Előterjesztés Döbrönte Község Önkormányzata képviselő-testületének
2016. február 11-én tartandó soron következő ülésére
Tárgy: Döbrönte Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt . A törvény
alapján megterveztük Ganna Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés
készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott
előírásokat.
Mint mindenki előtt ismeretes 2014. január 1-től az Áhsz. szabályozza a könyvvezetési és a beszámolási
kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával. A pénzforgalmi szemlélet mellett megjelent az
eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési illetve a pénzügyi-számviteli
adatokat. A korábbi szakfeladat-rend mellett megjelent a kormányzati funkció szerinti osztályozás is. Az elemi
költségvetés készítése érdekében így 2014-től ún. rovatrendet kellett alkalmazni a bevételi és kiadási előirányzatok
elkülönítésére. A nagyarányú változás mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok tervezésére hatást gyakorolt.
A helyi önkormányzat köteles ellátni a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat – és
hatásköröket.
Az önkormányzat 2016. évi bevételeinél csak a biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a költségvetésbe,
melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Az önkormányzat költségvetési támogatása a
költségvetési törvényben foglaltak figyelembevételével került megtervezésre.

2016-ban az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2015-ben alkalmazott feladatellátáshoz igazodó,
feladatalapú támogatási rendszertől, mely négy fő területre összpontosít : az általános működtetés, közneveléshez
kapcsolódó ( önkormányzatunkat nem érinti) támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok
támogatása.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 2016. évben 12.253 e Ft támogatásban
részesül önkormányzatunk. Ezen összeg kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.
A szociális feladatokra 1.694 e Ft támogatásban részesül önkormányzatunk, mely összeg szigorúan kötött
felhasználású. Ezt az összeget kizárólag a közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részére, lakhatási
feladatokkal kapcsolatos szociális célú támogatására, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni
ellátások nyújtására, intézményi gyerekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő mérséklésére vagy
elengedésére, valamint egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására használható fel. Az egyes szociális és
gyermekjóléti feladatokhoz tartozik például a Család és gyermekjóléti szolgálat, Szociális étkeztetés, Házi
segítségnyújtás, Falugondnoki szolgálat .
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli
ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak biztosításához a központi költségvetés a 2016. évben is önálló
előirányzaton biztosít támogatást, melynek összege a 2015. évhez hasonlóan 1.200 e Ft. Ennek célja, hogy a
rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez. A felhasználási kötöttség a 2015. évivel
azonos.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati
feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás) teszik ki.
A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben
járul hozzá a feladatokhoz. A törvény az átengedett gépjárműadóból származó részesedést (40%) nem változtatta,
továbbra is a befolyt gépjárműadó 60%-át tovább kell utalni.
A biztonsággal számbavehető 2016. évi bevételek, valamint az előzetesen várható 2015. évi pénzmaradvány ( kb.
14.965 e Ft ) figyelembevételével a 2016. évi költségvetésünk várható összege 39.341 e Ft.
Tervezett költségvetésünkben még nem szerepel, a 2016. évi Költségvetési Törvény azonban tartalmazza az
„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” jogcímet is. Ez a
támogatási forma azonban nem automatikus, a támogatást pályázati úton igényelhetik az arra jogosult
önkormányzatok. Itt a támogatás összege a lakosságszámunk alapján 2.950 e Ft.

A bevételek részletezését az 1. sz. melléklet mutatja be.

Személyi juttatások és járulékok
A tervezés a jogszabályi előírások szerint történt. A 2016. évi tervben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel
nőhet a keret.
A személyi juttatások között kerültek megtervezésre a polgármesteri és képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések,
az állandó főfoglalkozású hivatalsegéd illetménye és egyéb személyi juttatása, valamint a közfoglalkoztatottak
személyi juttatásai. A közfoglalkoztatottak béréhez a központi költségvetés változó mértékben hozzájárul. A jelelnleg
hatályban lévő hatósági szerződés alapján foglalkoztatottak után 100 %-os támogatásban részesülünk.
2016. évben a Minimálbér 111.000,- Ft/hó összegben került megállapításra, a Közfoglalkoztatási bér pedig maradt az
előző évhez hasonlóan 79.155,- Ft/hó.
A személyi juttatások után fizetendő munkáltatói közteher maradt 27 %, közfogalkoztatottak esetén pedig 13,5 %.
Dologi és egyéb folyó kiadások
A dologi kiadásoknál a 2015. évi költségvetési szinten javasoljuk a tervezést. Az önkormányzat tekintetében meg kell
vizsgálni a lehetőséget a legtakarékosabb működtetésre, mindamellett, hogy a feladatellátás biztonsága ne sérüljön.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásait az Áhsz. Rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint a 2015. évi juttatások
elemzésével szükséges tervezni.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult. A jegyzői
hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (fht, rszs.) a járási hivatal hatáskörébe került 2015.március
1. napjától.

