
KISÚJSZÁLLÁS vÁRoS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELo_TESTÜLETÉNEK

5/201l. (II.23.) önl<oľmányzati ľendelete

a 2011' évi költségvetésľől

KisújszáJJás Vál'os olrkoľlllállyzatának Képviselółestülete az Alkotmány 44lA' $ (2) bekezdésében
n]egl]atáľozot1 eľecletl jogalkotói lratáskörében, a lrelyi önkoľlnáIlyzatokól szóló l990' évi LXV'
töľVény 10. $ (l) d.) pont1ábaIl nregállapított Í'eladatkörében eljárła a következóket ľendeli e]:

l. Ölrkoľrllán1,zati bevételek és kiaĺlások

1's(1) a) Az önkornrányzat költségvetési kiadásainak összegét _ finanszírozási célú
nrĹive]etek és eloző évi péĺunlal'adványa néIknl - 7,2Ż3,643.000 FĹban állapítja meg'
Az önkorlnányzat a nriiködési kiadásainak összegét 2.3l5.05l.000 Ft-ban állapída
n]eg' ezel] beliil a szenrélyi juttatások összegét 946.465.000 Ftban' a munkaadókat
terhelő 1áľulékok összegét Ż55'7Ż5.000 Ft-ban, a dologi és egyéb folyó kiadások
összegét 715.904.000 Ft-ban, az egyéb nĹiködési kiadások összegét 392.160.000 Ft_
balr, az ellátottak 1léIrzbeli juttatásait 4'797.000 Ft-ban.
Az önkoľlnálryzat a felhalrrrozási kiadásainak összegét 4.876.402.000 FĹban állapída
l]1eg, ezen belti] a bel'uházási kiadások cisszegét 4.432'964.000 Ft-ban, a feIť'ítási
kiaclások összegét 439.838.000 Ft-ban, az egyéb felhalrrrozási kiaclások összegét
3'600.000 Ft-ban állapítja nleg.
Az önkoľlr-rállyzat a tánrogatási kcilcsörrök kiadásaiIlak összegét 13.300.000 Frban
áIlapída neg, lnelyből a rlĹikodési célú kölcsönök összege 10.000.000 Ft, a
felhalrĺozási cé]ú köIcsönök összege 3.300'000 Ft.
Az öllkolrlányzat a pélrzforgalolĺ nélkiili kiadások összegét 18.890.000 Ft-ban
állapítja nreg, meiybol a lnĺiködési céIú pénzforgalom nélkĹili kiadások összege
18'690.000 F|, a fe]hah'lroZási célú pénzforgalorn néIktili kiadások összege 200'000 Ft.

b) Az önkormányzat ko.ltségvetési bevételeinek összegét _ finanszírozási célú
műveletek és eloző évi péĺumaradványa nélktil _ 5.712.082.000 FĹban állapítja meg.
Az önkományzat a működési bevételeinek összegét 2.081.864.000 Ft-ban, a
felhalmozási bevételeinek összegét 3.622.302'000 Ft-ban állapítja meg.
A támogatási kölcsönök tárgy évi bevételeinek összege 7'916.000 Ft, melyből a
mĺĺködési célú bevétel 0 Ft., felhalrnozási célú bęvétel 7.916.000 Ft.

c) A táľgyévi költségvetési kiadások és bevételek ktilönbözeteként, a költségvetési
hiány összege 1.511.561.000 Ft.

d) A köItségvetési hiány belso finanszírozására szo|gá|ő előző évek
pénzmaradványának igénybevétele 7.734'449.000 Ft, melyből a mtĺködési célú
pénzmaľadvány igénybevételének ósszege 4Ż.370.000 Ft, felhalmozási célú
péĺzmaradvány igénybevételének összege 1.092.079.000 Ft.

e) A költségvetési hiány és a ť|nanszírozási kiadások kiilsó finanszíľozására szolgáló
finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 592.77Ż.000 Ft, melyből a
mĺĺködési célú finanszírozási bevételek összege 343.095'000 Ft, a felhalmozási célú
Íinanszírozási bevételek összege Ż49.617.000 Ft' A finanszíĺozási célú műveletek
kiadásainak összege 215.ó00.000 Ft, melyből a mtĺködési célú finanszírozási kiadások
összege 146.069'000 Ft' a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összege
69.531.000 Ft.
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(2) Az cinkoIrnányzat a íeladatok ellátásához szükséges likviditás folyamatos biZtosíÍásához és az
intézményi kincstári finanszírozás zavartalan lebonyolításához a hiány finanszírozásźlhoz
220.000'000 Ft folyószárĺlahitel ľendelkezésre állását és l23.095.000 Ft rövid lejáratú hitel
felvételét engedélyezi.

(3) Az önkornrányzat a költségvetési töruény 5. számú melléklete szelinti táInogatások

lehetőségével élni kíván, a támogatási igények benyujtásának hatáskörét a polgármesterĺe
átruházza'

(4) Az örrkorn ányzaĹ a l8.800.000 Ft rĺagánszemélyek kolnmunális adója adóbevételt

fellralllrozási fe]adatokľa hagyja jóvá.

(5) Az önkonnányzat működési és felhalmozásí kciltségvetését, valamint a kölcsönök _

finanszírozási célú műveletek és e|őző évek pénzmaradványa nélkiili _ táĺgy évi költségvetési

bevételeit és kiadásait, a mťlködési költségvetésen belül kiemelt elóirányzatonként a személyi
juttatásokat, a munkaadót terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, aZ ellátottak pénzbeli
juttatásait és az egyéb milködési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a

beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait,
továbbá a tárgy évi költségvetési bevételek és kiadások ktilönbözetekétrt a kĺiltségvetési hiány
össz€gét, a kciltségvetési híány belső finanszírozására szolgáló e|óző évek
pénzmaľadványának igénybe vételét, mĹĺk<idési és íelhalmozási cél szerinti tagolásban,
valalnint a költségvetési hiány kiilsó finanszíľozására szoIgáló finanszírozási célĺr lníiveletek
bevételeit, kiadásait miiködési, felhalmozási cél szeľínti tagolásball az R/l. mel]éklet, a
forások közüI a nonnatív és személyi jövedelemadó bevéte] öSszegét az Wl'/a. lne]léklet
tarÍ"a|mazza '

(6) Az önkonnányzat költségvetése címeke, alcímeke és kiemelt előiľányzatoksa tagozódik.
Címet alkotnak a szabáIyozásí szempontból összetartozó előiĺányzatok, intézmények' A
költségvetési rendeletben szereplő címek címrendet képeznek, melyet az R/11. melléklet
Íartalmaz.

(7) Kötvényforráshoz kapcsolódó likvid pénzeszköz- és kockázatkezeléssel összefiiggó és deviza
ügyletek, hatáskörét a képviselő-testület a pol gáÍmestefte ź!ÍÍlházza.

2. Äz intézmények - mint önállóan mĺiködő költségvetési szervek - költségvetési kerete
cimenként és a|címenként

2.5 (1) a) Az orskormányzat az intézméĺyek bevételi és kiadási fócisszegét, költségvetési keÍetét

l.011.400.000 Ft-ban állapítja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és

tevékenység ellátásához nýjt fedezetet.
Az önkormányzat az intézméĺyek 201i. évi bevételei és kiadásai címenkénti és

alcímenkénti, ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terheló járulékok, a
dologi kiadások, az el|áIoltakpénzbeli juttatása, és az egyéb működési célú kiadások' a

felhalmozási kiadások előirányzatának költségvetési keľeteit az R"/2. melléklet szerint
állapítja meg. Az örl<ormányzaÍ az intézmények felhalmozási kiadásainak
beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások sz€rinti részlętezését
azN5la.,PV5/b' és R/5/c' melléklet szerint állapĺtja meg.

b.) Az önkormányzat a dologi kiadásokban tervezett ingatlan karbantartást céljelleggel,
elszámolási kötelezettséggel biztosítja. Az intézmények az összeg felhasználásáról a

201 1. éwcjl szóló zárszźlmadts során kötelesek számot adni.
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c) oktatásl intézIrrényekben a nyugdíjazás llriatt megülesedó szakmai álláshelyek
beto]téséhez .'F'' és..H" fizetési osztály 5-ös Íizetési fokozatának gaľantált illetnél}ye
teľVeZheto.

cI) Valanrennyi intéznrényben a megüľesedó áIláshelyek betöltésekoľ kötelezettség - a c)
porlt kivételével - csak a megüresedett áIIáshely garantált illeĺnénye eľejéig
vállalható'

(2) A 20 l I l20l2-es talrér,ben a két általános iskola költségvetésében I<éĹkét első osztálv költsége
szeľepel'

(3) Az Alapfolĺŕr Nlíivészetoktatási Intéznlény a 201l/Z)IŻ-es Ĺanévben két nrĹivészeti ágball
összeselr két ť1 csopot't irrtlítását teľvezi, lnelylrek költségét az itrtéztnélr1' költségvetési keľete

nel]] taľta]mazza. A csopońok indításának költségét a 8. cílrr,3. alcĺll, ĺlologi kiadások
eloiľányzata előil'ányzat tartalfiazza 144.000 Ft (a képzőmíĺvészetben l csopoľt x 4 óľa = 4

óľa, a néptáncban 1 csopoľt x 4 óla, összesen 8 óľa; számítás: 8 óľa/hét x l772 Ft átlagóľadĺj
x 8 hét x 1 ,27 = keľekítve 144'000 FĐ. Az összeg a csopoÍtok indítása esetén használható fel.

(4) Az Illéssy Sándoľ Szakl<özép- és Szakiskola költségvetési keretében a Ż0IIlŻ0I2. tatlévbell
a kölĺségvetésében szeľepló osztályokon túl további egy esti szakközépiskolal osztály
inclítását teľVezi. Ez azonban csak akkor indítható, ha a jelentkezők szárna legalább a 32 fót
eléľi' Az osztáIy indításálrak költségét a 8. cím, 3' a1cím, dologi kiaĺlások elóil'ányzata
Íafia]n)azza 452.000 Ft összegben (szárrrításl 24 &alhét 1853 Ft átlagóraclíj x 8 hét x ]'27 =

kerekítr'e 45 2.000 FĐ'

(5) Az örrkoľľrányzat a 20IIl2012-es tanévben il]dítható gyertlek-, tarruló-, napközis, kollégjum1
és szakrrrai gyakorlati csopoľtok szánáről e kĺiltségvetési rende]etben hozott döntéseit aZ

intéznrényi beíratásokat kcivetően a 20l1' májusi soros ülésén, rnajd pedig a talréVkezdés elott

a 20l l. augr-lsztusi soľos ülésén felülvizsgálja, és ezzel egyidejíileg dönt a peclagógtts és llell-l
pedagógus álláshelyek szánáról.

