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Kéty Község onkormányzatának Képviselő-testülete la továbbiakban: Képviselő-testület/
az A|Iamháztartásrő| sző|ő - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.$ (1)

bekezdése a|apján - figyelembe véve ezen jogszabáIy, valamint Az á||amháztartás

működési rendjéről szóló - módosított - 29212009. (XII. 19.) Kormányrendeletben

meghatározottakat - a2011. évi költségvetéséről az a|ábbi rendeletet alkotja.

A rendelet huttilvu

1.S

(1)A rendelet hatáIya Kéty Kozség onkormányzatának Képviselőtestületére
(továbbiakb an tnkor mány zat) terj ed ki.
(2)Az Önkormányzat hivatala ,,Körjegyzőség Kóty'' elnevezéssel működik, Kéty,
Felsőnána és Murga tnkormányzatold<a| közös fenntartásban. A Körjegyzőség
költségvetése része a székhely _ Kéty - önkormányzat költségvetésének'
(3)Az Önkormányzat aKörjegyzőségen kívül más költségvetési szerwel nem rendelkezik.

2.S
(I) Az önkormányzat költségvetési szervei:

önállóan gazdá|ko dó költségvetés i szervek :

- Kéty-Felsőnána-Murga Községek Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség)
(2) Az(1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdá|kodo intézmény külön címet alkot.

(3) Azönkormányzat címrendjét a9' sz. melléklet tartalmazza,

Az ijnkormúnyzot 2011. évi költségvetése

3.S

A Képviselő-testület az önkorm ányzat 20II. évi költségvetésónek

a) kiadási főösszegét 78.723 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 78.723 ezer forintban á|Iapítja meg.

A költségvetési bevételek
4.S

Az önkormányzat zOtI. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve miiködési és

felhalmozási cél szerinti részletezését a l. számímelléklet tarta|mazza.

s.s

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi tervezett, bevételeit fonásonként illetve

működési és felhalrnozásibevételeit fonásonként és ktilön címenként a 2. számu melléklet

tartalmazza.
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A köItségvetési kiadúsok

6.S

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előkányzatait a Képviselő-testület a
következők szerint határ ozza me s:

Megnevezés

Működési kiadások e|őir ány zata ös szes en :

Ebből:
. személyi jellegű kiadások
ebből:onkormányzat

Körjegyzőség

- Járulékok
ebből: Önkormányzat

Körjegyzőség

- dologi jellegű kiadások:
ebből: onkormányzat

Körjegyzőség

- speciális célú támogatások:
ebből: onkormányzat

Körjegyzőség
. tartalék:

ebből: tnkormányzat
ebből: cél

működési
Körjegyzőség

- Kamat kiadások

7.S

(I) Az önkormányzatfelqítási és felhalmozási kiadásai összesen:
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

. a beruházások e|óirányzata:
- a fe|i\ítások előirányzata:
. az egyéb felhalmozási célú kölcsön nyújtása
- tartalék

eFt

77.773

27.289
10.055
17.234

7.372
3.087
4.285

29.283
26.458
2.825

1 1 .010
1 1.010

0
2.819

1.877
400

r.477
942

(2) Az onkormányzat költségvetési SZerVe' illetve a 2.$-ban meghatározott címek
működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint á||apítja
mes.

950 ezer forint.
ezer Ft

650
300
0
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(2) Az önkormanyzat költségvetési szervei, illetve a 2. $-ban meghatátozott címek
felújítási és felhalmozási kiadásait a 4, száműmelléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatmÍiködési célú hitel előirányzata 5.980 ezer Ft.

(4) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerv (költségvetési
törvény melléklete szerinti ) bevételi és kiadási e|őirányzatainak rész\etezését tarta|mazza
a l0. számú melléklet.

8.S

Az önkormányzat. és költségvetési szervei felújítási e|őirányzatait célonként a 5'számu
melléklet rógzíti.

e.s

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. sz.
m e l lékl et tarta|mazza.

10.s
1t; Áttatanos tartalék, céltartalék összesen: 2'819 e Ft' Ebből céltartalék 400 ezer Ft,
amely az év közben páIyázati önrész fedezetének, társulási elszámolás céljaira haszná|hatő
fe|. Az általános működési tartalék 2.419 ezer Ft. Az á|talános működési tarta|ék az év
közben előre nem tervezett működési kiadások fedezetének céljából haszná|ható fel. A
Körjegyzőség működési tartaIéka942 ezerFt. Részletezését a7 ' sz' mellék|ettarta|mazza.

(2) Az önkormányzatnaktöbbéves kihatással járó fe|adata nincsen.

A köItségvetési kiaddsok és bevételek

11.S.

A gördülő költségvetést' valamint a míiködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
eIóirányzatokat tájékoztatőjelleggel, mérlegszerúen a 8. számú melléklet adja meg.

