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Az Önkorniányzat 20i9. ór,i költsógvetési

lerideletóberr eIlbgadott íöösszegei 891,862.6'79
Ft, rnódositás eddig nem tör..tétlt, azotrbatl a beét,l<ezett pályázato}<on 9lny9Ittánrogatlisok us
cliit'e trenl tefvezett bevótelek" valatrrirrt bevétel liieséselt nriatt a i(öItségvctési l,entleiet
ulÍ)dOsítáSa sziikségeS.
2019, jrilir"rs 31. irlóponl szerirrl.:

§g§t*lslreberrb§r
A lre.rátelek ös§zetét9le:
. Ónl<ornrányzat tervezett műl*ötlési tánrrrgatása (állanri finanszíroz/rs)
,{.ilaláilo§ müködési 1áInogaíáS: 98,7s4.a22 Fí, elöiláll},Zat mó.lositils nem tóítélli.
Kóztrevelési feladatok 1álnogatása: 46.062.600 I,'t, előirányzat rrrti<losílás netrr
1i)rtérrt.Ft

ijzociális, gyermekjólóti és gyertnekétkeztetés feladatainak tánrogatása: 47,]62,'12j
Ft, elöir,ányzat rnódosítás nenr törtót-}t
](rrlturáiis feladatolt t/rrrrogatása:13.073. l2-0 lrt, előirárryzat rrródosítás n€m 1örtélli
]r,lűködési cólú kiiitségvctési tánrogatások ós Iciegészítő 1álrrogatások:
iigyób rnűködési célútárnogarások álIamháiztarláscln belülrő1: 62,991,409 Ft

r
.

közhatalmi bevételek (helyi adók, igazgatási szolgáltaíási díjak, egyéb bírság):
252.300.000 Ft, előirányzat módosítás nem történt
Egyéb működési ber,ételelr (bérleti ddak, áfa bevétel, kamatbevétel, szolgáltatások
ellerrértéke):29.153.220 Ft, előirányzat módosítás nem történt.

Ó n ko r nuiny

7at mííkö dós i t ánn

g

atás a

Ft
Eredeti EI

Módosított

TeIjesült

%

E1

Altalrinos működési támo gatás
Köznevelési feladatok tíimogatása

Szociális, gyermekjóléti

98 754 0z2
46 062 600
és

gyermekétkeztetési feladatok

támogatása
Kulturális feladatok támogatása
költségvetési
támogatások és kiegészítő támoAatások
Egyéb niűködési célútámogatások
államháztartáson belülről
L)sszesen

Muködési célú

47

,762,7z,7

8 073 1z0

98 754 022
46 062 600

61 544 978
27 53z 79z

62,32

47 762 727

32 315153

61,66

8 0,73 120

,7

z28 086

89,5 3

37,69
60,13

99l 409

62 99I 409

6 176 000
23 743 943

263 643 878

z63 643 878

158 54l 552

62

59,77

Az önkormányzat általános müködési támogatása íaíta|mazzd,.

.
.
.
o
.
.

zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
közvilágítás fenntaltásának támogatása
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
közutak fenrrtartásának támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tánrogatása
Hozzájárulás a pénzbeli szocialis ellátásoklroz

Köznevelési feladatok támogatása:
. Óvodamúködtetéssel kapcsolatos feladatok támogatása
Szociális, gyermekjólóti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
o Gyermekétkeáetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
. Intézmén).igyermekétkeáetésüzemeltetési támogatása
. o Bölcsóde
. Egyes j<ivedelempótló támogatások kiegészítése
o kistelepülések szocíális feladatainak támogatása

Kulturális feladatok támogatása
r Múzeumi feladatok ellátásának támogatása
Múködési célúköltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
. kiegyenlítő bérrendezési alapból nyujtható támogatás
. szociális célútiizelóarryag vásírlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
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Egyéb működósi célútámogatások államháztartáson belülról
. Az önkorm ányzat álta| foglalkoztatott közfoglaikoztatotiak bér és járulékának
támogatása
. országos EgészségbiztosításiAlaptól a védónői szolgálat fenrrtarlása
r Társult települések intézmények fenatartásáho z valő hozzájétru|ása
. Magyar Falu program működési célútámogatási összege furogramok)

A lrelyi önkormányzatok működésének általános támogatása időarányos teljesítést mutat,
A mtiködési célúköltségvetési támogatások és kiegészíiő támogatások jogcímen a
pályázaton elnyert kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújt}utó tátnogatás és a szociális célú
hizelőanyag vásárlásához nyújtott támogatás összege miatt a költségvetési rendelet
tn ó

d o s ítás a

sz

üks ége s.