(6) Az önkorrnányzat a taneszköZfejlesztésre biztosított 3'000.000 Ft-os örrkoľrrrányzati keľet
lntéznényenkénti felosztásáról 2011' szeptemberében dönt' Az összeget a költségvetés
tarĺalékok R./3/c' mellék]et, mĺĺköĺlési céItarta|ék tartalmazza.

(7) A Peclagógiai Szakszolgálat működési költségeit a Kossutlr Lajos Általáros ];"kola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon (továbbiakban: Kossuth Lajos A]talános Iskola
PSZD) költségvetési kerete tartalmazza. A25'973,000 Ft-os működési költség fonásai:

a) 8.790.000 Ft a Karcagi Többcélú Kistérségi EgyüttmĹĺködési Társulás
támogatása,

b) 9.600.000 Ft a pedagógus álláshelyeke igénybe vett állami nonnatív támogatás,
c) 7.583'000 Ft a kisújszállási sajátos nevelési igényĹĺ gyermekek/tanulók ellátására

igénybe vett állami normatív támogatás.

(8) Az onkormányzat közoktatási intézményeinek közoktatási mutatóSzámait (a gyermek- és

tanulóIétszámot, csoportok, osztályok számát, az ellátandó heti óraszámokat) az R/Żla,
melléklet tartalmazza.

(9) A 2010/2011. tanévben a tanulók ingyenes tankönyvellátásához 1Ż'000 '-Ftlfőlév hozzáján ás
jáľ' Az ingyenes tankönyvellátás biztosításanak fedezetét, 15.000.000 Ft-tot a Polgármesteri
Hivatal 8. cím,6' alcím, egyéb működési kiadások e7óirányzata tartalmazza. Az intézmények
tényleges igénye alapján kerll1 az e|őlrányzat módosításra a következők figyelembe vételével'
Az ingyenes tankönyvľe biztosított központí normatíva, valamint a normatíván felüli
intézményi igéĺy 50 %o-ablztosítható önkormányzati költségvetésből, a további normatíVán
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felüli 50 %o-ot az intézmény a saját költségvetéséből a dologi kiadások terhére köteles
biztosítani'

(l0) Az intézmények ĺészéľe biztosított, normatĺv módon elosztott, köttitt felhasználású
támogatások bevételit és kiadásit az RJ2. melléklet adataibóI kiemelve intézményenként
tészleÍezve a R/2/b. melléklet tal'talmazza'

(1l) Az intézmények a többletbevételekĺől év közben Inilrden esetben azomal tájékoztatják a
jegyzot.
A polgánnester - a jegyző előkészĺtésében _ a Pénzügyi és Gazdá]kodási Bizottságot és a
képviselőłestületet 30 napon beIüI tájékoztaÜa. A képviselőłestület - aZ elso negyedév
kivételével - negyeĺlévenként, de legkésőbb az inLéZl.:nény szátláľa a költségvetési
beszámoló írányitó szervhez történo megkiildésének ktilön jogszabályban megl]atál'ozott
határidejéig december 3 l _ei hatáIlyal Inódosítja.

(12) A feladatmutató alapján normatív áIIamí hozzájáruIásban részesülo intézmények a tényleges
mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott normatív támogatással' A támogatás
ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni,
amelyból egyér1elmĹren rnegállapítható a tényleges felaclatmutató teljesülése.

(13) Ha az intézmény a konkĺét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen
lnegilletőnél nagyobb rnértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó rnér1éket a képviselő-
testület záľolja és a pénzmaľadvány elszámolás soľárl azt elvonja.

(l4) A Cigány Kisebbségi onkoľmányzat bevételi, kiadási és mérlege eloirányzatainak
főösszege 961.000 Ft, melyet a Cigány Kisebbségi Önkományzat döntésének, az 5/ZO|1.
(II'2l.) számú kisebbségi önkormányzati határoŻatnak nregfelelóen, Változatlan fotmában az
R/2/c. melléklet t arla]rmaz.
A Cigány Kisebbségi onkormányzat felhalmozási kiadásainak beruházások, íelújítások és

az egyéb felhalmozási célú kiadások szerinti részletezését az N5/a., fu5/b. és Rl5/c.
mellékJet l.artalmazza.

(15) A Társulások' bevételi és kiadási elóirányzatainak fóösszege 656'46l.000 Ft, melyet - a
Társulások döntéseinek megfelelóen, változatlan ťormában _ azR]2ld. melléklet tartalmaz.
A társulások felhalmozási kiadásainak beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási
célú kiadások szerinti részletezését azN5/a., R/5/b. és fu5/c. melléklet tartalmazza.

3. A Polgáľmesteľi Hivatal _ mint önállóan működő és gazdálkot|ó költségvetési szeľv -
műkiidése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásaĺ alcĺmenként és

fe|adatonként

3.$ (1) a) Az önkormányzat a Polgármesteń Hivatal költségvetési kiadási főösszegét
6'487,2l3,'000.Ft-ban állapítja meg.

b) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi főösszegét
5.060.564'.000 .Ft-ban állapítja meg.

c) A költségvetési kiadások és a költségvetési bevételek kĺilönbözete l'426,649.000 Ft
költségvetési hiány.

d) A költségvetési hiány belső ťlĺĺansz1rozására szolgáló e|őző évek
pérumaradványźnak összege 1.049'537'000 Ft' melybĺ5l 8.685.000 Ft működési
célú pénzmaľadvány' 1.040.852.000 Ft felhalmozási célú pénzmaradvány.

e) A költségvetési hiány kiilső ťlnanszírozására szolgáló finanszíľozási célú műveletek
kladásai 392.112'000 Ft' melyból 343.095'000 Ft miĺködési célú' 249.617.000 Ft'
felhalmozási célú.
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f) A firranszĺrozási kiadások összege 215'600'000 Ft' nelybő] llĹiköclési céIĺl
146.069'000 Ft, felha]mozási célti 69'531.000 Ft.

(2) Az örrkornrányzat az á|tal.ár'os taľtalék összegét l0'000'000 Ft-ban állapít1a nreg, a céltaltalék
összegét 8'890.000 Frban áIlapítja rneg, melyból 8.690.000 Ft nlĹiköclésj cé1taľtalék,200'000
Ft fe]lralnrozási cé]taľtalék'

(3) Az ölrkonrrálryzat a Polgánnesteri Hivatal 201l. évi bevéte]ei és kiaclásai a]cĺlrlenként, a
nĹiköclési kiadásokon belül a szernélyi juttatások, a nrulrkaac]ókaĺ teľhelő jálrrlékok, a clologi
kiaclások, aZ ellátottak pénzbeli juttatása, és az egyéb nrĹiköĺlési célú kiadások, r'a]aI-nint a

fel]ralnrozási kiadások eIőiľányzatát az R/3. rnel]éklet szel'ilrt állapída lleg. Az örrkol'rrrálryzat
a PoIgálmesteľi Hivatal fe]]ralnozási kiatlásainak beruházások, felújĺtások és az egyéb

fe]]ralmozási célú kiaclások szerinti ľész]etezését az R/5/a., R/5/b. és fu5/c' llle]léklet szel'ilÍ
állapít1a meg'

(4) A 8 círĺ, 7 alcím, egyéb feladatok eloiľányzatbóI a kienrelt tátTlogatásokat azW3/a, mel]éklet
nrutatja be, melynek összege 7.384.000 Ft'

(5) A 8 círn, 3 a]cím, önkormányzati egyéb feladatok elóiráIryzatbóJ a sportcélok és leladatok
ľészletes bemutatását azR'J3lb. rnellékIet Ĺaft'aIn1azza, nrelynek összege 23'000.000 Ft.

(6) Az önkorrnálryZat a tartalékokat a R/3/c. melléklet szelint állapítja lleg.

(7) A Kisújszállási Téľségi SzociáIis ott]rolr és AlapszoIgálĺatási l(öZponl bevétęlei és kiaclásai

círnĺĺ PJ3/d. nrelléklet taÍtalmazza a Kaľcagi Többcélĺl KisLéľségi Táľsulás l'észére a
Kisújszállási Térségi Szociális otthon és A1apszolgáltatási Kcizporrt nrĹĺköclésélrez nyújtott
pénZeSZköZátadást 23.962.000 Ft főösszegbei]' E nrelIéklet tájékoZtató adatkéI]t taltalmazza
az intéznrélry kö1tségvetési előirányzatait.

(8) a) A 8 cím, 7 alcírn, egyéb feladatok elóiľányzatából a final-lszírozási célú llĹiveletek
kiadásaiból a hiteltöľlesztés és kötvény beváltás, valamint a karrratok felhalmozási és

mĹĺködési összege 267.242.000 Ft, melyet az R/3/e. melléklet tartalrnaz'
b) Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójának bevételét a fęjlęsztéSi hitelek
és kamatai törlesztésére hagyja jóvá'

4. $ (l) A képviselőłestület a 8 cim, 1 alcím, egyéb feladatok előirányzatából a kienrelt
támogatások R/3/a. mellékletben szerepló összege odaítélésének hatáskcĺrét

a') a helyi, székházzal rendelkezó civil szeruek pál'yázall kelete üZemeltetési
költségre tervezett 344.000 Ft pá|yázati keľet odaítélésének hatáskörét a Mílvelődési
oktatási és Ifiúsági Bizottságra, vaIamint az Egészségügyi, Szociális és Spoľtbizottságĺa,

b') a Bursa Hungańca ösztöndíj páIyázathoz csatlakozás támogatására tervezett 870.000
Ft odaítélésének hatáskörét a Mtĺvelődési, oktatási és i!úsági Bizottságla, valamint aZ

Egészségügyi, Szociális és sportbizottságÍa,

c.) a nyári táborok támogatására tervezett 700.000 Ft odaítéIésnek hatáskörét a

MĹĺvelódési, oktatási és Ifiúsági Bizottságra ,
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d.) a váIosi társadalmi (civil) szervek támogatására tervezett 800.000 Ft
odaítélésének hatáskörét a MĹĺvelodési, oktatási és Iĺúsági Bizottságľa, Valamint aZ

Egészségügyi, Szociális és Spor1blzottságára,

e.) a helyi kiadványok támogatásáľa tervezett 250.000 Ft odaíté]ésének hatásköľét a

MĹĺvelódési, o]đatási és Ifiúsági Bizottságra átÍUhźLZza'

(2) A képviselő_testület a 8 cíIn 2 alcím kommunális feladatok clologi és egyéb folyó
kiadások elóiIányzatában szeľeplo paľlagfĹĺ-mentesítési páIyázatľa teľvezett l50.000 Ft
odaítélésének hatáskörét a Környezetvédellni, VízgazdáIkodási és Mezogazdasági
BiZottságÍa átÍuházza'

(3) A bizottságok a támogatás odaítélésekor hatáĺozzźlk meg a támogatás célját és

felhasználásának hatáľidejét. Nem nlrjtható támogatás azon szervek ľészére, akik a 20l0.
évi támogatás összegének felhasználásával a megállapodás szerint, de legkésobb 2011.
máľcius 29-ig nem számoltak el. A bizottságok kötelesek a képviselołestületet a
támogatásokól a támogatást követo cinkormányzati ülésen tájékoztatni.