12.S

Az önkormányzatköltségvetési szervei (továbbá a 2. $. (3) bekezdésében meghatározott
címek) összes bevételeit és kiadasait _ működési, felhalmozási tételek' valamint külcin
tételben a hitelek, értékpapírok, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek,
kölcsönök, ideiglenesen áfiett pénzeszközök, kiegyenlítő, fliggő, átfutő bevételek
e|őirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadasok'
kölcsönök, kiegyenlítő, fliggő, átfutő kiadasok elóirányzata rész|etene _ tájékoztatő
j elleggel a I0. számú melléklet tarta|mazza.
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13.S

(I)Az onkormányz at 20|1. évi e|őirányzata szeméIyi jellegű kiadásokat, járulékokat és
a dologi kiadásokat szakfeladatonként a 7l. számű melléklet tarta|maiza tájékozatő
jelleggel.
(2)A 13. sz. melléklet a nettósított önkorm ányzati mérleget tarta|mazza'
(3)A 14. sz. melléklet a szöveges indokolás.
(4)A 15. sz. melléklet tarta|mazza az e|őirányzat-fe|használási ütemtervet.
(5)A 12. sz. melléklet a Körjegyzőség 20Il, évi költségvetésének pénzügyi
mérlegét mutatja be.

A költségvetési létszámkeret

14.S

( 1 ) A képvi s e l ő-te stü l et az önkorm ány zat |étszám- e\őir ány zatát

- 14 fő átlagos statisztikai állományi |étszámban(át|ag|étszámban), és- 14 fő az év utolsó napján foglalkozt athatő zárő-|étszámban á||apítja meg.

Szakfeladatonként: főKörjegyzőség 8
Háziorvosi szo|gá|at 2
Védőnői szo|gá|at 1Karbantartó 1

Szociális segítő 1

Közcélú munkás 1

Prémium éves

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek _továbbá a 2. $. (3) bekezdés szerinti címek
. létszám-e|óirányzatát a képviselőtestület a 3. számű, mellékletben feltüntetettek szerint
állapída meg.

1s.$

(1) A képviselőtestület az a|ábbi szerveket illetve szewezeteket részesíti támosatásban:
- Kétyi Futball Club
- Kétyi Tűzo|tő Egyesület
- Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület
- Kétyi Nyugdíjas Klub
- Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulás
- Tolna Megyei Katasztrőfavédelmi Igazgatőság Városi Szervezete

(2) A polgármester és a körjegyző részére nettó 60.000.60.000 forint reprezentációs
költségker et á|| a rendelkezésére.
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(3) Nem jár étkezési támogatás a határozott időre kinevezett közalkalm azottnak. a
munkaszerződéssel alka|mazott és a közcélú vagy közhasznu munkakörben foglalkoztatott
dolgozónak sem.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabáIyok

16.S

Az önkormányzat bevételi és kiadásai e|őirányzatai év közben megvá|toztathatóak.

17.S

(1) A képviselő-testület kizárő|agos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.

(2) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülöníteÍt á||ami pénza|ap az önkormányzat számára pótelőirányzaÍot biztosít, aruóI a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatrő| a polgármester
a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább
félévenként, - de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló
felügyeleti szervhez történo megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig' december 31-i hatállyal- dönt a költségvetési rendeletének a módosításáról.

(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt e|őirányzatokon belül a rész-
előirányzatoktól - az áIlamháztartás működési rendjéről szőIó 29212009.lXlIl.I}.l Korm.
rendeletben foglaltak figyelembe vételével e|őirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Az önkormányzat önállóan gazdá|kodő költségvetési szervei saját hatáskörben
e|óirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az e|őirányzat-módosításról a jegyző
előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon beltil tájékoztatni köteles. A
képviselő-testület az önállóan gazdá|kodő intézmény saját hatáskörben végrehajtott
e|őirányzatváItozásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június
30-ig, illetve a 17. $. (2)bekezdésben foglalt határidőigmódosítja.

(5) Az onkormányzat önállóan gazdá|kodő költségvetési SZerye szabadon, de a
29212009,(XII.19.) Kormányrendeletben foglaltak, valamint e rendelet I7. $. (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül
része|őirányzatokat,

18.S

A képviselő-testület feljogosítj a az öná||őan gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek
érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési SZery eredeti költségvetésében
e|őkányozza _ a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való
önálló gazdáIkodásra.
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le.s

(I)Az önkormányzat költségvetési Szerve szabadon haszná|hatja fel a jóváhagyott bevételi
e|őirányzatokon felüli többletbevételét.

(2) 
^ 

többletbevétel felhaszná|ása a saját hatáskörű e|őkányzat módosítás és az azza|
egyidejűleg tclrténő - képviselő-testületi _ tájékoztatás után történhet.

