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Tisztelt Képviselők! 

 

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. 

rendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat is, a költségvetési év első félévéről 

június 30-ai fordulónappal féléves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. Az államháztartás szervezetei a 

féléves beszámolót az elkészítést követő nyolc munkanapon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstár Területi 

Igazgatóságához.  

A polgármester köteles az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni a képviselő-

testületet, minden év szeptember 15. napjáig. 

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalékok felhasználását, az 

esetlegesen jelentkező hiány vagy többlet összegének alakulását, az önkormányzat elfogadott költségvetésének 

teljesülését. 

Kisbajcs Község Önkormányzata a 2011. évi költségvetését 300.429.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi 

kiadással fogadta el, mely tartalmazza a közös intézmények fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 

Ezért a 2011-es költségvetési év első felében a működtetési kiadások teljesítése minimális volt, a testületek által vállalt 

beruházások befejeződtek, vagy jelenleg is folyamatban vannak. Sajnos a beruházásokkal kapcsolatosan a betervezett 

bevételek nem teljesültek, ezért az önkormányzat kénytelen volt támogatás megelőlegező hitelt felvenni. 

Az I. félévet tehát a működési kiadások tekintetében nagyfokú takarékossággal lehet jellemezni, a felvállalt 

kötelezettségeket pedig megpróbálta az önkormányzat teljesíteni. 

 Az önkormányzat évről-évre magasabb működési (9.917 ezer forint) és fejlesztési hitellel (16.257 ezer 
forint) fogadja el költségvetését, 2011. évben ez összesen 29.714 ezer forint volt. A működési hitel 
kiváltására az önkormányzat ÖNHIKI-s címszó alatt kíván pályázatot benyújtani. Az első ütemben nem 
pályázott az önkormányzat, mivel nem tudott kimutatni valódi hiányt. A második ütem benyújtási határideje 
2011. szeptember 12., ezen a fordulón részt kíván venni az önkormányzat.   

 Az önkormányzat 2010. évben is folyószámla-hitel (20 milliós keret) felvételére kényszerült. A hitelkeretet 
2010. és 2011. évben többször is kihasználta az önkormányzat, I. félév végén nem rendelkeztünk likvid 
hitellel. A folyószámla-hitel keret rendelkezésre állása 2011. augusztus 23-án lejár, az új szerződésre 
vonatkozólag a testületnek  új határozatot kell hoznia. Ennek megtárgyalása külön napirendi pontban fog 
megtörténi. Ebből kell az önkormányzatnak megoldania a gazdálkodással kapcsolatos gondokat, 
problémákat. 

 Az önkormányzat 2010. évben a következő kötelezettségeket vállalta, melyek egy részét már teljesítette is. 
- Mozgó színpad és tároló helyiség kialakítás (Leader) 
- Belterületi csapadékvíz rendezése (NyDOP) 
- Tanösvény kialakítás (TKT) 
- Községház bővítés IKSZT (MVH) 
- Szőgye szolgálati lakás 
- TIOP (iskola számítástechnikai eszközök beszerzése) 

 A 2011. évre vonatkozólag az önkormányzatnak elsődleges feladata az intézmények zavartalan működtetése, 
melyet csak nagyfokú takarékosság mellett lehet megvalósítani, hiszen jelentős hitelfelvételek kerültek 
beállításra a költségvetésbe. Az elfogadott költségvetés ezen túlmenően is tartalmaz erre az évre az 
önkormányzat számára teljesítendő kötelezettségeket. 

 
             

Az általános bevezetés után részletesen szólnék a bevételek és kiadások alakulásáról, az év folyamán felmerülő 

gondokról, problémákról, a megoldandó feladatokról. 

Kisbajcs Község Önkormányzata az I. félév folyamán 105.912 ezer Ft bevételre tett szert, és 105.878 ezer Ft kiadást 

könyvelt el, szakfeladatonként az alábbi részletezés szerint. A közös fenntartású intézmények szakfeladatairól már 

nem szólnék, hiszen mind az iskola, mind az óvoda és körjegyzőség I. féléves beszámolóját már tárgyalta a testület. 
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Út, autópálya építés szakfeladaton eredeti előirányzatként betervezésre került a Kismező utca esetleges felújítása 1 

millió forint értékben. Az önkormányzat anyagi helyzete azonban nem tette és nem is teszi lehetővé az utca esetleges 

felújítását. 