Az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbi ellátások tekintetében az Szt. 2015. március 1-jétől nem
tartalmaz szabályozást:
- a lakásfenntartási támogatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás
- adósságkezelési szolgáltatás.
Ezen ellátások, valamint egyéb támogatások nyújtásáról a továbbiakban az önkormányzatok döntenek települési
támogatások címén.

A kiadások részletezését a 2. sz. melléklet mutatja be.
Döbrönte Község Önkormányzatának 2016. évi fő célja az kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat
működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának fenntartását, közös fenntartású
intézmények működtetését, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó kihasználását, a
gazdaságos, eredményes, hatékony gazdálkodást.
A működési célú bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen a 3.1. sz. melléklet, míg a Felhalmozási célú
bevételek és kiadások alakulását a 3.2. sz. melléklet mutatja be.
Az előirányzat-felhasználási tervet a 4.sz. melléklet mutatja be.
A céljelleggel juttatott támogatásokat az 5. sz. melléklet mutatja be.
A költségvetési évet követő 3 év (2017,2018,2019) tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban a 6. sz. melléklet mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szöveges és számszaki előterjesztést vitassa meg.

Döbrönte, 2016. február 11.

Cseh Lajos
polgármester

DÖBRÖNTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi költségvetése
BEVÉTELEK
( Előterjesztés 1.számú melléklete )
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS
⚫

⚫

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
2.700 Ft/fő, de 1000 fő lakosságszám alatti település
esetén ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem
éri el a 32.000 forintot, településenként legalább
5.000.000,- Ft
Beszámítás

5.000.000,- Ft

- 96.856,- Ft

⚫

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása

⚫

Telep.-üzemeltetéshez kapcs. feladatok támog. :
- Zöldterület gazdálkodás:
715.830,- Közvilágítási felad.:
960.000,- Köztemető fenntartás:
100.000,- Közutak fenntartása:
474.430,-

2.250.260,- Ft

⚫

Üdülőhelyi feladatok támogatása ( 2014. évi
tényadatok alapján 1,55 Ft/ befolyt IFA Ft )

5.018.900,- Ft

⚫

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

⚫

Települési önkormányzatok szociális feladatainak
egyéb támogatása

1.693.978,- Ft

⚫

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és
közművelődési feladatainak támogatása

1.200.000,- Ft

73.950,- Ft

7.112,- Ft

Normatív állami támogatás összesen:

15.147.344,- Ft

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL
⚫

Közfoglalkoztatás támogatása
- téli közfogl. február 29-ig 100 %-os támogatás
539.000,- Ft
- közfogl.márciustól kb. 90 %-os támogatás
1.455.656,- Ft

⚫

Rendezési terv módosítás tám. Pénzeszköz átvétel
(magánszemélytől )

1.994.656,- Ft

450.000,- Ft

Pénzeszköz átvétel összesen :

2.444.656,- Ft

ADÓBEVÉTEL
⚫

Idegenforgalmi adó napok után

3.900.000,- Ft

⚫

Építményadó

2.000.000,- Ft

⚫

Gépjárműadó

600.000,- Ft

Adóbevétel összesen:

6.500.000,- Ft
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MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
⚫

Kamatbevétel

⚫

Bérleti díjak, közter.fogl.díjak

40.000,- Ft
220.000,- Ft

Működési bevétel összesen:

260.000,- Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
⚫

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

24.000,- Ft

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen:

