é MaloD-Bélá kińIy utcá

B€ádott

Kisújsállás városi kö'n@tnćnyekvillámos ćneĘia
ellátó ř€ndszcrenck kors'trnsít6e m€gúiuló

13.

B€adni

KendeÍ€ś és Kisújszállás közöat kcrékpánútépítćśc

KOZOPJ20

16ż a2|

ś 000

R's/e sz' melléklet

ÁFA ÉrtékpapĺŤ

I 172 691

211 al

Ż 3Ą7 a43 0

t5 67

200 00(



3/20o9'(Il'25') ÖR melléklete |2,cím
Céltartalék

1. alcím
Felhalmozási céltaľtalék

R/6/a.sz. mellék|et
ezerFt

szam MEGNEvEzÉs
2009 évi

előitáĺyza1

I Köfuényforrás le nem kötött összegének céItaĺalékba hetyezése 572 33

2.
Éa"kďt'ég'.'"lő támogatás pályázat benyújtásához saját erő biztosítása a Miivelődési és l!úsági

Központ részérę 200

Felhalmozási céltaľtalék összesen: s72 533

* Kě!ýén kibocsdlás beýélete Íelhasználáslźkak rés,Ielezése a R/4/a npllékleĺen

C :\D ocuhen l s ąnd se lt ings\b o goske. KIS UJ P ÍADokumeh hhlo k\

1-2oo9 III'25')e'ŕedeti łö1Eségvetésj !e!dé]et nel]éj(]etelFej]es2tési célĹrrxalé'



3/2009' (lI'25') oR metléklete

Taneszkaizfejlesztésre ęlkĺilönítętt összę g ( Kohcepcii' 1 I.ĺ: Nh,

Érdekeltségnovelő támogatás pályázat benyújtásához saját erő biztosĺtása a Művelodési és Ifúsági

\Ż'cim
Céltartalék

Ż. alcím
Műkiidési céltaľtalék

C :\Docune ń ! s an d Se uin ís\bo4os ke' K I s tJJ P Í^Doku e n tu mo k\

R-/6/b.sz. melléklet
ęzeĺFt

tervęzett

-l

3

200

3



3/2oo9. (Il'25') ÖR melléklete

szam

ÉVközi többletfeladatok, jogszabtL|yvźl|toztlsok miatti költségek fedęzetéIe ( Koncepció l2.pont)

Általános tartalék összes€n

13.cĺm
Általános tartalék

C : \D o cume nts ąhd s e tl ings\b o go ske' K]s UJ P }AD o ht ena1m o k\

Megnevezés

RJ6/c.sz melléklet
ez€rFt

2009.é^rĺ

t0 000

10 000



3/2009. G'25.) ÖR mellékletc

Hitelt6.letóŚřc/kotÝoľi.sziváŚárlńsÍ! ćś k má(.á

Á]wlód6 é5 lí Kózponr KÖzkincŚ hhcl rÖ.Lsré9

2

l

,lawkün Klub KÖŻłincs hitcl tfilsaés

)ińzett cýbína bcuhĺźshoz ÖKF hitel tóĺl6aé$

Kótvénykiboditás visúviśálláś (20l l _203l _ig)

5 nvó*ámh hitcl vi$fizđlśc

,ĺůkódćsi célú kötÉnvkibocútás üssávásárlás (20l ] _203 ] -iĐ

1

Tôbbéves kötcl€z€théggel járó fclĺ4stok ćlőiÍányzatai cv€s bonfássrl

2009.-20Jr. év

8.

4úvclódsi ćś 16' Kózłont Köżkiń6 hilcl kińáb

9

läĺvkun rcUb rczkiB hit l łrmE

t0.