Felhahlozásí célútámogalások áIlamháztartásott belülről
Felhalmozási célútámogatások nem lettek telvezve azonbarr az előirányzatot módosítani
sztikséges pályiizati bevételek rrriatt.
Felhalmozási célútámogatások között három elnyert páJryázali összeg szerepe1:
. Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonpr oftt Zrt. álíal kiírt ,,Balatonszársző Móricz
Zsigmond utcai szabadstrand strandfej lesáós" pá|yázat összege: 101.369.400 Ft
r Kisfaludy203O Turisztíkai Fejlesáő Nonprofit Zrt, álta| kiírt ,,Balatonszárszó
Bendegúz téri szabadstrarrd strandfejlesztés" pályázaí összege: 50.654.200 Ft
. Magyar falu program keretében meghirdetett A nemzeti és helyi identitástudat
elósítése pályázat beruházásra költhető összege: 14.998.700 Ft
. Tóparti park zöldterület rehabilitíciój a p ályéaati összeg: 1,0.348.207 ,-Ft

A felsorolt felhalmozási célútámogatások a költségvetésben nem szerepelnek azonban ezek
a páIyázati összegek az önkonnányzat pénzforgalmi számlájára megérkeztek, íg a
kaltségvetési r endeletet ezen

ös

szegekkel módosítani szükséges.

közhatalmi bevételek

Eredeti Ei
Epítményadó
Magánsze

tné lye

k konlmunál i s adó i a

Telekadó

vasyoni típusúadó
Heíyi iparűzési adó

Tartózkodás után

idegenfor galnli adó

00a
000
000
aa}

Módosított
EI
145 000 000
] 3 700 a00
] 1 000 000
169 700 000
45 a00 000
45 000 000
6 800 000
30 000 000

30 000 000

30 000 000

]45 000 000
]3 700 000
1] 000 000
169 700 000

Ertékesítésiés forgalmi adók
Gépiármúadó
.íizetett

Eg_véb áruhasználati és szolgáltatási

eFt

45
45
6
30

000
000
800
000

Teljesült
90
9
6
105

412 745
0B2 46]
065 341
560 547

9156 021

9 156 021
5 301 015
7 95a 864
7 950 864

%

62,j5
66,29
55,]3
62,20
20,34
20,34
11 qs
26,50
26,50

adók
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Eqyób közhatalmi ber,óielek
Kö*atalmi lrevátelek

800 000
252 300 000

800 000
252 300 000

1 622 499
1z9 590 946

2a?,,81
51 ,36

i\ helyi iparűzési adóber,étel elmarad az e|s,átt ber,ételtől, meít a vasút építésbenrószt vevő
vállalkozás a benyújtott bevallásában kiinrrtatta, lrogy a,2018, évben befizetett eiöleg a
tevékenység befejezése miatt szánrára visszaíjzetendó,

]líűköt{ési bevéíeIek

Az

irrtézrnónyi működési bevételek a műkötlós solán keletkezett bevéteiekbő1, a
szolgáltatások ellenértékébó1,bérleti díj ber,ételekből, általános forgalnri adó bevételekből
állnak.

Az

Önkolrnányzat rnűködési bevételeinek előirán_vzata 201 9 évben 29 .153 .220 Ft,
teljesítése21.825,860 Fl (74,86%). Az előirányzatot módositani szükséges a Lipót Géza
hagyatóka rniatt, nrelynek összege 2.1|2.469 Ft. Á netn tervezett be],étel liatt az
el

ő ir d n}, z ato t mó do

s

ít ani s zü,ks

é ge

s.