Egyéb máshova nem sorolható építés szakfeladaton került megtervezésre a Kisbajcs községben megvalósított víz 

és csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos bevételek és kiadások. A szakfeladaton bevétel nem realizálódott, mivel az 

elszámolással kapcsolatos ügyiratok 2011. augusztus 10-én kerültek benyújtásra a Nyugat-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökséghez. Kiadásként is csak 12 ezer forint jelentkezik a szakfeladaton, ez a hitel szerződés 

módosításához kapcsolódik (hitel felvételi idejének meghosszabítása (2011. december 31.), illetve a törlesztő részletek 

megfizetésének átütemezése (2012.03.05. – 2024.12.05.)), a beruházással kapcsolatosan benyújtott számlák 

kifizetésére, valamint a hozzájuk kapcsolódó hitel felvételére július és augusztus hónapokban került sor. Fővállalkozó 

(ARVIA Kft.) szállítói finanszírozással előlegezte meg a páylázati pénzt. Bízunk abban, hogy a teljes elszámolás és 

ellenőrzéssel kapcsolatos nem merülnek fel megoldhatatlan problémák és az önkormányzat még ebben az évben 

hozzá jut a pályázati pénzhez.   

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton a 625 ezer forintos előirányzatból ( Új, Béke, 

Hunyadi és Kismező utcák kátyúzása, karbantartása) 30 ezer forint realizálódott. Ez az összeg a vis maioros pályázat 

benyújtásához szükséges szakértői vélemény díjára került kifizetésre. A benyújtott pályázat elutasításra került, mivel 

nem önkormányzati úton keletkezett az árvizes kár. Az eredeti előirányzatként betervezett összeg az önkormányzat 

anyagi helyzetét figyelembe véve nem kerül felhasználásra.   

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés szakfeladaton 390 ezer forintos bevétele keletkezett az önkormányzatnak az 

orvosi és rendőr szolgálati lakás valamint a szőgyei lakás bérleti díjából. Ebben az évben a szolgálati lakások bérlői 

rendszeresen fizetik a testület által megemelt bérleti díjakat. 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton jelentkező bevétel jelentős részét (515 ezer forint) az 

iskolánál lévő tornacsarnok bérbeadásából származó bevétel teszi ki. A fennmaradó rész a posta épületének bérleti 

díja, valamint a Községházán lévő nagyterem bérleti díja adja. 

Zöldterület-kezelés szakfeladaton kerül elszámolásra a község belterületén lévő füves területek nyírási, 

rendbentartási költségei. A betervezett 4.933 ezer forintos eredeti kiadásból 1.595 ezer forint került elköltésre, ennek 

jelentős részét 1.212 ezer forintot az itt alkalmazott dolgozók bére, egyéb juttatási, valamint ezek után elszámolt 

munkáltatói befizetési kötelezettségek teszik ki. El kell mondani, hogy 2011. április 1. napjától egy hat órás, 

önkormányzat által alkalmazott dolgozó segíti a parkgondozó munkáját. Sajnos a betervezet új önjáró fűnyíró 

beszerzésére ebben az évben nem kerülhet sor, az önkormányzat pénzügyi nehézségei miatt.  A hajtó és kenőanyag, 

és a karbantartási költségek teljesülése eléri a 65 %-ot, egyéb kiadások esetében a teljesülés jónak mondható. A 

karbantartási költség megemelkedése a jelenlegi önjárő fűnyíró nagyobb mértékű javításából fakad.  

Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton kerül megtervezésre a polgármesterrel valamint a képviselő-testület 

működésével kapcsolatos bevételek és kiadások. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 50 %-os.   