:imŻctt Gatoma (lva'.!t/b óbt') bmháźshoz ö(I! hnd kafuta

u

12,

Fejleýén .ęlú hiLlMÚnn! öýý,

l3

2009' ô

elú kótENłjbociátđ kamala

2

20l0' év

|ord qépkocsi ÍtsŻl.ťirct scýél kaP6olatos kót€lcŻ€n é8

8E

3

aisúisŻjllás váÍos autobu*megá!óiĺak infi "đtukütrális fcjl6ziésc

338 00

F.ilciŕ!éŚj .źŔ hi!źIeldkólýhyelĺ kąD,ala IM

4

20l

iŻmúík Flhyc pÍo8ram ülágiúskoMüsĺtes

tĹ

739462

;zffiüú Fénr! prograin ÍüblstoÍszĆŕĹsit'aś

Többév€š,elkôtćleżttség mindôsszcsbn:

2o|2 ćý

íthúzódó Ielddarok Ío lisôjssz.JéIzk: l sdját Jbrrás

t76

2 335

2013' éý

hird.Ąöýa{y kĺnát ąlscl

329

15 308

l9 57r

II

20|4' ć\

65 944

94 89

II64t!

6a 279

l1

Többév€s elkötelezettség mindössz€sen (I+II) :

2 000

t 0t4

20l5' év

l r76l

65 944

7a za:

6 65:

9 580

1014

ó8 280

t2199',!

80.59i

14 934

l l59l

Clfuel1TEKl és egéb lónoqak

2016. év

6

948

6

68 279

aa 497

7q q72

7193

89 938

lt6r

ÁFA

l0 32t

zo'l7' éý

882

65 94,

77 tO'

t t7'

6 65:

785

36 ?81

T5

a7 77

882

:131,10l.

ó8 281

?9.010

I 16r

261t4

r0 631

20l8. év

47 l0l

816

65 94

75 92:

ll?

6 655

37 95',

807

816

6a 281

4679

/x|687

I t5

80 944

49 32:

Iói?2:

10950

2019 ď

48 58

65 944

74 936

7

39

ó655

za5

4", uo

9 664

5104t

76 371

28:

L6

50 23

tI224

t37 70:

65 944

754

605 r

40 26

6 655

68281

E3 91

5t 11!

735

T5E 81?

L5!

ll 505

49 32:

65 944

r 49l

140 154

41274

6 655

68 280

s2'na

807

5t 042

1\ 793

52171

8l 042

42 30t

l11 4Ś2

665

s4 09i

Ża:

12 OEI

54 091

51',t76

żr3,501

43 364

55 4S1

12 331

55 451

52 778

7Í3 06Ż

44 ż1

s6 56r

6 2at

56 56)

54 098

212 946

45 llr
!,5ĺ 40i

5l Żl0

55 451

212 865

4l 971

56 56

212'53t

5l Żĺ04

203 628

41971

r90 731 t4s t4i



312009. (II'25') ÖR mclléklet.

z

Múwlódćsi és It' KóŹ!o.t (öŻkinś hircl tfi4Źé;.

3.

lĺFdun Kub Kózki.s hi!.l lóílcŚżtćsc

|imxtt śaroma bĐhÁżŚhoż ÖKtr hjtl töÍIcŚasc

5

6

ás üMvíś'nĄś o0l ]-203'-k)

'úködćsi 
.elú kóNéđykibocsáiíś vissavásáŕlás (20l ] _20! l-iĐ

8

9

10.

:imdl cgloma 0Va''ILĄ Öbl ) b€ruházáŚhor öKF hiEl kämab

Többéves kôtelezcttséggel jánó f€ladatok előirá nyzatei ćvcs boĺtássĺl
2009.-203l' ćv

Hivďali !éDko6i íészlctrc vá5ííláŚ kmata

GtvćwkibocŚłáslomb(2008-203l-iĺ)

v
l3

Féj l.b!ési céhi hi k lfuěfućn, öśsżEgi

4ú!ód&i/ fotvócźmla hit l kam'r.

2020. b!

,lúkódési @lú tÖrvénYtibocŚłál kämta

Í.