(3) A közalkalmazottak étkezési hozzájáru|ásának összege 12'000 Ftlhőlfő. A
részmunkaidős közalka|mazottnak a időarányos étkezési hozzájáns,lás adható.

(4) Fizetés nélküli szabadság vagy keresőképtelenség idejére étkezési támogatás nem jár,
kivéve, ha az adott hónapban 10 munkanapot a munk aváI|a|ő ledolgozott.

(4) Felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőnek
illetménykiegészítés jár, melynek mértéke a felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében
aZ alapilletményének a 20 %o-a, középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az
alapilletményének |0 oÁ-a.

(5) A Körjegyzőség a|ka|mazottai különjuttatásainak körét és megállapításának
Ész|etszabá|yaitaközszolgá|atiszabá|yzattarta|mazza.

(6) A Körjegyzőség2}l 1. évi költségvetését a l.2, számu melléklet tarta|mazza'

20.s

(l)Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Körjegyzőség lÍúja e|.

(2) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az á|ta|a fe|hata|mazott
személy vállalhat, melynek ellenjegyzésére a körjegyző vagy az á|ta|a megbízott személy
jogosult.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet
p énzintézeti p énz l eköté s útj án bizto síthatj a.

(4) A (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénziJ,gyi műveletek lebonyolítását a
képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja a körjegyző ellenjegyzése mellett. A
polgármester a megtett intézkedéséről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) A hitel felvételéről - a (6) bekezdés szerinti működési és likvidhitel kivételével _ a
képviselőtestület dönt.

(6) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert' hogy a körjegyző ellenjegyzése
mellett a koltségvetési kiadások finanszitozása céljából (amennyiben működési illetve
likvid gondok merülnének fel) maximum kétéves |ejáratű és maximum 5.000.000 Ft.ig
működési vagy likvid hitelt vehessen fel.
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(7) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és akörjegyzőt' hogy az illetmények
számfejtésével összefiiggő feladatok teljesítésére aMagyar Allamkincstárral megállapodást
kössön, az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadását
engedményezzenek, Felhatalmazza továbbá a polgármestert és körjegyzőt, hogy az

illetmények rendszeres kifizetéséről megállapodást kössön a Magyar Allamkincstárral és a
Zomba és Vidéke Takarékszövetkezettel.

(8) A Körjegyzőség pénzel|átása időarányosan, havi bontásban minden hónap 3' nap1áig

előre történik. Január hónapban két havi finanszirozás esedékes.

(9) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmenti időszakban tett

intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási e|őirányzatokon belül a kiadások
arányos tejesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett
bevótelek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Zárő rendelkezések

21.S

A rendelet a kihirdetése napján lép hatáIyba, rendelkezéseit 2011. január l-től kell
alkalmazni.

Kéty, 20II. február 14.

Gödrei Zoltán
polgármester

Záradék:
Az R. kihirdetésre került: 20II. február 14.

Kétv.20II. február 14.

dr. Fábián Lászlőné dr.
körjegyző

dr. Fábián Lász|őné dr.
körjegyző



Az tnkormányzat 201'1. évi tervezett bevéte|ei forrásonként

'1. sz. mel|ék|et

ezer forintban
E|őtrányzat' Összege

Jsszesen MűkÖdési Felhalmozás
gazgatási szo|qá|tatási díi 18C 180
eluoveleti ie||eoű tevékenvséo díia

Bírság bevéte|e c

laLvTavl ]vg^vl l IvL 
^U.l 

lvIU l llu^Uueöl
5evétel osszesenj 18C 18C L n c

\ru- és kész|etértékesÍtés el|enértéke c
Szolqá|tatások e||enértéke c
:qvéb saiátos bevéte| I

Iovábbszám |ázott szoIoáltatások értéke 46C 460
]érleti és |ízinq díi bevéte|ek 875 875
ntézménvi e||átási d íiak ?,1. ?í?
{|kaIm azottak térÍtése
KÖtbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ber t
\|kaImazott kártérítése, egyéb térítése c

1gyáb saját bevétel cisszesen: 1 648 1 648 0 0 0

(iszám|ázott term. és szo|o. AFA 193 ío?
rtékesített tárqvieszk. AFA c

ÁFA bevétet osszesen. 193 193 0 0 0

q||amházt. KívÜ|rŐ| sz kamat (

\llamházt. Be|Ü|ro| sz. kamat L

1 ozam- é s ka m atbevétel ek cisszesen j
0 0 0 0 0

ntézményi m iÍködési bevételek: 202',1 202'.|' 0 c (

Maoánszemé|vek kommuná|is adóia 1211 1211
r'á||aIkozok komm uná|is adóia C

lelyi adik osszesen; 121 1 0 121 1 0 0

Szemé|viadi he|vben maradó része 407t 4074
JövedelemkÜ|önbséo mérsék|ése 17631 l/oJ I

c

3épiármÚadó 6479 6479
-uxusadó C

fermoföld bérbeadásábó| szárm. Szia zó z,)
>|őző évi ktqvetési kieoészítése|. visszat I

