
 
 

1. sz. melléklet 

 

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához 

 

A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint  
részben önállóan gazdálkodó intézményei külön-külön címet alkotnak. 
 

Cím száma  Cím   neve 

 Polgármesteri  Hivatal 
  

1.  

  
 Petıfi Sándor Általános Iskola  
  

2.  

  
 Mővelıdési Ház 
  

3.  

  
 Napköziotthonos Óvoda 
  

4.  

  



2. számú melléklet 

Az önkormányzat 2009. évi elıirányzati bevételei forrásonként 
                                                                 Ezer Ft 

Elıirányzat 
Összesbıl Bevételi jogcímek 

Eredeti 
Mőködési 

Felhal-
mozási 

I. Mőködési bevételek 235.859 235.859  
Intézményi mőködési bevételek  
(07/4+14+19+23)) 

 87.103   87.103  

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 
(16/26) 

148.756 148.756  

Illetékek (16/1)    

Helyi adók (16/11) 
   
25.000 

  25.000  

Átengedett központi adók (16/19) 
 
121.256  

121.256  

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 
bevételek 
(16/12+20+...+25) 

     
2.500 

    2.500  

II. Támogatások 100.977 100.977  
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 
vagy 16/55) 

100.563 100563  

Normatív hozzájárulások (16/38)    
Központosított elıirányzatok (16/39)    
Önhibájukon hátrányos helyzetben lévı 
helyi önkormányzatok támogatása (16/40) 

   

Állami támogatás tartósan fizetésképtelen 
önkormányzatok adósságrendezésére 
(16/41) 

   

Mőködésképtelenné vált helyi 
önkormányzatok kiegészítı támogatása 
(16/42) 

   

Helyi önkormányzatok színházi 
támogatása (16/44) 

   

Normatív kötött felhasználású 
támogatások (16/47) 

       414        414  

Fejlesztési célú támogatások 
(16/48+...+53) 

   

Egyéb központi támogatás (16/54)    
 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5)    

Mőködési költségvetés támogatása (09/1)    
Intézményi felhalmozási kiadások 
támogatása (09/2) 

   

Kormányzati felhalmozási kiadások 
támogatása (09/3) 

   

Fejezeti kezeléső elıirányzatok 
támogatása (09/4) 

   

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 180.000  180.000 
Tárgyi eszközök, immateriális javak    



értékesítése (08/9) 
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 
tıkebevételei  (16/35) 

180.000  180.000 

Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)    
IV. Támogatásértékő bevételek   37.192 37.192  
   Támogatásértékő mőködési bevételek 
(09/14) 

 37.192 37.192  

Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő 
bevét. 

   5.670  5.670  

Támogatásértékő felhalmozási bevételek 
(09/21) 

   

Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő 
bevét. 

   

V. Véglegesen átvett pénzeszközök     
   Mőködési célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívülrıl (07/30) 

   

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívülrıl (08/23) 

   

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 
bevétele (10/56+72+77 

     328       328  

VII. Hitelek ( 10/83-72-73-77)     
Mőködési célú hitel felvétele 
(10/61+62+63+67+71+76) 

   

Felhalmozási célú hitel felvétele 
(10/64+65+68+78+79+80+81) 

   

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek  
(10/60) 

   

Elızı évi elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány igénybevétele (10/57) 

   

Elızı évi vállalkozási eredmény 
igénybevétele 
(10/58) 

   

Alap és vállalkozási tevékenység közötti 
elszámolások (10/59) 

   

IX. Továbbadási, függı, átfutó és 
kiegyenlítı bevételek   

   

Továbbadási bevételek (10/98+109)    
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 
(10/113) 

   

Összesen: 554356 374.356 180.000 
 

 