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton eredeti 

előirányzatként 60.207 ezer forint bevétel került betervezésre. Ebben az összegben benne foglaltatik a körjegyzőségi 

hozzájárulás (Vének, Nagybajcs, Vámosszabadi, Nyúl és Felpéc), a teljesülés 40 %-os; működési hitelként beállított 

11.625 ezer forintos eredeti előirányzat (módosított előirányzat 9.300 ezer forint), az önkormányzat nem vett fel 

működési hitelt, likviditási gondjait folsószámla hitellel oldja meg; itt került betervezésre az IKSZT megvalósításával 

kapcsolatos pályázati pénzeszköz is, ebből még nem realizálódott semmi. Az önkormányzat ebben az évben kapott 

először 303.387,- Ft osztalékot a Pannon Víz zrt-től. Ez az osztlék lesz fedezete ebben az évben a Győri Nagytérségi 

Hulladéklerakóhoz felvett hitel kamatának (testületi döntés alapján). Falunapi támogatásként 300 ezer forint került 

betervezésre, a befolyt támogatás ….. ezer forint volt. A számla utáni kamat csupán 2 ezer forint volt az I. félévben. 

Építési telek értékesítésére az I. félév folyamán nem került sor. Bevétlek teljesülése így csupán 10 %-os.  

A szakfeladaton megtervezett kiadások teljesülése is csak 10 %-os, a betervezett beruházás (Községház bővítése) csak 

az év második felében kezdődött el. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében a bővítéshez eredeti 

előirányzatként 8.500 ezer forint fejlesztési hitel felvételét irányozott elő. Sajnálatos módon a bank nem nyújtott 1 

éven túli hitelt, ezért az önkormányzatnak támogatás megelőlegezeő hitelt kell felvennie, melyet a számlák kifizetésére 
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lehet felhasználni. Azonban az önkormányzati önerőt saját erőből kell finanszírozni.  A non-profit szervek 

támogatására az önkormányzat az I. félév folyamán 505 ezer forintot költött (Bajcs Se. …ezer, Baráti Kör … ezer 

forint), a megrendezett falunap …. ezer forintba került, folyószámla hitel után elszámolt kamat 92 ezer forint volt, a 

hitelek után fizetett kamat 91 ezer forint volt az I. félévben. A 2010-es évre vonatkozó állami támogatás visszafizetési 

kötelezettségének eleget tett az önkormányzat (normatívák), a befizetett összeg 251 ezer forint volt, az ehhez 

felszámított kamat 28 ezer forintot tett ki. A község újságára, valamint az elkészített 2011. évi naptárra 168 ezer forint 

került az I. félévben kifizetésre. 

Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenőrzés szakfeladaton került elszámolásra az önkormányzat által rendelet 

alapján meghatározott adók (kommunális adó, gépjárműadó, iparűzési adó stb.), mivel az I. félévben újra értelmezték 

a szakfeladat fogalmát. Így igaz, hogy nem ezen a szakfeladaton került megtervezésre, de már a könyvelés itt történt.  

Az önkormányzat által kivetett adók teljesülése jónak mondható: 

 Kommunális adók esetében 1.122.453,- Ft folyt be, teljesülés 51 %-os. Az önkormányzat tavaly év végén a 

kommunális adó mértékét 6 ezer forintról 8 ezer frointra emelte.  

 Iparűzési adóból 8.110.463,- Ft került lekönyvelésre, az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 51 %-

os.  

 A gépjárműadóból származó bevételek 51 %-ra teljesültek, a befolyt adó 4.600.925,- Ft.. 

 Nem került betervezésre eredeti előirányzatként sem pótlék, sem bírság, de ennek ellenére az I. félévben 

8.344,- Ft került befizetésre.  

 A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból az önkormányzatnak nem keletkezett bevétele. 

Önkormányzatok közbeszerzési eljárása, lebonyolítása szakfeladaton 375 ezer forint került lekönyvelésre, mely 

a községház bővítéséhez kapcsolódik.  

Közvilágítás szakfeladaton a kiadások teljesülése 46 %-os. Itt kerül lekönyvelésre a közvilágítással kapcsolatban 

felmerülő áramdíjak, valamint a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatos kiadások. Erre vonatkozólag az 

önkormányzat szerződéssel rendelkezik az E.ON ZRT-vel. 