Atengedett központi adÓk összese n : 28207 28207 0 0 0

Pit|ékok' bírsáqok t
KtrnvezetvédeIm i bírsáo c

Vlűem lékvédelm i bírsáo L

(örnvezetterhe|ési d íi L

=qvéb saiátos bevéte| 2nr ?nr

3írságok, pitlékok és egyéb saiáÍos
5evételek osszesen. 300 300 0 0 0

3nkormányzatok sajátos m íÍködési
larrÁf aIai Áeczacan .

29718 28507 1211 0 c

3ív39 305,?? í.211 0 0



E|őirányzat osszege l
Jsszesen V|űkÖdési relhaImozá

\ ormatív áI|ami hozzáiáru |ások 1 3931 í ?o?í L
(Özpontos ított e|óiránvzatok 52e 528

'.lormatív kÖtttt feIhaszná|ásÚ tám. 4294 4294
rei|esztési cé|t.r támooatások L

|. Tá m o g atá so,í ősszeson'. 18753 18753 0 0 0

á||am kttvénv értékes ítése
fsztalék- és hozambevéteI
w, renalmozasl es toKeJellegu
bevátelek: 0 0 0 0 0
:ö|c| értékesítéqe

Tá rgy i esz kÓzÓk é rlé ke sÍté se

Atvett TB alaotil oR?n
Atvett feiezettő|
\tvett ön korm ánvzatoktó| 1001i 10017
\tvett kÖzponti ktovetési szervto| 56t 560
\tvett e|kÜlon ített állam i oénza|aobó| 04E 64e
Támog atásé 11é kű m ű kÓdés i b evéte l
osszesen.' 21 053 21 053 0 0 0

\tvett TB a|aotó| L

\tvett eIkÜ|on ített állam i pénza|apbó| C

\tvett ön korm ánvzatoktó| C

\tvett ktzponti ktgvetési szervtoI c

Támogatásértékű felhaImozási bevétel
ő.s.s7e.spn. 0 0 0 0 0

'u. I amogalasefteríiu bevetel
i,.l.c'c7e.sén 

1
21053 21053 0 0 0

VlűkÖdési cé|ú 0énze.átv. All. h. kívÜ|roI L U

Fe|halmozási c. oénze.átv. A||.h.kÍvülrő| t

u;| veg|egesen affeft penzeszKozotí
tcG7ácAn. 0 0 a 0 0

V|űk.cé|Ú tám.kolcstn visszat.á||. h.kív. zÍ. 27t
:e|h.c.tám. kÖ|csön visszatér.áll. h. kív' z: z:
vl: I amggatas,Notcstnor
viec>s|ÁrillÁca : ínőnvhanlál Aeel, 298 275 23 a 0

Működési cé|Ú hite| fe|véte|e AOCn 5980
:elha|mozási célÚ hitel fe|vétele 0 L

V|I, Hitelek összesen; 5980 5980 a a 0

|Ózo éVi Dénzm.átvéte
E|őző évi oénzm aradvánv 90( 900

ut,t. P'enztorgakm nelKul, beveteler
összesen.. 900 900 a 0 0

''..''''''......88V.E-rE 

EE K T8:T:2;3 77489 !1:,1,3O 0 .C



2. sz. me||ék|et
Önkormányzat ktiltségvetési szervei 2011. évi tervezett bevételei forrásonként

ezer forintban
CÍm Gazdálkodási

iookÖr
Bevéte|i forrás megnevezése

E|oiránvzat tsszeoe
)2, neve Jsszesen lV|Ljktdési elnalmozasl

1.
onKor-

mánvzat
Öná|lÓ |. MtjkÖdési bevéte|ek

31 73S 30528 1211 c

Önkor-
mánvzat tná||i |' Támooatások

1875? 1875? 0

onkor-
mánvzat

oná||o l|. Felhalmozási és toke jel|eg bevéte|ek n c 0 0

Önkor-
mánvzat onál|Ó V. Támogatás érték[i bevétel 21053 2105 0 0

tnkor-
mánvzat tná||Ó r/. Véglegesen átvett pénzeszkÖztk

0 c 0 0

1

onkor-
mánvzat oná||i i/|' Támogatási ko|csonok visszatérlt|ése, igénybevétele 298 27a 23 0

1

onkor-
rnánvzat onálIi /ll. Hitelek 5980 598C 0 C 0

I
onkor-

rnánvzaÍ oná||ó t/|||' Pénzforgalom nélkÜ|i bevéte|ek 0 tl c
KOrJegy-
ziiséo onálIi l' M kodési bevéte|ek

0

Korjegy-
z1íséo oná||Ó |V. Támogatás érték bevétel

KOrJegy-
ziicán oná|ló V|||. Pénzforga|om né|kÜ|i bevéte|ek 900 900

.,....Í74sg t23A
i......!