5.0 (l) A 3.$ (5) bekezdésében és 4. $ (l) és (2) bekezdésében meghatáľozott támogatás esetén a
támogatott szervezetek, rnagánszenrélyek számáta a képviseIőłestület számaclási
kötelezettséget ír elő a részükĺe céljelleggel junatott összegek rendeltetésszerĹi
felhasználásáľól.

(2) A támogatás több ütemben történó folyósítása esetén a tálnogatott részszámadásra és
végszámadásra köteles. A következő üteln folyósítása csak az e\óző ütem céIjellegű
felhasználását igazoIő részszámadás teljesítését követően történhet.

(3) A támogatás csak a támogatási szeľződés megkötését köVetóen nýjtható.

(4) A támogatási szerződésben meg kell haÍározni a támogatás célját, összegét, a folyósítás
ütemét és a számadási kötelezettség ĺész- és véghatáridejét. A spottszervezetek számára
ingatlan karbantaÍtásra nyújtott céljellegű támogatás ütemezésénél figyelembe kell venni,
hogy a támogatás alólag - az elvégzeÍt ingatlan karbantartási munkavégzésról kiállított
számla bemutatását követően _ nýjtható.
A támogatott szeÍyezet, magánszemély a nyári táborok támogatás felhasználásáról és a
városi taľsadalmi (civil) szervek támogatás felhaszĺlálásáról a támogatási döntésben
meghatiáľozott határidőig, az egyéb szervek a támogatásí szerződésben, de legkésőbb
201 1. december 3i-ig kötelesek a végszámadási kcitelezettségüknek eleget tenni.
A Kisújszállási Rendőrőrs üzemanyagłámogatására vonatkozó megállapodás 2011'
máľciüs 31. után köthető meg.

(5) A támogatásból alapítvány részére, átruháZott hatáskörben forrás nem biŹosítható.

6.$ A 8 cím, 3 alcím, önkormányzati egyéb fe1adatok elóirányzata taĺtalmazza a klvá|ó
tanulmányi efedméný és kiváló sporteredméný elért tanulók, valamint felkészítő
tanáraik dijazásźlra biztosított 600.000 Ft előirányzatot. A díjak odaítélésének hatáskörét a

kęviselő-testiilet a polgáľmesterre átruházza'
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7

Kölcsiinök

7' $ Az cinkoľmányzat a kölcsönök összegét 13,300'000 Ft-balr haĺározza meg, rnelybol
l0'000'000 Ft mĹlködési célú, 3.300'000 Ft fe]]ra]lllozási célťr kölcsölr. A kölcsönöket
ľészletesen az RJ4. mellék]et taľtallnaZZa.

Felhalnozńsi l<iadáso|<

8 s (1) A fellrallnozási kiaclásokon bell-il a beľuházási fe]aclatok kiaclási eloilányzatálrak
íőösszege 4.432,964.000 Ft, t-nel)'et intézllréIryi, tál'str]ási, Cigálty I(isebbségi
onkorrnányzati és Polgál'llesteľi Flivata]i borrtásball az R'/5/a' tartaIn]aZ.

(2) A felhalmozási kiadásokon belül a felújítási eloirálryzatok célonkénti kiadási
előiľányzatának főösszege 439.838.000 Ft, melyet intéznrényi, társulási, Cigány
Kisebbségi onkonnányzati és Polgánlesteľi I-Iivatali bonĺásban az R/5/b. tarta]Inaz.

(3) A felhalmozási kiadásokon belül az egyéb fellralllozásĺ célú kiadások feladatok kiadási
előirányzatának fóösszege 3.600.000 Ft, lllelyet irĺézrrényi, társulási, Cigány
Kisebbségi onkolrlányzati és Polgálrrresteľi Hivatali borttásban az R-/5/c. taľtallnaz.

6' truľópai Uniós támogatással nregvalósuló pľogľanroIĺ, pľojelĺtek bevételei' kiadásai'
valanrint az önkoľnrán1,zaton ltíviil ilycn 1lľojelĺtel<hez töľténő hozzájáľulások

9. $ Az Euľópai Uniós tánrogatással nregvalósuló plogralnok, projektek bevéte]ei ek fóösszege
3.Ż3l.Ż72,000 Ft, kiadásairrak focisszege 3.l23'839'000 Ft, nrelynek ľészletezését az R/6.
rĺelléket taľtaltnazza'

7' Több éves l<ihatríssal jáľó feladatok

10. Š A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az R/7. melléklęl
tarÍalmazza '

8. MéľIegek

11.$ A míiködési és felhalmozási célŕl bevételĺ és kiadási előiľányzatokat - ĺájékoztaĹó
jelleggel_ méľlegszeľĺien, egymástóI elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is
figyelembe véve' együtteserr, egyensúlyban bemutató tájékoztatót az RJ8/a. és az R/8/b.
melIéklet tafialtlazza'

9. Éves létszámkeľet

12. $ ( 1) Az öltkonnányzat az önállóan működó intézmények létszámkeretét az Rl9/a' melléklet
szerint állapítja meg'

(2) Az önkormányzat a Polgármestefi Hivatalban, onkormányzatnál a foglalkoztatottak
éves 1étszám előiĺányzaĹát azw9/b. melléklet szerint á1lapítja meg'

(3) A Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi ÖnkonnányzatnáJ foglalkoztatottak éves
létszám előirźtnyzatát' az W9 lb' melléklet tafi almazza'
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(4) Az önkonĺányzat a közfoglalkoztatottak éves létszáIn eloirányzatát az RJ9lc, szám'Ú

melléklet szerint állapítja meg.

l0. Közvetett támogatások és az'ónkoľmányzat által bevont külső foľľás

13.$ (1) Az önkormányzat á|tal adott közvetett támogatásokat azRJl0la, mel]éklet larLallnazza.

(2) Az önkorlnányzat által bevorrt külsó foľrás állományárrak alakulását az W1'0lb.
melléklet tar1almazza.

(3) A helyi önkotmányzat adósságát keletkeztetó, éVes köte]ezettség vál]alásának felső
határát az R]lU c. me]léklet taĺtalmazza.

(4) Az önkormányzat áItal létrehozott alapok bemutatását az R/l0kl. melléklet Lartalmazza.

1l. Előiľányzat felhasználási tetry, likviĺ|itási teru

14' $ (r) A képviselołestület az előiľányzat felhaszrrálási teNet aZ R'/10/e' melléklet szerint
állapítja meg'

(2) A képviseló-teslület a Iikviditási teľvet, a pénzá]lomány alakulását azW10/f, nrel]éklet

szerint áIlapítja meg'

12. Adatszolgáltatás

l5'$ A képviseló_testület utasítja a Pénzügyi és Gazdálkodási Blzottságot, hogy az 11/ bekezdés

szerinti tartozásállománý, továbbá _ a tárgyév I-III. hónap1áról május 3l . napjáíg, az I'IX.
hónapjáról november 30.napjáig összeállított _ idijközi költségvetési jelentéseket e|emezze
és a képviselółestületet táj ékozta ssa az intézmények tartozásállományáról, továbbá a

költségvetési bevételek és kiadások év közbeni alakulásáról.

l3. Közbeszerzési értékhatár

16. $ A képviselőłestület a közbeszerzés értékhatáľát a közbeszeĺzésekől szóló 2003' évi
CXXIX. törvényben és a 2011. évi költségvetésről szóló 2010 évi CLXIX. törvényben
meghatározottakkal azonos összegben határozza meg.

74' A gazdál|kołJźls különös szabályai

17. s (l) A jelen költségvetésben foglaltakon túl beruházási, feĘĺtási és egyéb felhalmozási
feladatokat az intézmények _ előzetes bejelentési kötelezettség mellett - csak rea1izált

saját felhalmozási célú fonásaik terhére valósĺthatnak meg.
E feladatok megvalósítása azonban sem a táľgyévben, sem a későbbí években, sem

fejlesztési, sem felújítási' sem működésí többlettámogatási igérnyel nem járhat'

Működtetéshez sziikséges támogatásí igény esetén a fejlesztés, felújítás megvalósítása
előtt a kepviselő{estület hozzájáľulását kell kémi.
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(2) A képviselółestiilet ellendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 20l 1 -ber1, \agy az
azt követo ér,ekben akár eseti, akár további kötelezetlséget jelenlenek, a folr'ások
egyél1elnrŕi biztosításáig nenl inclítltatók, kötelezettségek neln vá]Ia]Iratók'
A nen] teryezett fe]adatokná] a foľľás meglétét a Pénziigyi és Gazdálkodási Bizottság
vizsgálhada és vélenrényezlreti.

(3) A képviselő-testii]et a berrlutott és neIlr nyel't pályázatok ölrelő részét (saját eľó,
kötvéllyforrás tnal'aclványa' pénznraraclvárry) fe]hal:nozási céltaľtalékba helyezi a

452.000.000 Ft hosszri tá\'rl befektetéséľol szó]ó 208 /2009' (VI'30') szánlú
önkoľnrátlyzati lratáľozat \,églelrajtása érdekében.

18 s A képviselőłestület az eJőiľányzatok közötti átcsopoľtosítás jogát - az örrkonnányzati
fe]adatok e]látása éľdekében - feladatonkénti 4.000.000 Ft-ig a PolgálrnestelTe
4.000'001 Ft-tól 8.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Gazĺláll<odási Bizottságra
átrlházza. AZ átcsoportosítás a későbbi évekberi - a képviselőłestüIet által
jóváhagyothláI nagyobb - több]etkiadással nem járhat'
A Polgánrrestel' és a Pénzügyi és Gazclálkodási Bizottság aZ átcsopoltosításról döntést
követo e]ső képViselőłestiileti ülésen köteIes beszáInollri.
A költségvetési l'encle]et rnódosítására a polgánnesteľ ezzel egyidejĹĺleg köteles
javaslatot tenlri.