24.000,- Ft

2015. évi PÉNZMARADVÁNY
⚫

Önkormányzat

14.965.000,- Ft

2015. évi pénzmaradvány összesen:

14.965.000,- Ft

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

39.341.000,- Ft

KIADÁSOK
( Előterjesztés 2. számú melléklete )
Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános
011130
Személyi juttatások
⚫ Polgármester tiszteletdíja
74.788 x 12 hó
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

igazgatási tevékenysége

897.456,- Ft

897.000,- Ft

Polgármester költségátalány
11.218 Ft x 12 hó

134.616,- Ft

135.000,- Ft

Alpolgármester tiszteletdíja
52.352 x 12 hó

628.224,- Ft

628.000,- Ft

Alpolgármester ktg. átalány
7.853 x 12 hó

94.236,- Ft

94.000,- Ft

900.000,- Ft

900.000,- Ft

1.530.000,- Ft

1.530.000,- Ft

96.000,- Ft

96.000,- Ft

120.000,- Ft

120.000,- Ft

Képviselők tiszteletdíja
3 fő x 25.000 x 12 hó
Hivatalsegéd ( közalkalmazott, januártól A12 )
Alapilletmény ( minimálbér + 17.000,- Ft
munkáltatói döntés )
- 2015. december 122.000,- Ft
- 2016. január - november
128.000,- Ft x 11 hó
Cafetéria juttatás
8.000 x 12 hó
Reprezentáció

Személyi juttatások összesen:

4.400.000,- Ft
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MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK
⚫
⚫
⚫

Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás
Kifizetői adó

1.100.000,- Ft
21.000,- Ft
21.000,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1.142.000,- Ft

DOLOGI KIADÁSOK
⚫

Irodaszer, nyomtatvány

50.000,- Ft

⚫

Karbantartás (fénymásoló, egyéb)

80.000,- Ft

⚫

Folyóirat, könyvek

20.000,- Ft

⚫

Belföldi kiküldetés

30.000,- Ft

⚫

Telefon költség

60.000,- Ft

⚫

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

60.000,- Ft

⚫

Áramdíj

90.000,- Ft

⚫

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások
(posta ktsg., tüdőszűrő, szemétszállítás,tűz és
munkvéd.tanácsadás, tűzoltókészülékek
ellenőrzése …)

150.000,- Ft

⚫

Víz- és csatornadíj

⚫

Vagyonbiztosítás

150.000,- Ft

⚫

Tisztítószerek,egyéb készletbeszerzés

100.000,- Ft

⚫

Bank ktsg.
(forgalmi jutalék, csekk befizetés jutaléka)

400.000,- Ft

30.000,- Ft

⚫

Munkaruha (ÁFA-s)

⚫

Gázdíj

120.000,- Ft

⚫

Közterület rendezéssel kapcsolatos ktg-ek

100.000,- Ft

⚫

Esélyegyenlőségi program felülvizsgálat

200.000,- Ft

⚫

Érintésvédelmi felülvizsg. helyreállítás ktg-ei

150.000,- Ft

⚫

Rendezési terv módosítás

450.000,- Ft

⚫

ÁFA

320.000,- Ft

20.000,- Ft

Dologi kiadások összesen:

2.580.000,-Ft

Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
⚫

Személyi juttatások összesen

4.400.000,- Ft

⚫

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1.142.000,- Ft

⚫

Dologi kiadások összesen:

2.580.000,- Ft

Összesen:

8.122.000,- Ft
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Közfoglalkoztatás 041233
Személyi juttatások
⚫ Téli közmunka február 29-ig 2 fő 8 órás
foglalkoztatás ( 100 %-os támogatás )
2 fő x 79.155 Ft x 3 hó = 474.930,⚫ Közfogl.márc-tól kb. 2 fő, 8 órás foglalkoztatás
( kb. 90 %-os támogatás )
2 fő x 79.155 x 9 hó = 1.424.790,-

475.000,- Ft
1.425.000,- Ft

Személyi juttatások összesen:

1.900.000,- Ft

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK
⚫

Szociális hjár. adó
1.900.000,- Ft x 27 % x 50 %

257.000,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

257.000,- Ft

DOLOGI KIADÁSOK
⚫

munkaruha

30.000,- Ft

Dologi kiadások összesen :