3. sz. melléklet
Az <inkormányzat kÖltségvetési szervei 2o.|1. évi tervezett míÍk dési kiadásai

Ezer forintban
Cím Gazdá|ko

dási M kÖdési kiadás megnevezése M kodési kiadások e|őiránvzata Létszám e|óriányzat
Sz. Neve

1 Önkormányzat oná|ló Szemé|yi je||egil 10 055

1 Önkormányzat oná||i Munkaadokat terhe|o iár. 3 087

1 tnkormányzat onálIi Dologi kiadások 26 458

1 onkormányzat )ná||ó Atadott pénzek, támogatások 11 010

I tnkormányzat 5ná||i Tarta|ék 1 877

1 onkormányzat Önállő Összes míÍktidési kiadás 52 487 6 0 c

z Korjegyzóség Öná||ó Szemé|yijeIleg 17 234 8

z Korjegyzoség oná|lÓ Munkaadókat terhelo iár. 4 285

z Korjegyzoség onál|ó Atadott pénzek, támogatások

2 KorjegyzÓség oná|li Do|ogi kiadások 2 825

2 Korjegyzoség Öná||i Tartalék 942
0

2 K<irjegyzóség tinál|Ó osszes míÍk<idési kiadás 25 286 8 0 (

. :.: ::: : ::: : : : : : : : : : ::::: : :. : : : : : : : : : : : :..: :::: :: : :: : :::

lll:.lllllllllllllfTlllTTSll::::::,:,.::::.::i:.::,:::ij:::,::::::::l:,.::::::l
ii.:.:.:.:.:.:.:.:0

:' 
1]:': .::::::: 

:::::í



4. sz. melléklet

Az cinkormányzat kÖltségvetési szervei 2011. évi tervezett felrijítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban
Cím uazoalKo-

dási
Fel jítási és felha|mozási kiadás

meqnevezése FeI jÍtási és feIha|mozási kiadások eloirányzataSz. Neve
1 onkormányzat onálIi Fel iítás 300

I tnkormánvzat oná||ó Beruházás 650
I

I tnkormánvzat oná||ó szennyvízberuh. onrésze
1 onkormánvzat onál|ó Támogatásértéktj feIhaIm. átadás
1 onkormánvzat oná||Ó Felh. Kolcson torl. 0
1 tnkormánvzat oná||Ó
,l onkormányzat 950 0
z KÖrieovzoséo Önál|ó Beruházás 0
z KÖrieqvzoséq oná||ó
z KÖrieovzoséo oná||ó
z KÖrieqvzoséq Öná||i
2 K<irjegyzóség 0

':...i-.'j...... 
'.. 

...........i...:.:..........g.[*..1.....6ssábsb.*.l..............'i.i:........|....i...iiTIlI.rTT.;l_T l.....B.:j...



5. sz. mellék|et

Az cinkormányzat kti|tségvetési szervei 2011. évi tervezett fe| jítási, felhalmozási elóirányzatai célonként

Ezer forintban
uim Gazdá|ko-

dási jogkor Fej|esztési cé| megnevezése
Sz. Neve

ervJ ,

1 e nkormánvzat tná||ó SoorttIttzo befeiezése 350
4
I onkormánvzat ]nál|ó FoIdvásár|ás (temeto parkoli) 300

1 onkormánvzat ]ná||ó orvosi rende|i beiárati aiti 300
1 onkormánVzat 5ná|li
1 onkormánvzat 5ná|lÓ

I onkormányzat 5ná|ló
1 onkormánvzat 5nálIi 0

I onkormánvzat Öná||Ó 0

1 onkormánvzat oná||Ó 0
1 onkormánvzat oná||ó 0
1 onkormánvzat oná||i 0

1 onkormánvzat onálli 0
1 onkormánvzat oná|lÓ 0

O n ko rmá nvzat <isszesen : 950 (

z Korieqvzoséq oná||i U

z Korieqvzoséq oná||Ó

z Korjegyzóség oná|li
2 Korieovzóséo oná||i

Kiiriegyzóséq <isszesen : 0

.......l.l..:.(



6. sz. mellékIet
Az cinkormányzat és ktiltségvetési szervei 2011. évi tervezett fe|halmozási kiadásai fe|adatonként

Ezer forintban

Sorszám Fe|haImozási kiadás megnevezése tsszeg Kapcso|ódi cím és szakfe|adat
Cím Szakfeladat tsszeq Cím státusza

1. Sporto|tozo befeiezése 350 onkormánvzat 931102 350
2 Fo|dvásár|ás (temeto parko|Ó) 300 onkormánvzat 841126 300
3 orvosi rende|o beiárati aitó 300 onkormánvzat 862101 300
4 0 onkormánvzat
5 0 0 onkormánvzat
o 0 0 onkormányzat
7 0 0 onkormánvzat
8 U tnkormánvzat
9 0 onkormánvzat
1d 0 tnkormánvzat



7. sz. me||ék|et
Tartalék

ezer forintban

Megnevezés Céltarta|ék
A|ta|ános tarta|ék

MŰködési Felhalm.