Város és községgazdálkodás szakfeladaton eredeti előirányzatként 300 ezer forint került betervezésre a 

közterületek használati díjaként. Ezen címszó alatt 120.600,- Ft folyt be az I. félévben. Az iskolai karbantartó béréhez 

való hozzájárulásból bevételként 191.950,- Ft jelenik meg itt. Eredeti előirányzatként az Önkormányzati igazgatási 

feladaton jelenik meg ezen bevétel (módosítani kell).  

A szakfeladat kiadásainak teljesülése 104 %-os. Ennek magyarázata, hogy itt került lekönyvelésre a mobil színpad és 

tároló helyiség kiadásai. A pályázat elszámolása valamint a helyszíni ellenőrzés megtörtént 2011. július 12-én, azonban 

a pályázati pénzt még nem kapta meg az önkormányzat. A beruházás bekerülési költsége 6.222.061,- Ft, pályázati 

pénz, melyet támogatásként megkaphat az önkormányzat 4.986.152,- Ft.  

Az önkormányzatnak ebben az évben kell kifizetnie a Szőgyei lakással kapcsolatos 2 millió forintot. Ebből az I. 

félévben 1 millió forint már átutalásra került, a másik 1 millió forint szeptember hónapban (a helyi adók 

beérkezésével egyidejűleg) kerül átutalásra.  

Ebben az évben kellett megfizetnie az önkormányzatnak a tanösvény kialakításához kapcsolódó önerőt, 1.510.965,- 

Ft-ot. Ez az összeg valamivel magasabb mint ami eredeti előirányzatként (1.389 ezer forint) betervezésre került. 

Ez év január 1. napjától ezen a szakfeladaton jelenik meg az iskolai karbantartó bére, bérjellegű kiadásai és annak 

járulékai. A felhasználás időarányos. 

A tűzoltó egyesület számára beszerzésre kerültek az egyenruhák, a játszótéri játékok és kerítések festése megtörtént, 

azonban a betervezettjátszótéri játékok felülvizsgálata elmarad ebben az évben. A szúníoggyérítésre betervezett 400 

ezer forintból   ,- Ft került elköltésre (előlegként kellett megküldeni az Óvári társulásnak. Örömünkre szolgál, hogy 

ebben az évben még nem kellett írtatni, így a további szerződött összeg még nem került átutalásra. A szőgyei 

hulladékkonténerek bérleti díjaként betervezésre került 300 ezer forint, azonban a szolgálatató még nem küldött az 

önkormányzat részére számlát. 
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Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton kerül megtervezésre és 

elszámolásra a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások; átengedett 

személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési 

kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatások; ezeket havi részletekben, az adott 

hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósítja a területileg illetékes Magyar Államkincstár. A személyi 

jövedelemadó, valamint a normatív állami támogatások teljesülése szinte 51 %-os.  Egyéb központi előirányzatként 

kapta meg az önkormányzat a dolgozók számára fizetett bér-kompenzációt. Az egyes szociális feladatok támogatásra 

betervezett 1.660 ezer foritnból 1.174.139,- Ft folyt be. Ez az összeg a BPJ, RESZ, Ápolási díjak kifizetéséhez kerül 

visszaigénylésre a Kincstáron keresztül.  

Finanszírozási műveletek szakfeladaton eredeti előirányzatként került megtervezésre bevételként az önkormányzati 

fejlesztési célú hitelek felvétele. A csapadékvíz elvezetéséhez 9.589 ezer forint (Ennek folyósítása a II. félévben 

valósul meg), illetve a község bővítéséhez 8.500 ezer froitn (mint már említettem ezt a hitelt nem tudja felvenni az 

önkormányzat, mivel a bank 1 éven túl nem folyósíthat ki hitelt).  

Kiadásként a szakfeladaton 1.317 ezer forint került betervezeésre, mely az iskola akdálymentesítéséhez, valamint a 

Kossuthutca felújításáhozkapcsolódó hitelek törlesztőrészletéhez kapcsolódnak. Az I. félévben az önkormányzat 

teljesítette a fizetési kötelezettségét (658.778,- Ft). 

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel szakfeladaton a Körjegyzőséghez való hozzájárulás 

jelenik meg teljes egészében kiadásként. A teljesülés 50 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva.  