Finanszírozds i b eúte Ie k

A

maradvány. 33i.232.594 Fr-tal lett telvezve a költségvetésben, azonban a maradvány
pontos összege 331 .267 ,594 Fí. Áz előirányzatot a mardd\,árl)l pontos ósszegére módosítani
sziikséges.
A maradvány igénvbevételel00%-os.

kiadások alakulása

Sz ext

é h,i _i

l,ít at ás

o

k

Az eredeti

8q1.862.679 Ft kiadási előirányzat 9,13Y,,,-a 81.439.572 Ft személyi juttatás. A
személyi jultatások az alapilletményekből kapcsolódó pótlékokbó1, útiköltség térítósbóI,
nregbízási díjakból állnak, melynek teljesítése 46.992.224 Ft,5'/.7l%. A személyi juttatások
között a 13 fó bére van tervez\.e, melyből 8 fő közalka]rnazotti 5 fő a munkatörvénl,kónyv
e]őírásainak rnegfelelően, és a közlbgJalkoztatásbarr dolgozók bére is itt szerei:el.
A béren kívüli juttatások soron a cafetéria juttatás illetve a bankszámlavezetés díja lett
teTvezve a közalkalmazotiak részére.
.A yá]asáott tisáségviselők soron a képviselők juttatásai szerepelnek.
A külső személl,i .juttaiások között kerúlt ntegtervezésre a nregbízási díjak összege, Állandó
jellegű és eseti jellegű megbízási díjak 1terülnek lcifizetésre,

Mttnkaadókat terhelő

_i

árulékok

szenlélyi juttatásokat terhelő murrkaadói járulékok 15.991.889 Ft, a kiadások 1,79%-a,
mell,nek teljesítóse 8.817.747 Ft, 55,14%.

A

4

Dologi kiaűsok
17,43Yo-a 155.490.565 Ft dologi kiadás. A
dologi kiadások teljesítése 83.982.214 Ft, mely a tervhez képest 54,01%.
A készletbeszerzés tar1almazza a szakrrrai anyagok beszerzósét, és az üzemeltetési anyagok
beszerzését.
telefon és internet
kommunikációs szolgáltatások kiadásainál lett tervezve
szolgáltatások ellenér,téke,a számítógépek karbantartására vonatkozó díj.
A szolgáltatási kiadások költségvetési soron a közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási
szolgáltatások, egyéb szolgáltatások szerepelnek. A kiilönféle belrzetések és egyéb dologi
kiadasok között a működési célúelőzetesen felszámított áfa és a befizetendő áfa szerepel.

Az eredeti 891.862.,679 Ft kiadási előirányzat

a

A

Ell áto
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Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a szociális kiadások körébe az

önkormrányzat által
pénzbel, iilotve természetben nyújtott támogatásokat és eilátásokat soro§uk. Az eredeti
elóirányzat 9.400. 000 Ft, a telj esítés2.66 4.7 7 0 Ft, 28,3 5%.

Eevéb núködési cél?i kiadások

Az

egyéb működósi célúkiadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak
ellátásával kapcsolatosan merúlnek fel, melyek társulások vagy államháztartáson kívüli
szereplók bevoruísa útj án valósulnak meg. A müködési célúkiadások a Százszorszép Ovoda
az Óvodafenntartó Társulás, Szárszóért Nonprofrt Kft., és a civi1 szervezeteknek nyújtott
támogatásokat foglalják magukba. Ezen kiadásokra az önkormányzaí.1,73.529.052 Fí-ot
telvezelt, melyből 1a5.702.623 Ft, 84,57% teljesült,
A teljesített kiadások az aiábbiakból tevödrrek össze:
Szárszóért Nonproírt K_ft.-nek: 40.500.000 Ft
Szízszorszép Óvodaés Mini Bölcsőde: 50.331.686 Ft
Civil szervezetek: 2.970,000 Ft
Sportegyesület: 1.000,000 Ft
Társuíási hozzájárulások; 10.763.087 Ft
- Magyar Á amkincstárnak visszautalt fel nem hasznáIt pályázati összeg: 137.850 Ft

-

A tartalék felhasználása 2019,
Tartalék nvitó

07 .