30.000,- Ft

Közfoglalkoztatás összesen :
⚫

Személyi juttatások összesen :

⚫

Munkaadót terhelő járulékok összesen :

⚫

Dologi kiadások összesen :

1.900.000,- Ft
257.000,- Ft
30.000,- Ft

Összesen :

2.187.000,- Ft

Város-és községgazdálkodási szolgáltatások 066020
⚫

Virágok, parkosítás

150.000,- Ft

⚫

Üzemanyag vásárlása fűnyíróhoz

170.000,- Ft

⚫

Szerszámok, alkatrészek, karbantartási anyagok
vásárlása

200.000,- Ft

⚫

Hóeltakarítás

100.000,- Ft

⚫

Áramdíj (várrom megvilágítás, kamerarendszer )

⚫

Játszótéri játékok felülvizsgálata

200.000,- Ft

⚫

Utca táblák kihelyezése

100.000,- Ft

⚫

Várdombhoz vezető járda melletti korlát építés

300.000,- Ft

⚫

ÁFA

300.000,- Ft

40.000,- Ft

Város- és községgazdálkodás összesen:

1.560.000,-Ft

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
⚫

Áramdíj

40.000,- Ft
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⚫

Vízdíj

25.000,- Ft

⚫

ÁFA

18.000,- Ft

Összesen:

83.000,- Ft

KÖZVILÁGÍTÁS 064010
⚫

Közvilágítás

650.000,- Ft

⚫

ÁFA

176.000,- Ft

Összesen:

826.000,- Ft

HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 072111
⚫

Áramdíj

⚫

Gázdíj

⚫

Víz- és csatornadíj

10.000,- Ft

⚫

Tisztítószerek vásárlása

30.000,- Ft

⚫

Telefondíj

15.000,- Ft

⚫

ÁFA

58.000,- Ft

20.000,- Ft
140.000,- Ft

Összesen:

273.000,- Ft

Közművelődés
Személyi juttatások
⚫ Művelődési ház vezető megbízási díja
8.200 x 12 hó

98.000,- Ft

Személyi juttatások összesen:

98.000,- Ft

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK
⚫

Szociális hjár adó
88.000,- Ft x 27 %

24.000,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

24.000,- Ft

DOLOGI KIADÁSOK
⚫ Rendezvények
- Falunap
700.000,- Vár napja
500.000,- Falukirándulás
300.000,- Nyugdíjas nap
200.000,- Gyereknap, mikulás 50.000,-

1.750.000,- Ft

Dologi kiadások összesen:

1.750.000,-Ft

Közművelődés ÖSSZESEN
⚫

Személyi juttatások összesen

98.000,- Ft

⚫

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

24.000,- Ft

⚫

Dologi kiadások összesen:

1.750.000,- Ft

Összesen:

1.872.000,- Ft
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Könyvtári szolgáltatások
Személyi juttatások
⚫ Könyvtáros megbízási díja
7.000 x 12 hó

84.000,- Ft

Személyi juttatások összesen

84.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok
⚫ Egészségügyi hozzájárulás 75.600 x 27 %

20.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összesen :

20.000,- Ft

Dologi kiadások
⚫

Könyvtári infrastruktúra megújítás

180.000,- Ft

Dologi kiadások összesen :

180.000,- Ft

Könytári szolgáltatás ÖSSZESEN
⚫

Személyi juttatások összesen

84.000,- Ft

⚫

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

20.000,- Ft

⚫

Dologi kiadások összesen:

180.000,- Ft

Összesen:

284.000,- Ft

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
⚫

Tornaterem bérleti díja

⚫

ÁFA

30.000,- Ft
8.000,- Ft

Összesen:

38.000,- Ft

Finanszírozási kiadások 018010
⚫

Államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetése ( 2016.évi állami támog.előleg )

606.609,- Ft

Összesen :

605.609,- Ft

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK
⚫

Iskolások utazási ktsg. támogatása

⚫

Ösztöndíj támogatások ( BURSA, Arany J. prg.)