2o2|' éý

loÍd BcpkocŚi rćszlctfi Ťt'áŚévcl kapcsolaros kötclcŻđtŚé8

3

ísújŚzállás váŕos dlobuwegáuóilak infi 
"stŕlkheílis 

fcjlďtć$

FeihŚŻ1ég éćl,i hilelld1öŃón ek Lurub ť)!ĺ'er:

ll

sŻmĺnk FéIw pÍoAľđ üla€ításkorwüśtćs

IL

)ĺ12 éý

65 94Ą

l I?ó

i2miiĺk Fhye pro8rđ frtćskoÍsaűsĺlts

6A 2?9

tôbbev€s €lkłitel€zettśéír mindiĺśsześcn:

hlizódó r.bżalok ĺfuźsössael&de 1 

'ajaÍŮr!

Ż023 éý

u3 984

r t6 3t9

I160

202'4' é\

I 50:

t16320

ll

u3 984

zoz5',tý

ll50

59 8ó5

ti6 320

Tôbbéves €lkót€lezettség mindösszesen (I+Í) :

t5!

2026. éý

113 983

u 50:

56 393

6 041

u6 319

127 a2

66 451

5ó 844

l159

* ct .u' TEK1 és eg,éb ,,'nocaú

111 38t

2027 ' ćý

n3 984

52 308

5 691

1l 504

294

6 320

52 662

tzl az

62 53!

870

t90357

2028' é,!

t78 735

47 96

5 27!

I 503

ýI94l

48 223

r85 764

0

2oz9' éy

178 735

431

l8 03

4 841

t78 735

53 0ó4

43 544

t80aa1

2030. ł

178735

38 60

l8 03

4 377

t78 735

l 17l

47 9t1

38 694

rvs 710

2o3l' éý

t7873:

33 74t

18 03t

3 895

l4l 38!

178735

4Ż sEl

19677:

33 787

178 30:

Össz-cscn

3 406

190 35:

t1a 3b5

215Iż9

a3 62

23 28,

2 492

185164

l7 99

20 000

a3 62?

31 554

23 282

20 000

338 000

2173 252

'180 887

11793

z 35t

84

Ż5 632

I7 793

2 551 252

12177

I 79r

t!7s 740

219 3l
217o 5ś|

170 40E

8 86,

6t

r34or

0

9 34:,

6:.t27

209 70!

19 s?l

235 t29

r 243 99t

46Ą

6141

22a:B2Í

Ż 00{

lŻ5 548

. 4{40,347
t 409 774

2Ż2',404

0

Ż16 3śl

'r:;r, 
: tiIą:tlj

Ż09 7as

80 944

. 98*0! ,:4::182:466

óo2 l19



3/2oo9. (II'25') ÖR melléklete

önkormányzati mĺiködési beYételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

c: \rocunénĹs ä.d seťtings\boqosłe. RIsUJP \Dakunentu@ok\

R 8/a. sz. mćllékleĺ
ezeľ Ft'

ezer Ft

Ssz Hivatkoás
melléklelekrc

MegneveŻés 2009 évi

Múködési bevételek tervezet

I R/l esteri Hivatal miiködési bevételei 157 60

2 R/l Intézmények mükódési bevételei t1 84

3. R/l ] igánY Kisebbségi Ónkormányzlt miĺkódés i bevételei l(

R/l ársülások működési bevételei 5 00(

5 R/1 /ĺükódési célú átvett r 3 761

6. R/l liikrdés i célra jóváhagyott helyi adók 260 05(

'I R_i I (tengedett központi adÓk 482 591

8 R/l }írsáqok' póttékok, egyéb bevételek 2 tol

9. R/t {ůködés i célra jóváhagyott normatĺv t 882 69'

10. R/l '' kötött felhasználású támog8lások 3l I 00!

pJl !,ĺítkÖdési célú központos ítoľt !ámo8atások

t2 R/l 4iikÖdési célú támogatásértéktj bevétęlek r6l 9l

13. R./t lűkÖdési celú támogatási kölcsÖnök visszatérülése r 02(

l4 RiI áiiködési célú DénzmaÍadvány 32 63ż

15. R-/t icélú hitelfelvéte] 137 84:

l4ĺlkĺidési célú bevételek összesen: z 45ś 61','

Míiködési kiadások

Ri4 lĺlkÔdési hiteltÖrtesŹés/kÖtvényvisszavásárlás és kamata t2 6l

2 w2 ntézménYek miikÔdési célü kiadásai I t23 6t

3. Nzlc ]igány Kisebbségi Önkormányzat mükodési kiadása 1 25t

NTtd k mükodési kiadásai 38 42'.