KÖteIezŐ 400

á|t|ános tartalék 1477

(orJegyzoseg 942

0

)sszesen: 400 2419 0

VIINDISSZESEN: 2819



8' sz. me||éklet

A mííködési és fejlesztési célú bevéte|ek és kiadások 2011..2012..2013. évi a|akulását bemutató
mér|eg

Ezer forintban
Ssz Megnevezés 2011.lZOÍZ.lZOIS

|. MuKoClesI célú bevétele|( és (iadasok
1 | ||'Uz.lI le| |y| |lIuÁuutrbI UUvctEIE^' 2021 231C 231C

2. JnKormanyzatoK salatos muKodest bevetelel tt602 q 75.r F 7^r

JlIK'K19V-| taÍl|. E5 .1tgllgeuet[ 5Z]d UeVete| 4045E 4450C 4455C

4. vt u Kooest cetu penzeszKozatvetet ant-Ktvu trol
Iamooatas erteKü müKodesl bevetel 2105é 21EOC 21 85C

o. vluKooesr celu KolcsonoK vrsszater.,rgenyoevet. ZI

7 RöVid |eiáratÚ hiteI 1 59C 1 641

8
MÚKodesI ce|u h|te| te|Vetele | 59E01

1 /luKodesl celu elozo evr penzm. rqenvDevetele !lí |í t L

11 Miiködési bevéte|ek összesen 77489 75950 761 0(

10. Szemé|vi iuttatások 27 289 32300 3240(
11 Mlunkaadókat terhe|o iárulékok 7 372 880C 885t

12. Do|ogi kiad. és egyéb folyi kiad' (|evonva az értékesített
tárgyieszk', imm. j. utániÁFA befiz. és kamatkifizetés)

29 283 24300 2435(

13. vluKooesr c. penzeszK. atao., eqyeo tamoqatas 5 672 6E50 690t
14. Iámooatás értékű működési kiadás A??9 ?Ann 360(
15. uuKooesr c. KolcsonoK nvultasa es tonesztese
í6. Rovid |eiáratú hitel visszafizetése
17. RöVid leiáratÚ hlte| kamata 0

18. Rövid |eiáratú értékpapírok bevá|táltása, vásár|ása

19. Tarta|ét<ok 2 819 10c

20. Mtjködési célÚ kiadások összesen: 77773 75950 7610C
l|. Felhalmozási célú bevéte|ek és kiadások

21 |Vlaoánszemé|vek kom m uná|is adiia 1211 120C 120C

22. ei|esztési cé|Ú támoqatások
2.5. e|ha|mozási és toke ie||eoű bevéte|ek 0

24. Támooatásértékű fe|haI mozási bevéte| Összesen : L

25. e|haImozási c. oénze'átV' A||.h.kÍVÜ|ro|

zo. e|haIm. cé|Ú kö|csönök visszatérÜlése, igénybevétele 23

27. HosszÚ |eiáratú hite|

29. Iárgyi eszközök értékesítése c

30. Felhalmozási célú bevéteIek összesen: 1234 1200 120C

31 =elha|mozási kiadások (AFA-va|) 650

32. :e|Úi ítási kiadások (AFA-val) 300 120C 120C
?? rt. tárgyi eszk', immat. javak utániAFA befizetés
34. -elnalmozast celu DenzeszKozataoas
35. :elha|mozási cé|ú kö|csönök nvúitása és tör|esztése c L

óo. losszú |eiáratú hite| visszafizetése
37. losszÚ |eiáratÚ hlte| kamata

38. losszÚ |ejáratÚ értékpapírok bevá|tása

39. farta|ékok
40. Fe|haImozási célú kiadások összesen: 95C 1204 1208

r:rtrjar|{i::.:.i!i* t:.:.

1ntö'tm.á.h y2ái...kiáiliá$aliiiö*zesuh.; T:B7*n 77í'50............



9. sz. melléklet

Cím száma..