19' $ (1) A képvĺselo-ĺesttilet felhír'1a az iľltézn-rények figyelrrrét a takaľékos és fegyelnezett
gazclálkodásľa, elóil'ányzat fellrasználásra' Ev közben pótelóiľálryzat csak az illtézrlrélry
belso tal1alékainak fe]táľása és az intéznrény gazdasági helyzetérrek elenzése után
végso esetben igényellrető'

(2) Év közben pótelóirányzat llem ölrkoľlrrálryzati intéznrérry, társadallni és egyéb
szeľvezet ľészére nem adliató, egyéb nelrr önkoľnrányzati feladatellátáshoz tál'lrogatás
nem nýjtható.

20.s (1) Az intézmények költségvetési támogatását a képviselółestület - az e|őíĺányzaĺ
felhasználási ĺervhez igazodő - intézményfinanszírozási terv szerinti ütemezésben
biztosítja, kincstáń rendszer működtetésével.

(2) A feladatelmaradásból szánnazó megtakarítást az ĺntézmény nem használhatja fel, a

képviselo-testület a végleges feladatelmaradást követően, de legkésőbb a
pénzmaradvány jóváhagyásakor dönt az intézmény kclltségvetési elóirányzatárrak
csökkentésérôl, a pénzmaradvány elvonásáról. A Polgármesteri Hivatal és az
intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaľadvány
terhéľe kötelezettséget neln vállalhatnak, kivéve a céljellegű pét]Zmaradváný.

(3) A tervezettet meghaladó többletbevételból év közben személyi juttatásoka, valamint a
hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoka _ a többletbevétel bejelentése
és előirányzatosítása után a többletbevétel elérésével összefiiggő feladat
e7végzéséhez sziikséges, nem a személyi juttatások körébe tatozó közvetlen és
közvetett kiadások teljesítése után megmaradó összeg használható fel a képviselő_
testület döntését követően.

(4) Az in|ézmények és a Polgármesteri Hivatal a benyújtott pályázatokól és azok
elbírálásáról folyamatosan köteles a képviselółestületnek tájékoztatást adní.
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2l. $ (1) Az cinkormányzat mĹiködési céIú bevéte]ei nem fedezik a míĺködésj céIú kiadásokat,
ezért az őnkormányzat öniibáján kívül foľráshiányos helyzetbe keľült, melynek
összege 343.095.000 Ft.
Az onkormányzat önállósága és mĹikö<lóképessége érdekében feladatainak
ellátásához az önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben lévó önkoIrnányzatok
támogatására igéný nyujt be.

(2) A támogatási igény elutasítása vagy ľészbeIri teljesítése esetén az önkonnányzat a

gazdálkodása során az év kozben létrejött hiány finallszírozási nródjaként a

hitelfelvételt _ folyószálrrlahitelt és ľöviđ lejáratú hitelt - lratáľozza lrreg'

(3) Az önkormányzat 220.000.000'Ft folyószálnlahitel és a Iovid lejáľatú hitelfelvétellel
kapcsolatos jogát a polgárrnestene n:házza át. A polgáľmester a hitelszeľződésről
annak aláírását követoen a következő képviselółestületi ülésen köteles tájékoztatást
adni.

(4) Az önkorrnányzaÍ íntézményeinél és a polgármesteri hivatalnál az illehnényfizetés
egységesen a munkavál1aló által megválasztott lakossági folyószárnláľa utalással
történik' Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án _
alnermyiben az munkaszüneti napľa esik, az azl :megęlőZő nrunkanapon _ a

rnunkavállaló szám|áján jőv áírásľa kelüljön'

(5) a) Az önkonnányzat az intézményeinél és Polgánnesteľi Hivatalban foglalkoztatott
Inunkavállalók ĺészéĺe _ a b.) pontban foglalt kivétellel - cafetéľia-juttatásként bruttó
6'000 Ft/főlhó összeget biztosít, mely összeg fedezetet nýjt a juttatáshoz kapcsolódó'
a juttatást teljesítő munkáltatót terhelo közteĺhek megfizetéséľe is.

b) Az önkormányzat nem biztosít fedezetet az a.) pont szerinti cafetélia juttatásra a

köztisztviselók jogállásáról szől,ő |99Z. évi XXIII. tcinény alapján cafetéria juttatásra
jogosultak, továbbá a közfoglalkoztatottak részére.

22. $ Az önkormányzat a Kömyezetvéđelmi Alapba befolý összeget a I]]a., IL/b., IIIla.
szennyvízcsatoľna öblözet fejlesztési hitel és kamatának megĺrzetésére használja fel.

23. $ (1) A képviselő-testülęt - a nyilvántartott és több eredménýelen behajtási intézkedés után is
feĺľlálló - követelések leírása engedélyezésének hatáskörét a következók szerint
határozza meg:
a) 100.000 Ft alatt intézmény'lhatáskőr,
b) l00.000 és 250.000 Ft között a polgármester engedé|yezi,
c) 250.000 és 550.000 Ft között aPénzigyi és Gazdálkodási Bizottság engedélyezi,
d) 550.000 Ft ftilött a képviselo{estület engedélyezi.
Az értékhatárt követelésenként kell számitani'

(2) A leíľt követelésekől az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kĺitelesek a
zárszámadással egy időben az <inkormányzaIoI tészletesen tájékoztatni.
A tájékoztatás taÍlalmazza a leírt követelést tételenként' a leírt összeget, a hatáskör
gyakorlójának megnevezését és az engedély számát.



1l

15. Zál'ő ľendelkezéseIĺ

24. s (1) Hatályát veszĺi a 2009' évi költségvetésľőI szőIő 312009 ' (II'25') onłonlrányzati
ľende]et, és az azt móclosító 5/2009. (IV'1.)' 8/2009' (IV'24')' a 12/Ż009. (v.2'l '), a

13/2009' (V]' 3.), a 14/Ż009. (VII.l.)' a 16/2009' (vilI.?9')' a ]9/2009. (IX.30')' a

33lŻ009 ' (Xl.27 '), a 3412009. (XII'23.)' a l2l20I0' (II'i6') és a l4120l0' (III'3i.)
önkorlrrányzati retldelet, valanrint a helyi ipal'ĺizési adóľól szóló 36/2009. (XlI.23.)
cinkoľrlrányzati ĺellclelet 2. $ (2) bekezĺlés a') po;rt1a.

(2) Ez a ľencle]et 20ll' febľuáľ 23-án lép hatályba, lenĺle]kezéseit azonban a 2011. évi
költségr'etés végľelra.jtása soľán 20l l ' januáľ l. rrapjától alkalmazni kell.

Kisúl.s7áJJás' 20l]. Íébľuáľ 22'

ľ, l_
ĺV*!lłl}'L",l

polgárlnesteI

A ľencle]et kihiľcletésl'e kelü]t: 201]
I(isĺrjszáliás,20l ]. lebruáľ 23.

. ii. ,.i. ,-. , .-.'-- -
(:Dr.Kiti liiger:Ilona:)
cĺlllzetes lőjegyzo

febrrrál' 23-án, a Városháza hiľdető.jében

(:Dr' Kittlingeľ Iloila:)\
cínrzetes főiegyző





5_20ll 0I'23 ') költsé8vetési ľendelel

nelléklete
1.cím

onkoľmányzati bevételek
és kiadások előirányzata

KIADÁSoK

R'/l melléklet
ezer forint

20l l ' évi
e]ő!ľányzat

26't 281

l.j lTársulások

Munlraadókat teľhelő iáľulékolr
sll:ll
145 009

Ellátottak pénzbeli i utta tása i
2 315 051Míĺl<ödési kiadások
4 432 964Beľuházási kiadások

Felúj ítási kiadások AFA-val 439

3

kölcsönłik n

lom nélküli kiadások

BEvÉTELEK

Polsármesteľi Hivatal működési célú kamatbevételęk

működési bevételei

műktjdési bęvétele

5

Míikötlési bevéteIek

mrlködési bevételei
146 445



5-20l l 0l.23.) költségvetési ľendęlęt

mellékletę
l.cĺm

Önkoľmányzati bevételek
és kiadások előiľányzata

ful męlléklet
ezer foľint

Szám Megnevezés

20l 1. évi
előirányzaÍ

1.1 Masánszemélvek kommunális adóia 18 80(

I,Z Idegenfoľgalmi adó tańózkodás után 46

1.3 parűzési adó Ż28 500

z.t elvi rd ók Ż47 346

2.1 Pótlékok bírságok 3 25',7

,2.2 Személvi iövedelemadó helyben maľadó ľésze 91 492

2.2.3 Jövedelemkülönbsés mérséklése

2.4 Gépiáľműadó 54 00(

.Ż-) Termoftild béľbeadásából származó |övedelemadó 59(

.2.6 tengedett egyéb központi adók

1., Átenpeĺlett köznonti adók 471 61r

2.3.t Köľnyezetvédelmi bĺrság

2.3.2 Ialajterhelési díj 3 90(

Egyéb saiátos bevételek I jtz

3 lBíľságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 91Ż

önkatmĺinuznÍnk st ińros míikijdési bevételei 723 933

i.1. vormatív hozzáiáľulások 757 069

1t Központosított támogatásol( 0

3.4.1 !iepészítlĺ támosatás esvęs közoktatási feladatokhoz t3 994

3.4.Ż ]sves szociális ťę|adatok támogatása 233 7t8
a1 ĺłelvi t'nkormánvzatok kiesészítő támogatása 241 7t2

3.4 Helvi önkoľmányzatok noľmatív, kötłitt felhasználású támogatása

ĺW íí ki) ĺlés i t ó m ogat áso k I 004 781

Mezei őrszolsálat támogatása 3 00(

Munkaeľóoiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása 64 63(,

]rszásos Esészségbiaosítási Pénztáľtól átvett pe' 30 372

Pľémiumévek pľogram támogatása 5 969

Helyi közforgalmú közlekedés támogatása Ż50

t. } ű nmesel ozés i p trly ázat támo gatása 4 50(

ľÁMoP 3' l.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés támogatása l0 53(

h. iÁvĺop :.:': Kéz akézben pľojekt támogatása

t. ľÁMoP 3. l.5 Pedagógus továbbképzések támogatása

TIOP l.1.l/07 ''lKT'' eszközök beszerzése a kompetenciaalapú

olđatás feltételeinek megteremtése éľdekében Kisrijszálláson 42i

l(.

TloP l'l,1/09 "IKT''-val támogatott oktatási könnyezet

kialakítása a kisújszállási Arany János Általános Iskolában és

Móricz Zsigmond Gimnáziumban 3't-,

l. ľÁMoP 3.2.3 Kisúiszállás:Itt mindenkire szerep váľ 26 56

Íl'
ľIoP l '2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt

nfľastľukturális fej lesztése 54i

lÁMoP 3'2'4.''Tudásdepo expressz'' 2 561

Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 3',1',



5-20l 1 (II'23.) költségvetési lendelel

nlellékletę
1'cím

Önkormányzati bevételek

és kiadások előiľányzata

ful llrelléklet
ezeľ foľint

I

20l l ' évi
ę]őiÍ ćlnyZat

'olgáľmesteľi Hivatal műkiidcsi táryątá.ér!:!!i b:ľt':|:i l _

)o|gármesteriHivatatlnqqq"g!9ĽĚ4'"-'-4 
-)

ntézmények mtĺködési pénzeszközĺĺtvétel ' '--- 
-Kisebbségi Önkoľmányzat nrűkodési pe'átvétel 

- 
_! 