100.000,- Ft

⚫

Beiskolázási segély

260.000,- Ft

⚫

Szoc.célú tüzifa vás.támogatás

76.000,- Ft

⚫

Temetési segély

45.000,- Ft

⚫

Rendkívüli települési támogatás

50.000,- Ft

⚫

Nyugdíjas találkozó természetbeni juttatása

300.000,- Ft

⚫

Egyéb települési támogatás ( Telep. Önk.szoc.
Feladatainak támogatásából fennmaradó összeg)

900.000,- Ft

50.000,- Ft

Szociális és gyermekjóléti támogatás összesen:
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1.781.000,- Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
⚫

Ganna-Döbrönte SE támogatása (2015. évi összeg)

324.000,- Ft

⚫

Pápakovácsi Óvoda támogatása

422.000,- Ft

⚫

Pápakovácsi Közös Hivatal támogatása

173.000,- Ft

⚫

Himfy Polgárőr Egyesület támogatása

100.000,- Ft

⚫

Pápakörnyéki Önkorm. Feladatellátó Társulás
támogatása ( 2015. évi összeg )

182.000,- Ft

⚫

LEADER tagdíj

⚫

Katolikus Egyház támogatása ( Templom állagmegőrzés tám. )

25.000,- Ft
150.000,- Ft

Összesen:

1.376.000,- Ft

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
⚫

Temető és templom előtti parkolósáv kialakítása

10.000.000,- Ft
10.000.000,- Ft

DÖBRÖNTE KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Önk.és önk.hivatal jogalkotó és általános igazg. tevékenysége

8.122.000,- Ft

Közfoglalkoztatás

2.187.000,- Ft

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

1.560.000,- Ft

Köztemető fenntartás és működtetés

83.000,- Ft

Közvilágítás

826.000,- Ft

Háziorvosi alapellátás

273.000,- Ft

Közművelődés

1.872.000,- Ft

Könyvtári szolgáltatások

284.000,- Ft

Sportlétesítmények műk. és fejl.

38.000,- Ft

Finanszírozási kiadások

605.609,- Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok

1.781.000,- Ft

Működési célú pénzeszköz átadás

1.376 .000 ,-Ft

Felhalmozási és felújítási kiadások

10.000.000,- Ft

Tartalék:

10.333.391,- Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

39.341.000,- Ft
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Előterjesztés a Döbröntei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. február 11-én tartandó
Képviselő-testületi ülésére
Tárgy : Döbröntei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előterjesztést készítette :

Bóka Istvánné jegyző
Gulyás Ervin pénzügyi ügyintéző

Döbröntei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
BEVÉTELEK :
Nemzetiségi Önkormányzat általános működési támogatás

781.686,- Ft

Előző évi pénzmaradvány

251.314,- Ft

Bevételek összesen :

1.033.000,- Ft
KIADÁSOK :

Személyi juttatások
Elnök tiszteletdíja
15.400,- Ft x 12 hó

184.800,- Ft

Elnökhelyettes tiszteletdíja
7.700,- Ft x 12 hó

92.400,- Ft

Képviselő tiszteletdíja
3.900 Ft x 12 hó

46.800,- Ft

Személyi juttatások összesen :

324.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok
Szociális hozzájárulási adó
291.600,- Ft x 27 %

79.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összesen :

79.000,- Ft

Dologi kiadások
Belföldi kiküldetés

10.000,- Ft

Irodaszer,nyomtatvány

10.000,- Ft

Egyéb üzemeltetési kiadások ( Nemzetiségi találkozó, kirándulás,
egyéb rendezvények stb. )
Bank ktg., pályázati díjak

550.000,- Ft
60.000,- Ft

Dologi kiadások összesen :

630.000,- Ft

Összesen :
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Összesen :

324.000,- Ft
79.000,- Ft
630.000,- Ft
1.033.000,- Ft

................................../2016./II. ./ számú határozati javaslat
Döbröntei Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről az alábbi határozatot hozza :
1. A határozat hatálya a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetése :
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :
Ebből : Nemzetiségi Önkorm. általános működési támogatás
Előző évi pénzmaradvány :

1.033.000,- Ft
781.686,- Ft
251.314,- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Ebből :
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások :

1.033.000,- Ft
324.000,- Ft
79.000,- Ft
630.000,- Ft

Döbrönte, 2016. február

Pilterné Keller Katalin
elnök

Bóka Istvánné
jegyző