5 w2tf (isúiszállási Téíségi szociális otthon n 5 23Ą

6 R/3 Pol8áÍln€steri Hlvalal mükÔdéseés önkormány7Źli feladatok I t98 t8l

1 W3la Müködési célü pénzeszköz-átadások' kölcsÖnök tE l

8 N6lc tarĺalék l0 001

9 R-/6/b lűködési céltartalék 3 20Í

Vĺĺíkiidési céltl kĺadások összesen: 2 456 61

Wĺíki'dési hiány/tőbblet

3-2oo9 (II.25.) eledéťj łölťséqýeťésj réńcle'et né]Lék]eŁei t4Úkôdési héI]eq a é hell 2009 02.27 10:07



3/2009'(tI.25') ÔR męlléklete R'/8/b. számú melléklet
ezer Fl

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg

ezer Ft

Ssz.
HivatkoŻ!s

mellékletokrę

Megnevezés

Felhalmozási beYételek

2009 évi
tervezet

R'/] Folhalmozási célú ÁFA bevéľelęk 96 3l(

7 R/t lelhalmozasi célú kamatbevétel 67 164

3. R/l telhalmozási célra ióváhagyott helyi adó r9 00{

4. R/l lárqYi eszkÖajk, immatęriális javak értékesĺtése 50 Ż6:

5. R/l )nkormányzat sajátos felhalmozási és tőkej€llegĺi bevét€lei 19 1t

6. R,/I befektetések bevételei 1488 951

7 RiI relhalmoási célú pénŻeszköz áľvételęk 9 sŻ',

8. R./l Felhalmożsi célra jóváhagyott normatív

9 R/l i célú kÖzpontositott támogatás

10. R_/t célú támogatáséťtékiĺ bevételek 3 078 89

ll R/l célú támogatási kölcsönök visszatérülése 690

tz R./l toľsatási és befektetési célú értékpapirok beváltása

t3 R./1 :elhalmozasi célú pénzmaradvány 808 28!

l4 R/t :elhalmoułsi célIl hitelfelvéteVkötvénykibocsátás

F'elhalmozási célú bevételek iisszesen; 5 665 03i

tr'elhalmozási kiadások

R./4 Fejlesztési hiteĺtörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata lt64l

2 R/4 hitettöílesztés/kÔtvényvisszavásáílás 339 46"

NZ Intézmények felhalmozási kiadásai I 04',

NŻld Iársulások felhalmoási kiadásai 281 93

5 wzlę (isújsałIIási Térségi szociális otthon felhalmoási kiadásaihoz pe.átadás

6 R/l i Hivatal felhalmozási kiadásai 6 961

7 5la :olyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújltási feladatok 40 818

I slb Ji. induló beruháZásiés felújitási foladatok 405 15l

9 .olyanaĺban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 697 t3:

10. slď2 ji induló Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 3 t72 691