-sok lqĄ!'cĘĘ1zeszköz álvćrel 

-
ési célú

ntézmények tánlogltáséľtélłű mű!,"!191Ł."jE]9i
)igány Kisebbségi Önkormányzat támogatáséľtéltű

nĺikiidési b€vétele' 
''o|

-- --l
lársulások támogatáséľtékű 

^ !]i94.' lrŁ'ĽEĘ' 
-- -:- 

-- 
14 l78l

utĺEĺ.tĺi-'ĺiľti*.i r;erételeř 206 705l

-l

ql

sl
o

0

iiz-átYétel állanlh'kivülľőI I

eloi..ĺ'''yzĺ ma'no'',ĺ''y, pe-"naňävíný-_
0

_0
0

i

i kö l Ęégľté{!! -eg!!1l!99!!ť!!!14911!Lq.9!
a:!!ľgę!:L r:96105

? !81_q!1

_ 33_923

373 0l I

:elek _.__,
ĺngatlanok értékesítése

@ą'e':iite'
eir U!Ą4r9q",9!r94ry!!9 Ę@4lĄ-uľl14q!iĘ

I

I _0
406 934

osztalék beYétel

mányzatok sajátos felhalmozási és]Qleje|Ęĺ'ĘĘ!9' J--

:T-

| ),

i

t-.1

-r l
'ra L

l. ]Mĺĺ
-. L-l

I_t
I

t-t
-.,_I

L_Lli
l__t 1lr

4.1.2 lt- t-li
4.1.3 tr

- ]4II
.l lTáuog

-E.LtIr-'ĺiii1,I ' " \',-- l,r.t:'T.'
I "'- l

Idt t

|Ż Műköc

!.! ]3lr!!!l
I4)Etyl
98yą:!!!!!!
ködési bevé'_'iĹ'T
-- ]- +

ll.l.2_. -[-'r I

1.l |ľĺ.gy

-lr.zfl--t-f lt.2.2 |

1.2 lÖnkoI

11.3.r. l

il Felhalmozási célú kamat és árfolyalnnyeľeség

PénzĺisYi befektetések bevételei 52 09ĺ

L FeIhalmoztźsi és lőkejellegíi bevételek 502 291

Ż.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 
- 

'- 0

2.2 F'eilesztési célú támosatások
Fo t h Í, l,ł1 Í,7ń ŚÍ kim osdóso k

53 34(

Kisújszállás város beI-és csapadékvíz elvezető rendszeľének

rekonstrukcióia (DK-i. és DNY_i öblözetęk) 103 78ć

fIoP l.2.2 Múzeumok iskolabarát fejlesztése 24 2'14

d.

Kisújszállás Váľos bel és csapadékvíz elvezetó ľendszerének

rekonstľukciója (DK-i, DNY-i öblözeĐ (ÉAoP 5. l '2) EU

Önero alap 8 10!

eľz'.u"t Gyogyuĺ'ű StľandÍiiľdó welInessturisztjkai fejlesztése

1ÉAoP2.ĺ'l) 46t 32(

f
ńsillagos szálloda építése a Strand|ürdo teľületén (EAoP

t.t.2) 195 226

ri'ĺ:-łla.Ex.i es ÉNY-i belvíztiblozetének rekonstrukciója

(ÉAoP 5.l2) 300 00(

Kisújszállĺís váľosközpont funkcióbővíto megújítása 732 051



5-20l l (II.23.) költségvetési ľendęlęt

mellékIete
1'cím

onkoľmányzati bevételek
és kiadások előirányzata

R-/l melléklęt
ęzeľ forinl

Szám

201l ' évi
elókányzat

épületek eneľgetikai koľszerűsítése (KEoP-
5.3.0.) 335 000

TIOP l .1 ' l /07 "IKT'' eszközök beszeľzése a kompetenciaalapú

oktatás feltételeinek megteremtése érdekében Kisújszálláson

279 000

3l 845

TIoP l.l.l/09 ''IKT''-val támogatott oktatási könnyezet

kialakítása a kislijszál|ási Aľany János Általános Iskolában és

Móľicz Zsigmond Gimnáziumban l8 935

m özkinos hitelek kamattámogatása r 036

3. t.l Polqármesteri Hivatal támogatáséľtékĺĺ felhalm'bevétele Ż 543 92Í

3.1.2 tntézmények támogatáséľtékű felhalmozásĺ bevételei 741

3.1.3

cigĺny xĺseuĺsogi OnI<oľmányzat támogatáséľtékű

felhalmozási bevételeĺ

Táľsulások támogut1ľł.klłlh4'o"u:l!:$"|", 
-

560 676

ll'g
3.łl_
3.t,2

áséľtékű fe|halnozási bevételek ]

Polgáľmesteľi Hivatal íe lhalmozási célú pe.átvétele 

-- 
]

Intézmények felhalmozási célú p€. átvétel€ 

-]

_ _ 3_lqs!t1

4 860

9 800l
I

3.1.3

Cigány Kisebbségi Onkormányzat felhalmozásĺ célú pe'

átvétele

3.1.4 ľáľsulások felhalmozási célú pe' átvét€le

3.Ż F'elhalmozási cél'ű oénzeszkilz átvétel áh. Kívülľől l4 660

9 s v éb fe I h a l mozd si b ev ét ele k 3 120 004

ĺ. FeIhalmozási bevételek 3 62Ż 302

l. lMĺľoocsĺ colĺ támogatási kölcsłinök vĺsszatérülése
y'ízmít Kft kedvezménves kölcsön visszatérülés 2 50(

VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérĺllés 89!

Ż.3 Ifi úházas kölcsön visszatérülés 2 00(

4 )olpozók lakáséoítési kölcsiin visszatéńllése 2 36',

2.5 Háztartásoknak folyósított kölcsön visszatéľülése 15(

B'elhalmozási célú támogatási kłilcsöniik visszatéľĺilése 7 91t

III. ľál noqatási kölcsönłik visszatérülése, igénybevétele 79|

Költségvetési kiadások (Á) és kłiltségvetési bevét€lek (B) összesítésének egyenlege

(A-B) 1511 561

l.l )olsármesteri Hivatal oénzmaľadvány igénybevétele 8 685

1.2 'ntézmények pénzmaradvány igénybevétele 5 7l

1.3 ]isánv Kisebbséei onkoľmányzat pm. igénybevétele

I.Ą l-ársulások oénzmaradvány igénybevétele z7 969

I Mĺĺktidési célú nénzmaľadvány igénybevétel 4Ż31("

ffiigénybevétele r 040 852

Ż l Intézmények pénzmaľadvány igénybevétele z 664



5_20l l (II'23') költségvetési ľendelel

męlléklete
1.cínl

Önkorlnányzati bevételck
és kiadások előiľányzata

ful nre1léklct

ezeľ fbľiD(

20I 1. évi

Męgnevezés '-.-_'. előirányzł

célú pénzmaradvá ny

Felhallnozási céIú éľtékpapíľok értékesĺtése

MLĺkijdési cé|ú h!tel és

2. ]Fęlhalmozási célú hitel és kötvényk!bocsátás

Hitelek felvét€l€ és bevétele

Miiktjdési célú vásárlása

Fďhallnozási célú éI1ékpapírok vásáľlása 

- 

1434

É_'iél.r'pĺ'"l. 
"á.á.lí.funl. 

ki",lá.u -- - L- - 14 34Ż

Ĺl_Mĺiködér"éIúhir"liörl"''t-é_'9ĄĘl"j!Ą"l4!lą.* -'- 
--_ 

l -łq!69
- 

'-|Fďh"lln"'á,*éIť, 

h't"l tö'l"sztése és l<ötvénybeváltás 

-- 
- - 

l 
- 

__!!
* T.!-'lcl!!!a"j4!ŁqĽólĽlłĘrąL!ĺ, l.,"9Ĺ.l' '--1

.i
E' Költségvetési többlet felhaszná1651162 kapcsolóĺló finanszíL9zj{LĽ9T9l-t-*--.*-ä



5_2o l l 0ĺ.23 ') kólrsć8rctćsi rcndclct nclléklct Norm arw á' la ml nozzal a 
'utaJoK

a Magya r Köztársaság 20 l l. évi kŕiltségvctćsérôl szl'ló 201 0. ćvi cl-xlx. tôŘ ćny ala pjá n

Nořmatív állämi hoŻáiárülások



5_2o l l (lI'23.) k(iltségvctćsi rcndelet mcućldet€ Normátlv alláml IoŻzalařülasox
ĺ Magyar Köztársaság 201l. ćvi kölGégvctćsćr,ňl szóló 20l0. évi cLxlx. törvény.lapján

ii
_' lki4'Lt'ldi'ń

ul ó LKňŻt|l'|dj'Íl.jlłBos !ll 'ŃI i íĺ:'l'l'ó
-:.:::1..i -f"". I .i.j"

iselkcdćs fcjl' oíg' okrÁ viŚŻa ĺcn vczehe(i sn'

Visćlkedés ĺcjl oŕg' okra üsŚa ncm v@thető sni

l

lt\ýq ]'l'ôI i lÍ!]..s{ĺ.
ösŚzcsc Ft 2o11.

- ! 1,:,,.-E.'','!



5_2oll (ll'23') kÖltsćgrctcsi ĺcĺdclđ mcllćkl't' Normativ államl lrozzäJaÍÜläsoK

a Magyar Köztársaság 201l. ćvi költségvetéséről szóló 20r0' €vi cLxx' törvény alapián

személvi iövedelemadó bevétel

cj\fucÚe.ś Đd sé. Dí'gs \öogđté\'oł@ér 'trcł\
A sáń a kóhsćgvctcsi rôNcĺy 3',4.' és 8. számú mcućklct'i!'k szánozńśáÝal donos'

''Żol1 
!IÍ'23') kö].9ég4cé5' rĐdé!é' 2oll éw éft1je'l

20t t.0l 08



5-2ol l (lI.23') kÖltségvetési ÍendeIet melléklete

Megneyezés

2. -3. cím
Intózmények bcvételei és kiĺdásai

(kt'ltségvctési k€ŕet)
20l l év

,iai ó1Ú ni IntćÚćn'

ÁIa!,ld1ú Műýłszfuktnúŕsi lalźÚé"!