31- ig az alábbiak szerínt alakult:

Tóparti park rehabilitációja plussz önerő
Tóparti park nűszaki ellenőr költsége
Móricz Zs. utcai strand strandfeilesztés közbeszerzési ktg.-e
Bendegúz téri strand strandfeilesztés közbeszerzési ktg.-e
Helyi term. piacra iutásának tám. Bsz. páIyázat plussz ktg,,e
Móricz Zs.u. strand strandfeilesztés projektmenedzser ktg.-e

eFt
50.000.000
4.650.715
397.666
1,016.000
63 5.000
909.356
2.000.000

5

Bendegúz téri strarrd strandfej lesztés projektmenedzser ktg.-e
'lámogatás a Református Egyházközség részére
Támogatas az Evangélikus Gyülekezet részére
Balaton lapja megrerrdelés
Tárrogatás a Bsz.-i József Attila Általános Iskola tanulói r.
Móricz Zs. utcai strand strandfejlesztés plussz ktg.-e
Berrdegúz téri strand strandfeilesztés plussz ktg.-e
Pedagógus napi jutalom Bzs.-i Százszorszép Ovoda dolgozói
247l10 íltsz. ingatlan vásárlás
Móricz Zs. utcai strand strandfejlesztés rnúszaki ellenőr
Bendegúz téri strand strandfeilesztés m,űszaki e.llenőr
Szociális tűzifa pályázat örrerő
Helyi iparűzési adó visszautalás
N{aradT,ány:

l000.000
500.000
200.000
750.000
55.000
628.994
1.290.6,79

1.256.000

2.500.000
230.000
l30.000
233.680
30.000,000
1.616.9t0

Beruházások

A

beruházfuokra tervezÉtíösszeg 83.884.650 Ft, módosítás nem történt. F A tervezettből
78.884.650 Ft a Turisztikai pályázatberuhéaásaira lett tervezve, 179,151,545 Ftteuesült.

20i9. július 31.-ig az alábbi beruházrisok és felújítások valósultak meg:

Beruházások:

.

2079. évi költségvetés terhére történt beruhazások

.

Kazánok a Közös Önkormányzati Hivatal épüIetébe
Mobil telefon részletfizetés
Porszivó vásárlás
Iszapelválas ztó, tágulási tastály akazánokhoz
Közfoglalkoáatottaknakeszközök
Számítógép vásárlás
Fénymásolórészletíizetés
Tűzfal részletfizetés
Nyomtató
Konténer piac
Kegyeleti park j árda
Sólya
247l10 brsz. ingatlan vásárlás
Polc a könptrárba
Osszesen:

5,039.703,-Ft

ll4.662,-Ft
l58.970,-Ft
3 52.000,_Ft
180.000,_Ft

149.606,-Ft
577.850,-Ft
i 44.018,_Ft
190,500,_Ft
70.000,-Ft
1.840.230,_.Ft
895.390,_Ft
2.500,000,-Ft
19,980,_Ft

l2.232.909,-Ft

páIyázatok terhére történt beruházások
TOP-

-

1. 2. 1 - 1 5

-SO

Szinhazi világítás

I -2 0

l 6-00020 pályázaí
14.992.3 50,-Ft

6

2,99L993,-Ft
9.626.389,-Ft
7.523.480,-Fí
7.239.000,-Fi

3 db fa beáIló elkészítése

Vers utca Erzsébet park járda
Öltozók alapjának kialakítása
2 db konténer öltöző
Térelemek kivitelezése
ósszesen:

S a an dfej

l e s z tés

p óly áz

a

1,348.000,_Ft

43,721.212,-Ft

t

Napvitorla rendszer
Kerékpál tarolók
Bendegúz strarrd

329,951,-Ft
i 16.840,-Ft
41,555.9l9,-Ft
81.194.714,-Ft
] 23. ] 97.424,-Ft

Móricz strand
0sszesen:

A

felújításokra tervezett összeg 173.959,690 Ft. Az előitányzaí tartalmazza a két elnyelt
pályázaí összegét (Hivatal energetikai korszerűsítéseés piac felújítása). A felújítások
teljesített összeg e 92.201 .9I6 Ft.