01

Cím neve:

Körjegyzőség



xÖlrsÉcverÉs A 2o1t. Évnől

KETY

l. A 2010, évi ki5ltséqvetési töruénv 3. sz. melléklete szerint:
1 . Te|epü |és-üzeme|tetési, igazgatási, ku |tu rális és sportfeladatok:

2769 Futő 719 tő
de te|epü|ésenként lega|ább 3600000 Ft

3. Körjegyzőség mtíkodéséve| kapcso|atos fe|adatok:
a. A|ap-hozzdjáru|ás:

253530 FUkörj./h 12 hónap
b. Ösztönzo hozzájáru|ás:
bc' Három községbő| á||ó, összlakosság megha|adja az 1.000 főt:
297000 FUhó 12 hónap

1 0' Pénzbe|i szociá|is juttatások:
Futő 736 'Íő

1 1 .cc. Szociális étkeztetés:
55362 Ft/Íő 4 Íó

10. me||ék|et

I 990 9'11 Ft

1 609 089 Ft

3 042 360 Ft

3 564 000 Ft

3 502 968 Ft

221 440Ft
OSSZESEN:

lI. A köItséavetési törvénv 8. sz. melléklete szerint:
l|. Egyes szociális fe|adatok kiegészítő támogatása:
1. Egyes jövedelempót|ó támogatások kiegészítése:
rendelkezésre ál|ási támogatás(bérpót|ó támogatás) 80 oÁ-a

kiegészító gyermekvédeImi támogatás 100 oÁ-a

normatív a|apú ápo|ási dí175 %-a
ápo|ási díj nyugdíjbiztosítási járu|éka 75 %o-a

rendszeres szociá|is segély 90 oÁ-a

Iakásfenntartási tá m ogatás

13 931 000 Ft

863 200 Ft
75 000 Ft

2 091 750 Ft
502 020 Ft

0Ft
762 300 Ft

0Ft
OSSZESEN:

IlI. A költséqvetési tijrvénv 4. sz. melléklete szerint:
1. Te|epÜ|ési önkormányzatok differenciá|ódásának mérsék|ése:

lV. Ki5zp o ntosÍtott el ői ránvzato k :

Prémium évek program

2. lakhe|yen maradi szemé|yijövedelemadó: 4 074 080 Ft
OSSZESEN: 2'l 705 000 Ft

4 294 000 Ft

17 631 092 Ft

528 000 Ft

OSSZESEN: 528 000 Ft



IV. Gépiárműadó:
átengedett rész= 100 oÁ

V, SaÍát bevételek:
.1. Magánszemé|yek kommuná|is adója:
2. V á||a|kozók kom m u ná|is adója :

3. Bér|etidíj:
4. Lakbér:
5. Igazgatási szo|gá|tatási díj
6. Tová bbszám|ázott m ű ködési kiadások
7. TermofoId bérbeadásábó| származó s4a bevéte|
8. Kamat:

VI,Atvett pénzeszközök:
1. TB-től egészségÜgy működéséhez
2. MunkaÜgyi Központ (20,1O.évi 82 + 2011.évi 95%)
3. Megyei Könyvtár
4. Telepu|és órök
5. Murgáti| hivata| működéséhez
6. Körjegyzoségnek:

Murgátó| ,l 256 000 Ft
Fe|sőnánátó| 7 961 000 Ft

,|1. Szociá|is étkezési térítésÍ díj: 391 ooo Ft
OSSZESEN: 3 5SS 000 Ft

6 479 000 Ft

1 211 000 Ft
0Ft

875 000 Ft
300 000 Ft
180 000 Ft
575 000 Ft
23 000 Ft

I 830 000 Ft
646 000 Ft
600 000 Ft
560 000 Ft
200 000 Ft

I 217 000 Ft

21 053 000 Ft

VI I. Köl csöntörl esztés
1

2
J

Osszesen:

VlIl. 201 0. évi pénzmaradvánv iqénvbevétele:
2010. évi költségvetési pénzmaradvány:ÖNK.
201 0. évi kö|tségvetési pénzmaradvány:KtRJ

X, Hitelfelvétel:
feIhaImozási
mtjködési

900 000 Ft

298 000 Ft

900 000 Ft

5 980 000 Ft
Osszesen:

BEVÉTELEK Összeseru:

5 980 000 Ft

78 723 000 Ft



KIADASOK:
Az ön kormánvzat ki adásai :

1. Szemé|yijuttatások
2. Nyugdíjbiztosítási járulék
3. Természetbeni eÜ járu|ék
4. Pénzbe|i eü' Járulék
5. Munkaercípiaci járu|ék
6. Egészségügyi hozzdjáru|ás
7. Munkaadókat terhelő egyéb járu|ékok
8. Dologi kiadások
9. Átadott pénzek
10. Egyéb támogatások
1 1' Hite|tör|esztés (fejlesztési)
12. Hite|tör|esztés (működési)
13. Álta|ános és cé|tarta|ék
14. Körjegyzőség
15 Lakáskorszerűsítési támogatás
16 Beruházás