ll 5lc igvéb felhalmozási kiadások r0 183

t2. )td si célú pénzeszköz áladások és kölcsönök t2 70(

13. 6la. ]éltartalék felhalmoási célľa 572 533

t4. NŻĺc ]igány Kis€bbségi Önkormányzat felhalmoási kiadása I 003

ozási célú kiadások összesenI 5 665 03

FelhaImozási hiány/többIet

c : \D ocunlent s and s e uí ngs\bogoske' KI SUJ P Í^ Do ku]n e nlumo k\

3-2aa9 III.25' ) ercdeťi kö7tséqvetési rende]eť ne]Lék]eťei 2009 '02.Ż7 10|07



3/2oo9. (u.25') oR melléklete

L Intézmények

lntéTnény megnevezése

Intézményenként engedélyezett álláshelyek

tskolą Pedagógiai
i Diákottbon

c; \Docune'ťs and 5eĹť.i'qs\bogoske' Xr'sLuPä\Dołunentunoł\

3-2oo9 (tI.25') eredeti költségvetési rendelet mellékletei R 9_a mell'intézrn

Rĺ9/a. sz. melléklet

)2oo8'(vI'z4.óDk'h!talapjÁn
)9'o6'30'iE ] ł lö's.gitó
lásógś'; 2008'máŕc'

2olo 06'30-ig 1-l ĺó
l'asisŹ.ns hätá'oá[ idcjú

Fdel}@tt lćt'Żámot t'íálFaż 3



3/2oo9' (II.25.) ÖR melléklete

II. Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatalban €ngedély€zett álláshelyek

ti kiizhasznú

kózcćlü, kozhasaú munkiLt végá éves ádaglétsám

LI

Krzmuí}á program, prc8lamszerů közhasaú
foltalkoztatotlak éves ádaPlétsźm

Mesnevezés

3-2oo9 (Il'25 ') eredeti költségvetési rendelet meuékletei R 9-b mell' PH

cj \'ocunénts á'd 5ettinqs\bogoske ' KI'UJ P$\ DÔkÜne ntvno k \

ádagléG

19,17

0,20

R/9/b sz. melléklet

)00g ianüár,1

onkormányzat mindŕisszesen

Muĺkaĺlryi Kózpont támo8étásával foglalkoŹaton
létsám

422^30



3/2oo9.(Il.25.) ÖR me éklete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Magánszemélyek kommunális adója

Adónem megnevezése

c: \Docunencs and se|ťihgs\bogasl

3-2ocr9 '25') ercdetí kö!''ségveési rendetet neq'ékletei R1o-a ńelérJet

Közvetett trźmo g atĺis o k ös s zes'en :

Tervezett
adóbevétel

R/l0/a. sz. melléklet

t9 000

ŕiŚŚ7ćse

Adóelengedés

t9 000

2 000

szöveges indoklás

Méltányossagi töÍlés kb. 200

adóalany eseten

2 000



3/2009.(lI.25.) oR. melléklete Az önkormányzat által bevont kíilső forrás állományának alakulása

MĹĺvelődési és I!lisági Központ felújíüás''Közkincs'' hitel

Nagykun Klub felújítás''Közkincs'' hitel

"Éhetőbb Kisújszállasért'' felhalmozĺsi célú kötvénykibocsátas

IVą II/t, lliia tiblö zet szenlwíz'csatoma építés fejlesztési hitel

KĹilsó forrás megnevezése

Fejlesztési célú hiteltańozás/ kötvénykibocsátás összrsen:

Működési ( folyószIímla ) hitel

Működési célú kötvénykibocsátás (9,l7%) 1339 4z0 CÍ]F

Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (90,83%) 
łi:11;ä: :ľiosszeseN:

A kiilfiildi pénzértéke kibocsátott kötvény forintértékét a teljesítés napján érvényes, a számviteli w' 60'$'-a alapjrán kell nyilvántartásba venni'

2008. március 20. napján érvényes MNB árfolyam 163'74 Ft]HW

3-2oog (!!'25.) eredeti költségvetési rendelet mellékletei R1Gb nelékkt

''Élhetöbb Kĺsújszállásért" műkÓdési célú köwénykibocsáĹĺs

lz łinkormányzat által bevont külső foľrás állománya fisszesen

c: \DoĆuneJlts ánd settinqs\boqoske. KI9UJPE\Dokünent'Đfrok \

Hitel,
kiitvénykibocsátás

állományának összege

20 000

20 000

Lejářati idő

z l'I3 25Ż

338 000

R/10/b.sz. melléklet

Ż026 '03.05

Ż 551Ż52

Hitelęző megnevezése

Ż026 '09.05

203l.03.Ż6

2026.11.0s

ezer Ft

0

)nzágos Takaľékpénłĺĺ
{vń-

2t9 317

országos Takarékpénztá
Nyrt.