Mnŕią zs' ciňd@zn\ KÚ,a@1ąági s4kkôzelb
hkoĺaď Ko ąiań

I arr sna ü suktôli!,-ô s4tisllol

M^eün8i ěŚ ltrúýiľi lQ'.ponl

ś'2077 GI.2J.) kótrséq've.ésj tehde]ec IncéznéĄyek R-2 ne11

E(j ! é b Íe l h l l , oaŚ i b.d. l. A

ll/2' l-flcIlékIet

eŻcr !l

4:}ôz- |hfuzlhli cćhi
ô^,d.l !,nL 'íNa.I

26641 932 0l5 ĺ 0ll



5_2ol l (tI'23') kÖltségveÉsi r€ndelet mellékleE

cĺm
E9

2. -3. cím
ĺítézmények bevételei és kiadásai

(kóltségYetési keret)
2011 év

M€gnevezés

2

2

2

2

vú,-i ónlúÍ l"léu"áo'

K6glh L ÁlL Isłd|' ą!aąq6 P.ÍgĘil'i
Aru' lli'os Áh4ft4ü l'kah

Mólią zś aM&iu,n, Közgąndąi satkdżér'
iskl,lz ,k KoIéEiM

6 lLĺg sán lol sukkMr-6 sżaki'kold

Môv!ő.lé'i á lrtúsúli Kóuonl

Amný JćM yúI6i Kônýd,źÍ

r09 28C

45 254

u7 889

29 067

t6t 99t

42t

tol 221

200

3l

l3 33ĺ

\6 Ą22

t!

43 701

669 7s'

1 44"

26 834

16 t5(

?0

20

3 561

\7

3 251.

4t t4t

116 461.

22 64

a2L

t6 22t

l3c

R_r2' melléklet
ezeĺ Ft

145 009

I 06r

22-

l4l

1s4 76,.

KlJnsÉe-
ýEŤ^r

KIAD,ĹSOK
ÔsszE.ŚEN

64 t2!

25:

Ż 16l

146 754

3 541

23

r69 8rS

2S5 155

150

4 791

ts440l
JJ lŻa

lý 9l

590

998 19(

3 923

I541

170

259

3b!

t3 20,

lś2
33 l

97

l 0n 400

208 50

49 51

620

.26 401

663 r

-22 08

201

2 20(

268 851

55(

8 50t



5-2ol l (II.23.) költségveĺesi rendelet melléklete

lntézmény

/äÍosi Övodai lntézmény

Vany János
ĺtalános lskolá

fussuth L' Ált' lskola, Egys
]ed' szakszolgálat és
)iákotthon

tanuló-
létszám

l- 2011. lanuať1. - auq
csopoítok,
osŻtáĺyok
sáma

372

(apfokú Művészetoktatasi
ntézmény

A

450

15 csoporl

óÍicz zs' Gimn.' KÔŻg

]zakköz' és Kollégium

19 osztály
6 napk. cs

ĄĄ7

Iléssy sándor szakközéP é!

szákiskoIa

1028

17 osáály
5 napk.,

1 koll. cs.

äż összesenból

közoktatási

344

848

992

ÖsszEsEN

3 mljvészeti
ág

o50

768

775

qyeímek- és

20 osáály
4 szakm.cs.

koĺl. cs.

36

A pedagógĺai szakszolgálati óraszám egész éVben: további + 149 óralhét'

A iétszámadatok a 2o1o januáÍjában megadott intézményi adatok' Az óÍaszámok a táblázatban a kerekĺtve szerepelnek'

AŻ óraszámok nem taítalmazzák az önkormányzat általforÍás nélkÜlbiztosĺtott óraszámokat: a Kossuth-iskoIa esetében a ll

u. ľle""vj"łJ" 
".",eoen 

pedig a gyemekvédeimi felelósi feladatokra az l-ll' időszakban biztosĺtott heti 3 órát'

500

tänulÓ-
létszám

640

348

17 osŻÍ'ály 2c
szakmai
csoport

csopoítok,
osztályok

sŹáma

temtrer 1. - decen

1326

2769

308

124

436

15 csoporl

936

951

18 osztály
6 napk. cs

439

40

heti órasŽám

102Ą

686

5254

az aisszesenbOl

375

344

811

R/2/a melléklet

992

250

3 mÚvészetj

4352

tólóíában

679

777

748

20 osztaly
5 szakm.cs
3 koll. cs.

539

902

640

63

17 oszlály
23 szakmái

csoport

0

1368

2742

- 1 osztály

308

137

3 ńúv. ág

- 1napk. cs
+ I iskola-

otth. cs.

979

988

40

708

5307

380

0

csoport

271

4344

csoport

döszakban az ĺskolaotthonos oktatásra heti4 órá1

923



5_2o1 1 (II'23.) költségvetesi rendelet

melléklete

ĺntézmćnyek résŻére bizosítoťt' normatív módoo tlosztott köt(itt f€lhasználású támogátás f€lhaszná|ása

ai

)ologi jellegű kiadások

2

Megnevezés

;zemélyi jelĘü juttauĺsok

l Munkaadót teÍhelö jáÍulékok

Kiddlisok összesefi:

Bcvétcl€ł
ntezmény ŕészére járó kötött támogaüis összesen

=?inkôńáíwáti támoEatáŚ')

\eyételek összesen)

2

5-2o7t (II.23.) kÖ7tségveEési t$ctelec R'2-b xajcólt ńom

t25

325

t'79

3Ż5

179

767

325

103

11l

870

8 38ĺ

179

2 t54

870

I0 513

870

I 0

fu2lb melléklet
ezer Ft

r0 543

r49

t0 543

1 259

't2

t 25l

9s

I 259

818

ll49i

2 501

818

I3 994

818

t3 994

13 994



5-201l (Il'23') költségvetési rendelet 4. c|m

melléklete Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat bevćtelei, kiadásai és méľlege *u.':):i';l

zálĺ KIADÁs MEGNEVEZÉSE'
201 l . évi
előirányza|

Żl i Személyi iuttatás

2 1 lMunkaadót teľhelő jáľulékok

3 i -_]?"]gąjlldá'"l
4 Egyéb lnĹiködési cćlťl l<iadásol<

; llĺĺłtiaesi l<iaĺ]ások összesen: (l+2+3+4) ' 96l

Beľuházások, felúj ításol( és egyéb felhallĺozási kiadásot<

r Költsćgveĺési kiadásol< összesen: (5+6) ' 961

63

642

5

9_

7

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
201 l . évi

előiľányzat

MĹiködési bevétel

2'l Tánlogatásćľtét<Ĺi ln Ĺiködési bevérelek
,,_.: __. l-.,

2.2 lMĹĺködési célú pénzeszl<öz átvétel áh'kíViilľol
--. r--- l-,-

Ż.3 Elöző évi lllĹiködési célťl pénznraradvány átvéteI

E|ozó évi felhallnozási célú pénzmaľadvány átvétel

Költségvetési bevételek összesen :

961
t-

: 2.) DluzLr 9v l

2.4 Előzo évi v isszatéľii lésel<, -'::- 
_

Ż I iEsvéb míiködési bevételelĺ l 961
'j'"

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Ż'1 Tálnogatáséĺékti fellralmozási bęvételek

Felhalmozás i cél'ís pénzeszköz-átvétel áh. k ívü lľő l l

l_

Egyéb felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételel<

Támogatási kölcsönök visszatérülése

yzattól kapott támogatás l0
-! -.--i qĺr

L
A költségvetési kiaĺlások és a költségvetésĺ bevételek összesítésének

I

l

vL

l.

2.

KöllséTýetési hiány belsőJinanszh'ozásáľa szolgáló nűködési céIú pénznaľadválty

I

KöIĺsé?ve!ési hÍány be lső f nanszĺľozósá ľo szolgtiĺófelhalnozćlsi célú pénzłlaľadvány

BEVÉTELEK osszrsBľ: 96ĺ

5. 2o11 (II'23.) kôLĹségvetési rendeLe| R'2-c CKö



5-2ol l (Il'23') ktiltségv€tési ręndęlet 4. cim
męllékletę Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat bevételei, kiadásai és mérlege *"" *:):ľ;l

Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat mérlege

Szám Megnevezés
201 1. évi
e!óiránvzat

l. l_t_-

?_i _
3. 1

aL, ,
5l
6. I

Felhalmozási hiány/többlet

Mtĺködési célú bevételek | 961

Működési célú kiadások 96l

-.- - l----
0IvlĽöjsĽryĽb-!'ď i.. ]

Felhalmozási céIú bevételek l 0
i-.' _'

Felhalmozási kiadások 0
-i-.-l0

C : \ D o cu n ę nls ąnd Se t t i ngs\b ogos ke\ D o kll m e fl lu nl o k\

5-2011 (1Í'23') kö7t6égvetési rende7et R-2'c CKi



5-201 l (lI'23') köItsćgvetési rende]el

nlelléklete
6-'7 cín

Táľsulások bevételei és kiĺtdńsai
R/2/d mcllćl(lcl

czeľ Fl

66

sZál)1 lVĺegncYczć

'l 
líl\lihrjlhn' Úlin ó lznli

'ÝlAľłł/ lia kre''EcýAItllýl' ridlhis !Ľ\:ÚA'
Hd'lro |,i"]nr:i; '|!iL lłrćgi 'lutjl,li RłAi'' T'ný liý'l jjs:'n!!

ft^nlús Kní?oĄli ol|oli 
^óýi."li 

ikć!én.k
| Üp'clcliTnď his , ! ýĺúslić

)0l l évi eÍedeti 20l l ć\l elcdclL ]0l l ć!l cledo

e]ôlÍányzal ' €lóřálr'zíl eló!áńyzal

350 8 s21

95 I 993.t,--..
l l 2ó0i Ż2 s30
.._ ! ,.--

:ll
? t!,

35 88t

L

'|t,IĹiködcsi kk ĺúsok összescn r ( l + 2 + 3 + 4 + 5 ) 2 473 11 705 ) 33 0J4 . 17 222

6
ó09 239 609 23|Benlházások, r€ĺťljilńsok, egyéb fęlhalnrozási céltl

kiadások

7 lKöltsćgvctćsi kiadáso|{ indösszcscnl z 473l 70s 612283 656 46

:+
8

9l

Ĺ

tclck

Mĺjködési bct'étel

Talnogaläsćnikii llll'[iodc5i bevćtelęk

MűkÖdési célŕl pénzęszköŻ átvélel áh

Egyćblrl{ĺködési bc\'étclck (9'1+9.2)

! 5075 i075

2 Ą.7 3 l l ?o5i l] l78

L j_-
2 413 I t ?051 0: l1 l?8

10

tz.l

tz.2

t2

13

Mitkö ési bevúelek (8+9)