Háziorvosi alapellátás szakfeladaton jelenik meg az orvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások, valamint a 

szolgálati lakásnál jelentkező megtérülések. A kiadások teljesülése 49 %-os, itt kerül lekönyvelésre a rendelő és a 

hozzátartozó szolgálati lakás fenntartási költsége, valamint a védőnői rendelő takarításával kapcsolatosan felmerült 

kiadások, megbízási díjak. A bevétlek teljesülése 55 %-os. 

Rendszeres szociális segély szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra bérpótló juttatás, valamint a 

rendszeres szociális segély. A betervezett 1.100 ezer forintból 485 ezer forint került kifizetésre. Minden kikfizetett 1 

forinthoz az állam hozzá teszi a 80 %-ot támogatásként. rendelkezésre állási támogatásként, melynek 80 %-át az 

államtól visszaigényelheti az önkormányzat. Rendszeres szociális segélyt az I. félévben 84.740,- Ft-ot, még bérpótló 

juttatásként 400.465,- Ft került kifizetésre. 

Ápolási díj alanyi jogon szakfeladaton valamint az Ápolási díj méltányossági alapon szakfeladaton kerülnek 

elszámolásra a községben élők részére ilyen alapon fizetett ellátások. Azok akik Szociális törvény alapján alanyi jogon 

jogosultak a ellátásra, azok számára kifizetett támogatás75 %-a visszaigényelhető a Magyar Államkincstáron keresztül 

az államtól. Méltányossági alapon megállapított ápolási díjat teljes mértékben az önkormányzat fizeti. A kétfajta 

ellátásra az év első félévében 676.544,- Ft került kifizetésre. 

Átmeneti segély szakfeladaton került megtervezésre a pénzbeli átmeneti segélyek, a teljesülés 23 %-os. Azonban 

tudni kell, hogy az iskolások részére vásolt füzetcsomagok ára, valamint a nyugdíjas utalványok is ezen a 

szakfeladaton kerülnek elszámolásra, mint saját hatáskörben megállapított támogatási formák. 

Temetési segély szakfeladatnak már a megnevezése is mutatja, hogy milyen elköltött pénzeszközök könyvelése 

kerülhet ide. A teljesülés az I. félévben 33 %-os az eredeti előirányzathoz viszonyítva.  

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladaton az egyéb rászorultság alapján az önkormányzat rendelete 

szerint megállapított támogatások kerülnek elszámolásra, ezek lehetnek pénzbeli és természetbeli ellátások is. A 

felhasználás 26 %-os az I. félévben. 

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szakfeladaton 17.500,- Ft került lekönyvelésre. Ezt teljes 

mértékben vissza lehet igényelni az államtól. 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton került megtervezésre a Bursa Hungarica, szülési 

támogatás is. A felhasználás Bursa Hungarica esetében 165 ezer forintos, míg szülési támogatásra 150 ezer forintos.  
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Közgyógyellátás szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra az önkormányzat által kiállított közgyógyellátási 

igazolványok után fizetett térítési díj, a teljesülés 35 %-os. 

Közcélú foglalkoztatás szakfeladaton jelenik meg BPJ juttatásban részesülők esetleges foglalkoztatásával 

kapcsolatos kiadásai. A teljesülés 140 %-os, jelenleg az önkormányzat 1 főt alkalmaz 8 órában, 2 főt pedig 4 órában. 

A dolgozók bérének és ahhoz kapcsolódó járulékainak meghatározott részét pályázat útján vissza kaphatja az 

önkormányzat. Támogatás mnértéke 70 %.  

Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton kerül elszámolásra bevételként a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

támogatása 680 ezer forint mértékben, ebből 303.960,- Ft folyt be az I. félévben. Ebből az összegből kerül 

finanszírozásra a könyvtáros tisztelet díja, annak járulékai, valamint a könyvtár fenntartásával kapcsolatos kiadások. A 

betervezett függöny és polc vásárlása még nem történt meg. kiadások teljesülése 36 %-os.  

Köztemető-fenntartás és működtetés szakfeladaton minimális kiadási és bevételi összeg került lekönyvelésre. 