Ż 770 569

Raiffeisen Bank Zrt.

cIB BaIk zřt.

2031.03.26 Raiffeisen Bark Zrt.



3/2oo9.(ll.25.) öR mellékleteA helyi iinkormányzat adósságát keletkeztető, R/l0/c sz' melléklet

éves kötelezettség vállatásának felső hatáľa

ezer forintban

Meonevezés Tárqvév tervezett adata

lIetékek 0

ĺelvi áaox és ahozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok 282 050

3éoiárműadó 47 500
117 164

50c

3sztalék bevételek 12 000

Ýagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, Üzemeltetéséből'

koncessziós dÍ1ábil származó bevétel
37 481

trnrlÁh ca iáÍne hcvétclek 1 800

Salát bevételek mindösszesen: 498 49ł

y'íziközmĹ1łársulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi

rczzĄárulások beszedéséből származó bevétel
0

rlőző év1e11len keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettséq

480 00r

Az önkormónyzol odóssógóŕ keletkeztető éves
kotelezeŕŕség vóllolosonak f első hotóro
tT ő rov évi hilelÍőr/esztési. ko m otf ize tési lehetősé g) : 12 944

Tájékoztati adat:

Ęl-ęzó é!ękpęl].r,9!ę]kpz6tt, táÍgJéuet terhelö ŕizetési kötelezettség:

Támogatási kölcsönök tórlasztése/nyúitása

Hosszú lojáĺatú hitelek visszaŕĺzotése:

Ford gépkocsí Íészletre vásáĺlása

Kamatfizetési kótelazettség ( Tárgyévben fetvenni Ieĺvezétt folyószámla'hitel kamata nélktjl)

ősszesen;

13 873

339 462

670

480 004



3/2009.(II.25.) ÖR melléklete

Az önkormányzat á.ltal létrehozott

Az önkormányz^t ált^| létrehozott alapok bemutatása

Önkéntes varosfeiĺesztési és fenntartási Ala

A felhasználás teÍv ezeĹ1

Honlap fej lesztés' karbantaľĺás,
adónygmtatvanyok karbantarľása,

Városháza karbantaľtás

A IVa, ILfu, IIVa szern1vízcsatoma
öblözet fej lesztési hitelkamat
visszafizetésére

R/10/d sz. melléklet



3/2009'(ll'25') ÖR m€lléklete A úilködésićs íejtelztéri célú b€vétél€k és kiadások
gtakulását bemutátó mérlég a köhrégvettli évre Á! a kőY€tkezó két évrevona|kozó8n

Megnevěŕs 2009 2010 z0ll

I. Miiködési bevételek és kiadások

I
nlézŤnényi működéśi bevétel€k (levonva s felbalmozísi AFA visszatérülések,

t80 45: 184 061 t8'1'.14

2 )nkormánvzátok saiátos műkÖdégi bevélelei 333 351 325 23t 33a 23

3 )nkoínányzatok köllségvelési támogalfua és áten8eden säA bevétele | 624 69 I 598 60( I 630 57

!,ÍĺkÖdési célú pénzeŚŻköátvét€l államhááartáson kin]lró] 316 4 Z5t 43lt

5 l6l9l 't66 t6) 11111

6 ľovábbadási (lebonyolltási ) €élú műkÖdési bevél€l

7 ýĺůkódési célü kolcsÖnÖk visszáĺérijlése. igénybevélele I 02(

I {övid l€járatú hitel \3144: tt420 98 501

9 Rovid lciáíatú értékpapiÍok értékesitése, kibocsálása

l0 MÚkÖdési célúelôzôévi pénzmaladväny igénybevétele 32 63' 43 50( Ż9 87l

II vĺúködési célú bevételek összescn: (1 + ..+ l0) 2 415 67" z 436 6i9 2 461 0l

12 izemélyijutÍatások 994 0'.1) 988 ?0ĺ 998 58

I3 /ĺunkaadókal tetheló járulćkok 31't 76. 3t 5 30( ll8 45

I4
)ologi kiadásokés egyéb folyó k iadások (levonva az éńékesĺtett táÍgyieszközök 643 Ż1Ż ó38 ó5l 657 8t