10 055 000 Ft
2 085 000 Ft

131 000 Ft
45 000 Ft
88 000 Ft

738 000 Ft
26458 000 Ft
5 338 000 Ft
5672 000 Ft

1 877 000 Ft
25 286 000 Ft

0Ft
950 000 Ft

OSSZESEN:

1. Szemé|yi juttatások részletezése:
igazgatás
véd<ínói szo|gá|at
közcélú
teIepü|ésórök
prémium éves
szociá|is segító
könyvtár
háziorvosi szoIgá|at

2. Dologi kiadások részletezése:
közvi|ágítás
igazgatás
véd<jnói szo|gá|at
vis maior 2010 30%-os önrésze
háziorvosi szolgálat
Műve|ődési ház (áram, víz, gáz)
szociális étk
város- és községgazdá|kodás
kÖnyvtár
ingatlanhaszn.
sport (áram, víz)
ivoda

HIANY. / TOBBLET

város és községgazdálkodás 1 500 000 Ft
Osszesen: 10 055 000 Ft

78 723 000 Ft

0Fr

2715 000 Ft
't 799 000 Ft

468 000 Ft
't47 000 Ft
300 000 Ft

1 111 000Ft
360 000 Ft

1 655 000 Ft

1 250 000 Ft
5 909 000 Ft

589 000 Ft
552 000 Ft

7 976 000 Ft
388 000 Ft
435 000 Ft

4 304 000 Ft
333 000 Ft
575 000 Ft

1 913 000 Ft
2234 000 Ft

Osszesen: 26458 000 Ft



4
3. Átadott pénzek rész|etezése:

Bursa ösztöndíj
Non-profit szervek pá|yázata (sport, kulturális, tűzo|tók, nyugd.)
Köz|ekedésfej|. Koord inációs Központ: |ass ító tábIa
Zombánaktárs. elsz. 2010. évi
Zombának társ. e|sz. 2011. évi
Zombának társ hozzájárulás 201 1 .évi
Sárköz-Dunamenti társ
PV feladat
Re-Com
Ba|aton és Sió kht
többcé|ú társulás tagd íja
Héra alapítvány

5Örjegyzőség 24386 + 900 zs zao ooo rt
Osszesen:

90 000 Ft
1 100 000 Ft

94 000 Ft
218 000 Ft

1 313 000 Ft
443 000 Ft

5 000 Ft
18 000 Ft

1 812 000 Ft
75 000 Ft

120 000 Ft
50 000 Ft

Egyéb támogatások részletezése:
idcjskorúak járadéka
ápo|ási díj

normatív a|apú
méltányossági

2789 000 Ft
288 000 Ft

0Ft
3 077 000 Ft

847 000 Ft
250 000 Ft
105 000 Ft
75 000 Ft

210 000 Ft
1 079 000 Ft

0Ft

0Ft

Iakásfenntartási támogatás
beisko|ázásÍ segé|y
átmeneti segé|y
kiegészíto gyermekvédeImi támogatás
rendkívÜ|i gyermekvédelmi támogatás
rende|kezésre á||ási támogatás =bérpót|ó juttatás
rendszeres szociális segé|y

Lakástámogatási a!ap:
e|ső |akáshoz jutás
korszerűsítés

közgyógy e||átás 29 0oo Ft
Osszesen: S 672 OOO Ft

6.

Osszesen:

Á|talános taÉalék:
cé|tarta|ék(társ. elsz-ra, pá|y ázati ön rés;
á|talános működési tartalék

400 000 Ft
1 477 000 Ft

0Ft

1 877 000 Ft

Osszesen:

7. Beruházás:

S porto|tözo befejezése
Fö|dvásár|ás (temetó parko|ó)
orvosi rende|ő bejárati ajtó

1 877 000 Ft

350 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft

Osszesen: 950 000 Ft



15. sz. me||ék|et

Eloirányzat-felhaszná|ási Ütemterv a2011. évivárható bevéteIi és kiadásie|őirányzatok te|jesÜlésérő|.

ezer Ft

hónap bevéteI kiadás

anuar 5486 776C
anuári hite| 2274
ebruár 6342 8274
ebruári hite| 1932
nárcius 8092 8442
márciusi hite| 350
ápriIis 8000 6517
áoriIisi hite|

máius 5197 6520
máiusi hite|

tuntus (JUI I ozuL
iúniusi hitel
iÚlius 6570 6831

iÚliusi hiteI 224
felhalm. Hitel
auousztus 4826 602e
auousztusi hitel 1200
szeotember 6900 ÁÁ?'

szeotemberi hitel
október 5206 554C

októberi hite|

november 5207 550C

novemberi hitel
december 4840
decemberi hitel
ösSzesen 78723 78723