Fethalmozási ćs tökeiell€eii bęvćlelekt__
]Támo8alásćÍtékű f€lhalnrozási be\'ételek

Felhallnozási c€lri pé11zeszköz_álvétel

l Egyéb fethalnozási bevétclek (l2.ĺ+l2.2)

FelhflItfiozósi beýéĺet.k () 1+I2)

2 473 r r 705 5 075 1g 253t_
i!I r_ -i5ó0 676 560 676

oi o, 560 676 560 ó?6

| 0 ' 0 5ó0 67ó 5ó0 676

t4 Költsésvctési bevét€lek dssz€sen (l0+13) z 413 ll705 s65 7sr I 579 921.

l5
'tnłguelał niany u"a 7naný:ho.,1s(!ra srolgúIó nĺiködési

éhi pé :noradýljny
't 219691 21969

l6
:ö ségýelés i h iátly b e l só u na !' í roŻú sóra Śzol 8á l ó Íel hżl no:d l ''":1 ---jĽ

t1 t.véłel€k mindösszesen: 2 41: 11 70: ełzzal| 656 46l

c :\Do cün' enl s a hd sc l! i],gl\hoqłr le\DlL 
"lehh 

lhÚk\



5-2ol l (lI'23') kölśégvetesi Íendele(
8' cim

Polgáŕmestcri Hiveta| működésc és ö kormányzAti fcl^dätok bevćtclei és kiädásai

Felh.lń@ási kitdasok
tÁńo8đá5i kólcsönÖk nýijúsa
Pénzfoqalom nćlküli kiadáiok

4A

t4

423

-_-ľ:

--

saiárcsfclhalmożsiéstôkcj.llcgü l"L

95 05:

13 30(

l0T-
32 391

l0r- 0! 4 251

l ----- rj

3 8t0

-3-



5-2011 (ll2i ) kollscgvedsi rendclel 8_ cim
PoIgáľmestcri Hivátal működósc ćs önkoľmányzáti Íclädatok bctótclci ćs liiädásai



8. cíü 7. alcĺnl Egyéb fęladatok eliiiľányzatából a

kieneIt támogatások bemutatása

R/3/a nrelléklet
ezer Ft

5-20l 1 (Il'23.) kiiltségvetési rendęlel

!nellékIete

E
N Támogatott szerV megneVeZéss

PHoENIX l<óľus

20] l évi
elóirányzat

700l.l
1'Ż

700

48-asAsszqylśľust'4L19&tá9ą -- ---_=l-
Váľosi Fĺlvós Zenekar

r00

t.3

1.4 Városi Vonós Zenekaľ I 300
)__-

1.5 Nagykunsági Lovasbandérium támogatása i loo_l___
1.6 Bokorviľág Hagy onányórző Egyesület (Nagykun Táncegyiittes) | soo

l. Művészeti és hagyományőľző csopoľtol< támogatása l
ln"y'."eu I

Ľ"nl9tď.éľ9łĽcĽ
osztöndíj Alapítvány

Nyári táborok

Ż 400l_l
I

3441

__ 
-sJq870

1 370
-_ 

?00

,

3.1

3.2

l:
4.

5. Városi táľsadalmi (civil) szervek 800

6. Helyi kiadványok támogatása 
l

250

7.1 Polgárőľség ._-
Városvédő és -Szépítő Egyesület

_ _ _ss9
Ż50

7.3 Nagykun Kisúj szálláseľt Alapítvány

Kisúiszál lási Rendőľőrs üzemanyag-támogatása

t20

Ż50
7.4

7.5 DeÍibrillátoľ beszeľzésének támogatása 350

7. Egyebek 1 520

Összesen (t+..+7) 7 384



5-20l l (I1.23.) költségvetési ľęndelet

melléklete

8' cĺnl
3' alcínr

elöiľányzatából

R-/3/b n]elléklet
ezeľ foľint

sPoRTALAP FELoszTÁsA
a hetyi sporttevékenység támogatásáról szótó 57/2005. (Xll' 02') sz' rendelet

Pé nzesz köz átad ás n o n-p rof it szervezete kn e k

Dologi kiadás

lngatlanok üzelneltetésę

1

4

1

Pénzeszköz átadás non-profit szeNezeteknek

Pénzeszkrz átadás non'profit szervezeteknek

abadidosport programok támogatáSa
Pénzeszkoz átadás non-proĺit szervezeteknek és intézm

SpoltoNosi tevékęnység támogatása

Pénzeszkoz átadás
Ligeti Sportfesztiválx



5-2ol l (II'23.) költségvetési rendelet melléklete

ÉvkóZi többletfeladatok, jogszabál1'változások miatti költségek fedezetére

8. cÍm
8.-9.-10. alcím

Tartalékok

szam

támogatás pályŁat benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifúsági

Érdekeltségnoveló támogatás pálylízt benyújtásához saját erő biztosĺtása a MűvelÓdest es ltJusagl

l Felhalmoási céltartalék összesen:

C:\Docaments and

10. a lm

MEGNEvEzÉs

R/3/c melléklet
ęzęrFt

20l l. éVi
eloirányzat

)^Í

200



! Ciĺrl

.E l\ĺcgn evezćs Osszeg

, 'ML]kodésl célrj pęn7eszkÖŻaIxJ3s n KilÍca8l Tobbcćlü Klslćíségl TnlsLlhs ÍésreÍe

'' IKlsr]lszállá5i Tel1éP,l s7ocl11'sollhon lnükode"éllez

3. Osszesenr Ż3 96Ż

5_20l l (lI'2]') ko1tségvetési rendelet

nlelléklete

5'cínl
KisújsŻIĺllitsi Tćrsćgi szocińl;s o(thon

niiködósćl|cZ ĺolJ'ósilo(l lánloglllńs ćs äz inlćzmć y bcYćlclcjnck' kiadásnin1k bcmulltilsá

fu3d mellékleL

Tújékozr ló itoA

C:Doc n c,b ont! S.th,E:\hagoslc\Drk Dtenht 
'ok\

łótcségverési lende7eÉ TérŚég l s zoc' at řhôn R - 3d J

6 il'Iĺikôdć'i kiltdis össrjsek:

8 Felh lnlo.(isi kiÍldis összlscn:

ésicélú pénzeszköz älvétel áh kívtlińl--- 
-1 

- 
_- ' - '_

Ín ĺikt'dósi bcvótĆlck 0

, ,", 150
beýjĺeleh

si és tókejellegü bevćtelek i

4 ]Egyéb lItikodésicélü kiádások

i\4egn€Yezés

l 9 |KöltsćqYetćsi bcvćlclck össŻcscllI
ĺ03

Kiiltsćgvctćsi bevétclck összescn:

ĽĽ'q"-:]1rĽ:'jĽl:Ľ':*" *"!ľ'*|'d:ĽĽ:l']:::ryĽ 
- _ i-- -_KöIlségvetési hiány belsó finansziroására szol8áló felllahnozásicélú pénzĺa'advány

iáÍó noÍmativ és kötÖtt lámo8atás 

-_--'- 
j.-

lenezet! in8allankarbahlarlłżs összeqe j

5-2Or7 (rr,23 )



5-2o1l (II'23.) köItségyetési íendęlet melléklet€

8. cím 7. alcím elöirányzatából

HiteltöÍlesztésŕe/köwény visszavásárlása és kamatÍa

_102
4l I

R/3/e melléklet
ezer Ft



5-2ol l (Il.23.) köItségvętési rendelet melléklete 9. cím
Kiilcsönök
előirányzata

Műkódési célú kölcsön a KisújszálIási Csatomaberuházó VĺziközmĹi Társulat részére

Múködési célú kôlcsön összes€n:

E

l.

;

l. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

5-2oll (ĺI.2j') költségveÉś_ito€łgťuŔlł'{iíéĺÉťŕé{'&ů\tc6abk\DokumenĺLunok\

Felhalmozási cólú kölcsiin iisszesen:

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

Megnevezése

I

R/4 melléklet

ezer Ft

2oll ćvi
clöiíänyza!

l
I

r 200

2 100

Kölcsöu
Visszatérülés

I 200

2 100

edezet

3 3001

Pć.nz-
Saiát clö. . malaovany

.l

3 3oO



'2ol 
l (Il-2]') kólśćg}ę!ési Éndeler mćllékI€t

10. cim
F€lhahozási kiádások

l. alcím
Bcruházási feladatok

5'2ot l (ll'2j') kaill$svétsi Lndclcl R_5_a bcfuhäźsi fcIada'ok



5_2oI l (lI'23') kÖltségvclćsi Íendclct melléklclc

l0. cím

Felhálmozási kiadá5ok
2 

'lIcím
Felújítási előirányzatok cćlonl(ónt

5_20l l (lI'23.) köhségve!ési rendelet R5-b ŕe|ÜJĺtá5i feladatok
20 .0i 03 9 2?



5-20l 1 (II'23') költsćgvetési rcnde|et me|léklete 11.cím
Felhalmozási kiadások

3. alcím
Egyéb felhatmozási célú kiadások

előiÍátryzata

cígány Kisebbségi or\kormán'Žat eg!éb Íelh^Inúzási kiadósai

5-20l l (ll'23.) költségvetési ŕendelet R5-c Egyéb felhalmozási kiad

Tntsulósok egyéb |elhalmozási kiadásai

PolgáÍmesleÍi Hivclal eg!éb Íelhalmozúsi kiadlko

R 5/c mellékl€t
ezer Ft

0

0

i- l-
0l

0i

I

l

;l
0l

1

3

I
::t1
1A
I 600l

"T--

I

0l 0

0_

0

0
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5-20l l (lI'23') költségvetési ręndęlęt melléklete