Felújítások:

.

2019. évi költségvetés terhére történt felújítások

o

Esztergom utca
Piac parkoló kialakítása
Arany J, Petőfi, Munkácsy lltcák aszfa|tozása
Tóparti park zöldterület rehabilitációja
Osszesen:

6.980.000,_Ft
14,&39.912,-Ft
I4.492.478,-Ft
19.649.63 8,-Ft
55.962.028,-Ft

piilyázatok terhére történl felújítások

-

Tóparti park zöldterület relrabilitációj a
Helyi termelők piacra jutásának segítése
ósszesen:

10.348,207,-Ft
25.891.681,-Ft
36.239.888,-Ft

Finanszírozás i hadások

A finanszírozási kiadások tartalmazzák az állambártaftáson betüli visszafizetéseket és a
központi irányítószervi támogatások folyósítását. A finanszírozási kiadások a Közös
Önkormányzati Hivatal és a Múvelődési Ház fnanszírozását foglalja magába. Az eredeti
előirinyzat l4^I.861 .261 Ft, a teljesítés 85.'125.529 Ft, 57,97%. A támogatások folyósítása
időarányos.

Áz

a Közös Önkormányzati Hivatal
5.B80,-Ft-tal. (Jó adatszolgáltató önk,

eredeti előirányzatot módosítani szükséges

finanszírozási kiadásainak nöyekedése miatt
támogatása, adóellenőr a!kalmazása)

2.0

5

7

I(iadásolr korrnánvfunkciónként

Kormány
funkció
045160
013350
C660 i 0

064010
066020
081061
013320
072111
072112

01231l

072420
072450

403|
10705i

07

1,07a52
1

0705 3

104051

041233
107060
011130

0180j0
047320
08403

i

082063
08 i 045

018010
104042
096015
061030

Kormányfunkció megnevezése

Közutak, lridak, aiagutak

üzeineltetése,

fenntartása
Önkormárryzati vagyonna1 r,aió sazdálkodás
Zöldterület kezelés
k ozvl laslIas
Város-, közsóggazdálkodási szolgáltatások
Szabadidős park, fürdó és strandszolgáltatás
közternető fe n-rrtarlás és múködtetés
Háziorvosi alapellátas
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Eeészsésüeyi laboratóriumi szolgá.ltatasol(
Fizikoterápiás szol gálíatások
család és nővédelmi egészségügyi gondozás
szociális étkezteiés
Házi segítségnyúitas
Jelzőrendszeres házi seeítséAnyúiris
Gyerinekr,édeInri pérLzbeli és termószetbeni
ellátások
Hosszabb időtartamú közfo gla}koztatás
Önkorrnárryzat által nyújtott pénzbeJi szociális
ellátások
Órrliormányzatok és örrkormányzati hir,atalok
iogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
Támogatási célúfinanszírozási műr,eletek
'f urizmusfei lesztési támo gatások
Civil szervezetek működési támoAatása
Múzeumi kiállítási tevékenysé g
Szabadidősport tevékenység támogatása
Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel
család és syernrekióléti szolgáltatások
Gyermekétkeztetés köznevelési irrtézményben
Lakáshoz j utásr se gítő támogatások

összes kiailás:

Teljesített kiadás
21

.,796.495

9l0.894
32.3 44 -282

8.945,598

215,372.,l13
125.081.547
1.95

8.295

2.158.376

2.696.514

5IL924
2.081.496
l,347 . ,164
3,050.043
6.879.295
16,363 -066
1

.063 .53 0

982.228
3.772.306
1,682,54)
15.371 ,59]

I20,228.568
3.148.901
660.000
4-987.156
3,
7

l3 8.840

.381

.22l

1,070.898

246.359
605.238.568
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l}alatonszárszói Közös