t5 lükÖdési célú pénz€szkoátadás államháztartáson kiÝĺlÍe, e$éb támogatás 444 401 3r3 30 3l9 56ĺ

l6 4 85( 5 35r 5 45',

17 ]Ilálotlak pénŻbeli jutlatása t21t 13 281 t3 541

l8 ,ĺúkÖdési kólcsÖnök nyüjtása és tÖrlcsztése t31',|( 850 I671

t9 łrvid I€járalü bitel visszafi zctés€ 12Ą 3| l 14 20ĺ

20 łövid lejáíalü hhcl kamata 12 6t 14 7lr

2t tańalékok l3 20( 15 00( r0 00r

.Ż2 Mĺiködćsi cćlú kiadások összesen: (l2+ .. + 2l) 2 45ś (r1i 2 436 609 2 461 01(

Il. Felhslmozási célú bevételek és kiadásol.

2] |ÖnkoÍmányz'lok felhalmozási éslóke jellegú bevélelei I 606 38, 130 421 59 05

24 )nkormányzatok sajátos felhalmożsi és tóke bevé{elei 39 '.]t', 45 30( 4',100

25

26 'ethalmoz.ási célú pénzeszkÖz álvétel államháztaÍláson kivlllíôl 952 9 90( 19 58(

z1 Ámosaláséńékü felhalmozási b€vétel 3 078 89 2 895'.101 I 625 81(

z8 lelhalmozłsi ÁFA vissrálérüIés€ 86 80 2t0 00r r39 50(

29
'ílék€sĺl€lt 

láígyĺ ęszkÖzök, és immal€Íiál is javak áfája 5l lJ 081 5 80(

30 lelhalmozási célú kÖl€sÖnÖk visszatérülése, igénybevétele ó 903 ?00 7 201

31 {osszú lejáralú hitel

3Z jrtékpapirok éÍtékesItés€

33 €lhalmozĺsi célú €lózó évi pénzmaÍadvány ĺgénybevétele 808 28! 54125( 258'.70

34 i.elhalmozási célú bevételek (23 + .. + 33) 5 646 03: 3 858 659 2 16Ż 10|

35 elhalmoaĺsi kiadások (ÁFÁ-val €g]rull) 1 678 421 2994 571 l ó09 09

36 :lúiitási kiadáśok (ÁFÁ-val eB/útt) 934 9'.1, 358 ?l( 258 95

3'.1 Ítékesĺl€tl tárgyi€sŻkÓzök és immaleÍjálisjavak uláni áfg befizelés 9 5r: l9 00( 105

38
'halmozísi 

célú pénzeszköátadás 6 25t 7 Z5t 7 5A(

39 TámogatáséÍléků felhalmoźsi kiadás

40 Felhalmozisi célú kÖlcsrnÖk nYúitäsa és ttJÍlesz(és€ 685 7 )Ot 6 98(

4l Hosszú lejáratú hil€l visszafi zelése 339 46t 2 331 35 lot

42 Hosszú lejáralú hilel kamala l l6 41ĺ 80 591 '19 92,

43 tartalékok 572 53 389 00 l5? 90(

FelhalmozáŚi célú kĺadások (35+ '. + 43) 5 664 431 3 858 65! 2162 7Íll

45 lkormánYzat bevételei összesen: (ll+ 34) 8 121705 6 295 Ż6l 4 623 7l

46 1kormÁnyzat kiadásai összescn: (22 + 44) 8 t2t l0: 6 Ż95 26t 4 6Ż3 71



1.
Onkormányzati

bevételek és
kiĄŕl4śnk

tm

2.
oktatási

intézmények
bevételei és kiadásai

3.
Művelődési
intézmények

bevételei és kiadása

A 3/2009. (tr.25.) łinkoľmányzati rendelet R/l4. számú mellék]ete

A kłiltségvetési rendeletbén szereplő címek címrendje

Vórosi ovodai
Intézmény

4.