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alal<ulását bemutató méľleg

c.'\Documents and se c cjnqs \bogośłe \Dołuínen tunoł \

R 8/a melléklet
ezeľ Ft

Ssz. Hivatkozás
mellékletekre

Męgnevezés 20ll' évi
telvezętMĺiködési bevételek

I R/t )oIgáľmęsteri Hivatal nlĹiködési bęvételei 98 034

Ż PJI úiiki'dési céIŕl kanlatbevételek, árfolyam'lyereség l3 88(

l R/t Intézmények lnűködési bevétęIęi l8 633

4 PJI )igány Kisebbségi Önkormányzat nťlktidési bęvételei

5. R/I Társulások működési bevételęi 507

6. R./t Müködési céIú áĺvett pénzeszközök

'l RiI Míĺködési célra jóváhagyott helyi adók 228 54t

8. R/l Átengędętt központi adók 4't 1 67:

9 R/l Bĺrságok, pótlékok, egyéb bęvételek 4 912

t0. RJI Vĺűködési céIľa jóváhagyott normatív támogatások
'1 51 069

R/l , kötött folhasználású támogatások 24'1 't 12

12. R/l ",ĺt'lködési 
célú központosĺtolt tálnogalások

t3. R./ t VĺĹiködési célú támogatásértékii bevétęlęk 206'to:

l4 R/r Vlüködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

fuI !,ĺĺiködési célú pénzmaľadvány 42 3'1t

RiI VÍílkt'dési célú hitelfelvétęl 343 095

Műkiidési célú bevételek összesen: 2 437 71

Mĺĺködési kiadások

R/3/e /ĺíiködési hitellörlęsztés/kötvényvisszavásárlás és kamata 159 955

2 w2 ntézmények mĺiködési célú kiadásai 9s8 l9ŕ

3 N2lc )igány Kisebbségi Önkormányzat miiködési kiadása 961

4. Nztd láľsulások mĺiködési kiadásaĺ 47 221

5. R/3/d (isúiszáIlási Térségi szociális otthon mĺlködéséhez pę'átadás 23 96'

(\. R/3 )olgáľmęsteri Hivalal működése és önkoĺmányzati fęladatok 1. 17l 3Ą

7 N3la (iemęlt támogatások 1 38t

8. R/4 úűködési célú kölasönök l0 00{

9. W3lc \ltalános tartalék t0 00(

10. R/3/c \4űködési céltartalék I 690

Működésĺ célú kĺadások összesen: z 437 112

Mĺĺködési hiány/többlet

5-2o11 (II'23') łö]tségĺ/étésj tendefet Rła MÚködési nérleq 8-d nel]' 2011.03.08 9:27



5-20l l 0l'23') költségvelési ľend€1et melléklęte R/8/b nelléklct
ezeÍ l]l

onl<oľnlányzati felhaImozási bevételelĺ és kiadásol< ahl<rrlását benlutató nréľleg

Ssz
řIivatkozás

nlellékletekľe

MegneYeZés 20!l' évi
LctVezelFelhalnlozási bevételek

I R/l 'elhaInroZási célú ÁFA bevćtelek 383 82t

Ż R/I )énziisYi belekletćsek bevételei 52 098

3 R/l ]ell]almozási célľa.ió\'áhagyott hel)'i adó l8 800

4 R/l IáIgyi ęszközök, immaleriál is javak értékesítésę 33 923

5 R/l )nkorn']ányzat sajátos feIhaln]ozási és lókeiellegű bevétęlei 43 26(

'1 R/I Fęlhalmozási célú pćnŻeszközátvételek I4 6ó(

8 tu Felhallĺozási célťl közpolllosĺto(l tálllogalis

9 R/ FęIhalnrozási célú tál]1ogaláséItékĺi bevét9lek 3 105 344

l0 R/ Felhalmozási célĺl tánrogatási kölcsönök vissŻatéľülésę '1 9l

R/l ;olgatási és befeklelésĺ célú értékpapílok értékesĺtése

12 R-/ I
'elhalnrozási célťl pénzn]aľadÝány l 092 07!

l3 R./l Ihaln]ozási cćl(l hitelfeIvétgl/kö{vénykibocsńtás 249 6l

Felhalnlozási célír bevételel< ijsszesen: 5 001 531

Felha lmozási kiadások

Ri3/e Fejleszlési hitęltijIlesztés/köt\'ényVisszavásárlás kalnata 52 091

Ż R/3/e :ei lesztési lriteltörleszlés/kötvényvisszavá5árlás 55 189

l N5/a ]eluházási ĺeladatok 4 432 964

4 R/5/b :elťliĺtási fęladatok 439 838

). tu5/c ]gyéb felhallĺozási céIú kiadások 3 60(

6. N4 :elhalmozási célú kölcsönök 3 30(

1 W3/c ]éltartalék felhalnrozási célra 20(

8. Rll ]efektetési célú éfl ékpapir vásáÍlása t4 342

Felhalmozási célú kiadásolĺ összesen: 5 00t 531

Felhalmozási hiánv/többle1 0

C : \Docune nĺ s ą nd Se ! ! ĺ 11gs\bogos ke\Doh n e n h l1 o k\

H: \Penzugy\ANyAGaK 2017\2011 évi kö7Ĺségveiés\s-2o|l (II'23') ko]cségvecési řelrde.let 20l|'03'089|27



5-20l l (II.23-) költségvetési ręndeletmęlléklete

I. Intézmények

onállrían müködő intézmények létszám-kerete

c: \Docunenôs a'rd settilErs \bogoske \DołL!ŤentuĘoł \

5-2ol l (lI.23_) költségvetési rendelet R 9-a mel|.intézm

Rĺ9/a melléklel
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5-2oll (tI.23.) költségvetési rendelet mellék|ete

o
.E9

Kôzfoglalkoztatottak éves |étszám-előirányzata

- ]0ll náŕclus l'
lńteŻménv m€onevezese L .''

I engede ry@n 
'dśżám

2 3

Ôvodailntézmény I,00

<ossuth L. Al' lŚkola' Egyseges l

?edägógiai szakszolgálat és Diákotlhon i l'004

Aŕé'zmunkaidóŚfoŚtalkożátottak!cÜ.sńunkaĺdósfosjalkoŻtíäsüIćšáńÉätsz'ńolvaýcrcpćlnekatábláEtokb.n

5_2ol| (lI'23') költségvetesi rendelet R 9-c KÖzcélú

1,00

ló

-| Ę
.= i 'ô l lntéŻménv meonev€zés€

i l_--,1l

3.00

i L&Śżán váltoás
I 20 t0ll

r,00

0,00

1.0(

1.0(

R/9/c melléklet



5_20ll 0t'23') költségvetési rendelet melléklete |Ż.cím
Az iinkormánYzat által adott kłizvetett támogatások

Alcíln I-T
l. Magánszemélyek kornmunális adója

Adónem megnevezése

c j \Docuŕe' cs đnd se( t i n9s \bogoske \Dołunencurolr\

Kozýelett ldmogatdso k összes en :

ý2011 (tl'23.) költségvetési rendetet R10'a melleklet

adóbevétel

TeľVęZett

R/ĺ 0/a mellćl(let

Adóelengedés

összęge szoveges lnooKlas

Meltánvossási töľIćs kb' 200
r 500

adoalany eseten
l8 800

I8 800

I

1500



5-20l l (lt.23.) költségvetési Íendelet

melléklete

Múvelődési és I!űsági Központ fetújítás"Közkincs'' hitel

Az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulása

Nagykun Ktub .felújítĺłs"Közkincs'' hitel

''É'n"'uoo

II/ą II/b, IIVa öblözet szennyvízcsatoma építés fejlesztési hitel

Külső forrás megnevezése

Fejlesztési célú hiteltärtozás/ kiitvénykibocsátás összesen:

Működési ( folyószímla ) hitel

"Élhetöbb Kisújsźllĺĺsért'' mriködési célú kötvénykibocsátás

Az łinkormányzat által bevont külső forrás állománya ôsszesen

A külföldi pénzértékrc szóló kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB árfolyamon átszámított foľintértékęn

keIl kimutaini, amennyiben a méľleg ťordulónapi értékelésb<jl adódó különbözetnek a külfiildi Pénzertékre szóló eszközökre, kötelezettségekre

gyakorolt hat{ĺsa eléri vagy meghaladj a a devizábaĺ lévo eszközök, foľrások könyvszerinti értékének 10 %o-źn vagy a l 00'000 forintot'

2010' december3l. napján érvényes MNB árfolyam Ż22'68 FI]CHF

cj \ĐoculeJ'Es aÍld sétťings\bogoske\DołMencunok\

5-201 1 (!l'23.) ka)ltségvetési Íendelel RlM meuéklet

Miĺködési célú köwénykibocsátás (9' l7%)

Felhalmozĺási célú kötvénykibocsáŁĺs (90,83%)

ÖsSZESEN:

Hitel, 
I
Il(otvenvKloocsans i_l

állománvának összeee i

I-'-t
t't 941 i

I

l8 261

_ _'n::i:i ,
318 I l8

Lejárati idö

2026.03.05

- ,rr*t,

3 309 858

R/10/b ĺnelléklet

ezer Ft

Hitelező megnevezése

Uľszagos l aKaÍeKpenzlaľ

ľ.y]!' -
oľságos Takarékpénztál'

ryyĺ -

111""'i:i"ilo1n: _

CIB Bank Zrt.

*ra::
Ż026.l1 .05

t42.140

29A 262

3 750 860

r 339 420 CHF
13 Ż'1Ż 580 CHF
14 612 000 cHF

Ż03| '03.26

országos Takarékpénzťár

Nyń.

Raiffeisen Bank Zrt.



'_20ll 
(lI.23.) költségvelési lendęlet R/10ic melléklet

nrellékIete

A helyi önkorIllányzat arlósságát keletkeztető,
éves kijtelezettség vállalásánal< felső határa

ezer íorintban

Tárgyév tervezetl
Megnevezés adata

I
250 603

54 00
70 984

r

Vagyon bérbeadásábó|' haszon bérbeadásá ból,

l üzemeltetéséből' koncessziós dijáből szár mazó bevéteI
40

7t -,r ,-
191?_

416 608

0

115 647

210 ó73



5-20l l (ÍI.23.) költségvętési ręndelet

melléklete
Az önkoľmányzat álta| létrehozott alapok bemutatása

A felhasználás teľvezett célj

A II/a, IVb, IIl/a

szennyvízcsatorna Öblözet

fej lesztési hitelkamat
visszafizetésére

R/l0/d mellékleĺ



5_20l l (II'23.) költségvetési rendeletmelléklete Előirányzat felhasználási ütemterv

5-2a1t (II.23. ) kěl)séqveEési .rende.1ec R]0_e összese'

R/l0/c_ mrllćklet
czcr forint



R/10/f melléklet
ezer forint

bevétel igénybevéte|e l Korrigált záróFinanszírozási
tik\

-ieLvétel T t

Likviditási tcrv és pénzállomány alakulása

3 486 026i 
-__. 

-608
35í 556] -62

3 837 582t -671

- _432!yi 42
4270026 -713

-!9rse-al -,=4 9ql_6eLi_ ,- ,-718
2 812 659 -740
7 Đo 353i -1 458

5-20l l (tI.23.) kóltségvetési rendęlęt

melléklete



5_20l l (II.23.) költségvętési rendęleĺ

melléklete

február

---!ąqus '-

Likviditási tcľv és pénzállomány alakulása

októbeí

november

Finanszĺrozási beVétel igénybeVétele

R/l0/f melléklet
ezer foľint

Korrigált záró
egyenleg

0

o

0

o