Bevétel az új temetőrendelet alapján megállapított szolgáltatási díjakból folyt be, teljesülés 110 %-os. Kiadásként 

jelenik meg az épület fenntartásával kapcsolatos költség (víz, villany). Itt kell megjegyezni, hogy felül kell vizsgáltatni 

az áramfogyasztást, mivel itt és még két másik helyen jelentősen megnövekedett. Szemétszállításra betervezett 60 ezer 

forint még nem került felhasználásra.   

A közösen fenntartott Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda, valamint Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 

Művészetoktatási Iskolához kapcsolódó szakfeladatokról már nem kívánok külön szólni, mivel ezeket már együttes 

testületi ülésen tárgyaltuk. 

Tisztelt Képviselők ! 

Ennyit szerettem volna elmondani a 2011. I. féléves bevételi és kiadási teljesülésekről. 

Ezek után tájékoztatni kívánom a testületi tagokat a 2011. évben benyújtott pályázatokról: .    

Pályázat megnevezése Pályázatot kiíró szervezet Bekerülési költség 
(A megvalósított 
beruházásoknál a 

tényleges bekerülési 
költség került 
feltüntetésre) 

Igényelt 
támogatás 

Esetlegesen elnyert 
támogatás 

Nefelejcs Napköziotthonos 
óvoda fűtési rendszerének 
korszerűsítése 

MÁK 7/2011. (III.09.) BM 
rendelet alapján 

4.109.285,- Ft 3.287.428,- Ft Elbírálás alatt 

Vis maior (árvíz utáni 
helyreállítás) 

MÁK 9/2011. II.15. Korm. 
rendelet alapján 

443.693,- Ft 310.584,- Ft Elutasítva 

 

Az I. félévben elvégzett munkákról, illetve a felmerülő gondokról ennyit kívántam elmondani. Kérem, hogy a kiadott 

táblák és szöveges beszámoló alapján az I. félévről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Kisbajcs, 2011. augusztus 11. 

 

 

                                                                                              Kamocsai Sándor sk. 

                                                                                                polgármester  
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           Kisbajcs Község Önkormányzat bevételeinek teljesülése 2011. június 30-ig 

           
e Ft-ban 

Szakfeladat  

száma 
852011-

1 
852012-
1 

852021-
1 852032-1 

862101-
1 

862101-
5 890441-1 

890442-
1 910123-1 960302-1   

megnevezése 
Ált.iskola
i tanulók 

1-4. 

Sajátos 
nevelési 
igényű 1-

4. 

Ált.iskolai 
tanulók 5-

8. 

Alapfokú 
művészetoktatá

s 

Háziorvosi 
alapellátás 

Háziorvosi 
alapellátás 
tám.célú 

Rövid időtart. 
közfoglalkoztatá

s 

 
Hosszabb 
időtart. 
Közcélú 

foglalkoz. 

Könyvtári 
szolgáltatáso

k 

Köztemet
ő 

fenntartás 
Összesen 

Jogcím megnevezés                       

Saját bevételek                       

Hozam és kamat bevétel                     2 

Ökormányzatok sajátos működési bevét.                     22 741 

Egyéb saját működési bevételek       520   251       22 4 561 

Támogatásértékű működési bevétel 10 668 87 7 685       118   304   28 198 

Működési bevétel áh. Kívül                       

Pénzforgalmi működési bevételek 
összesen 10 668 87 7 685 520 0 251 118 0 304 22 55 502 

Önk.sajátos felhalmozási bevételei                     966 

Pénzügyi befektetések bevételei                     304 

Költségvetési visszatérülések                       

Önkorm. Sajátos felhalm. Bev. 
Tornaterem                       

Támogatásértékű felújítási bevétel     3 390               3 390 

Támogatásértékű beruházási bevétel 8 536                   8 536 

Pénzforgalmi felhalmozási bevételek 8 536 0 3 390 0 0 0 0 0 0 0 13 196 

Önkormányzatok költségvetési tám.                     37 214 

Pénzforgalmi bevétel összesen 19 204 87 11 075 520 0 251 118 0 304 22 105 912 

Pénzfogalom nélküli bevétel, Kisbajcs 
Önk.                       

Fianszírozási bevétel                       

Bevételek összesen 19 204 87 11 075 520 0 251 118 0 304 22 105 912 
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