A Cigány Kisebbség
Önkormányzat

bevételei, kiadásái él

mérl€se

2.

Alapfokú
Műy észetokątasi

Intézmény

Művelődési és

Ifiĺisági Kazpont

5.
Kisújszállási Térség
Szociális Otthon és
Alápszolgáltatási

Központ b€vételei él
LiĄ.láśąi

2.

Arany János
Vórosi Könyvĺór

Aľany Jónos
Általónos Iskola

ó.
Nagykun

Hagyományőrző
Táľsulás bevét€lei é

kiadásai

Alcím

4.

)Kossuth Lajos
Ältalános Iskola

Eg)sé8es
Pedagógiai

Szakszolgźlat és
Di.ikn\thÔn

5.

Mó r icz k igmond G imnáz ium,

Közgazdas ági Szakközépiskola és
KoIlégíum

6.

Illessy Sándor
Szakközép- és

Sząkiskolą



Önkormányzati
Tářsulás az Eszak-

alfiildi Régió
Ivóvízminőségnek

Javításáért bevétel€
és kiadásai

8.
Polgármesteri

Hivatal műkłidése éI

önkoŤmányzati
feladatok bevét€lei é

kiadásai

9.
Műkôdési célú

pénzeszközátadások
kölcs0nölq egyéb

szervek támogatása

1.

Polgąłmesteri
Hiyątal működése

10.
Hitelttirl€sztés/

kötvény
vrsszavasarlas es

kamatok

2.
Kommunálk
tevékeľĺys ég

1.

Művészeti és
haglomóľtyőľző

csoportok
támogątąsą

3.

onkormányzati
eglébfeladatok

2.

Helyi, széI,'}lázzal
rendelkező civil

szervek páIyazati
kerete üzemeltetés

ki'ltséqŕe

L

Fejlesztési
hiteItörleszt^

4.

Rendszeres
nevelésí és

szociáIĺs segéIy

3.

Felsőohatąsban
tąmłlók

tómo8ątósa-

2.

Fejlesztési célú
kötvény

yissząyásőrląs

5.

Egłéb pénzbeli es

t er més zetb eni támo 8ąt as

3.

Előző évbenfehlel
működési/
likýiditási

hitel törlesztése

4.

Nyáľi táborok
5.

Város i társ adalní (civil)
szervek

4.

Mííködési célti
kötvény

vissząvósórlós

J.
Fejlesztési hitelel<

kąmatai

6.

Helyi
kiadvĺźnyok
tdmogatása

7.

Egtebek

6.

Fejlesztési
céIú könén1

kdmątąi

L
Működesi

célú
kölcsön

7.

Működes

likýiditós
hitel

kamątą

8.
Működesi

céhi
kötvény
kamatai



11.
Beruházási' felújÍtás

feladatok

72.
céltaÍtalék

t.
Folyamatban lévő

áthúzódó
beruháząsi,

feIúj ítqsĺ Íelądąto]

13.
Álf'lÁnÔs f'ń'lék

2.

Úi t drtó
beruhązasi és

Íehii ítąsi ÍeIadatoj

I.
Felhalmozási

céltartalék
Működ^i
céltąrtalék

3.

Egléb
felhalmoztisi

kiądąsok

4.

Felhalmoząsi célú
pénzeszköz -

átądasok
és kölcsonök

J.
Folyamatban lévő

induló Európai Uniós
t ám o gat as s al m e gv al ósu l ó

beruhdzasi és felújítasi feLadato

ó'
U]' ndulo Łuropal
Uniós tómo4ątđssal

negvaIósuló beruhózá
és Íeluj ítą5 i feladątok