Önkornrányzati Ilivatal

Bevételek alakulása
Hir,atal 2019. ér,i bevételei az ellogaclott költségvetés szeLint 106.825.680 Ft, A Közös
Örrkormán),zati l-Iivatal finanszírozási bevételeinek elóirán1,,zata 2019. évben 104.979.83i
Ft. teljesítése 60.969.290 Ft (58,08%). A Hivatal saját bevételt nem telvezett. A bevételek
telj esítései dőarárryo s. A nrar advány i gérr,vbevételei 009ó -os,
Á beyételi előü,áry,zatot szi)kséges mód.asítaní a 20]9. máius 26--ún megtaríott európai
parlamenr tagjainak yáLdsztása ntegszervezésévelkapcsolatos beyételek niatt, a.ió
adatszolgáltató ónkortttányzatok lánogatása núatt, adóel]enőt, bére nliatí, a caÍeté|iajurfutás
összegárck elnelkedése rníatt és a neln teryezetí saját b€vétel nliatí,

A

kiadások alakulása
Szenúlyi _iuttalcísok

Az eredeti 106.825.680 Ft kiadási elóirányzat 73-29%"-a 78.300.000 Ft személyi juttatás, A
személyi juttatások az alapilletrnór-ryekből kapcsoiódó pótlékokból, útiköltseg térítésból,
megbízási díiakból áilnak, rrrelyrrek teljesítése 47.018.965 Ft, 58,89%.
A szenrélyi jrrttatások között a 19 fő bére van tervezve a iröztisztviselói tölr,ény előír'ásainak
meglelelóen, egy fő bére pedig a nunka törvérrykönlwe alapján.
A béren liívüli jutlatások köz-öti szerepel a köztisztviselőknek adott cafetéria, nelyrrek az
egy fóre jutó keret összegét a mindenkori költségvetési törr,ényben hat.átozzák meg. 2019.
óvben a lreret összeg köztisztviselőnkóni bruttó 200.000 Ft, Szintén bóren kívüli juttatás a
bankszámlavezetés dija, köztisztviselónként 1.000 Ft/hó.
Közlekedési költségtérítésa köztisztviselők rnunkába _iárásának kiadásait tattalíLazza.
Níunkaadó kat

te r h e

lő íárulé ko k

A murkaadói járulékok eredeti előirányzatrl15,525,680 Ft teljesítése 9.231.344Ft59,46"Áa
bér jellegű kiadásokioz .liasonlóan a teljesítése idóarányos,

Dologi hadások

Az eredeti

106.825.ó80 Ft kiadási előirályzat 12,16%-a 13,000.000Ft dologi kiadás. A
dologi kiadások teljesítóse 1 .12] .481 Ft, 53,92% .
A liész]etbeszerzés lartalmazza a szaknrai anyagok és az üzemeltetési anyagok beszerzését.
A szaknai anyag beszerzés taílalmazza a Mag1,21 Közlöny és rrrás szakmai foiyóiratok
előírzetósét.
Az üzemeltetési al-ryagok beszerzése tattalmazza az irodaszer, nyomtatványok beszelzését.
A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tafi.almazza a számítógépek havi nrunkálatainak
díját
Az egyéb dologi kiadások sor a tör,r,énvben eiőírt tor,ábbképzések díját taltalmazza, ame]yet
a Hivatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetenuek fizet,
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József Áltila X'Iűvelődési Ház

A

József Attila \'íúvelődésiHáz 2019, evi teí\lezett költségl,etési ber,ételi és kiadási
iőösszege 45.95 9.83 5 Ft,
Á rnetrldványt helyes összeg ntegállapííása íniűít3,-Ft-t01 núdosítarLi szi)kséges.
Bevételek alakulása

A

József Attila iv{ür,elődési Ház ber,ételeinek előirán_vzata 2019, évben 45.959.835 Ft. a
teljesílése 22.906 -8] 6 Ft (49.84%),
A Műr,elődési Ház bcvételei szolgáitatási díjakbó1 fiegl.bevétel, feliépésidíj), bérleti
díjakból, az önkolmányzattól kapott támogatásból tevódik össze, A ber,ételek legnagyobb
hán;,3di1 az önkornrárryzattól kapott támogatás teszi ki, melynek eredeti előirányzata
35.638,059 Ft, teljesítése 1 7.506.868 F't 49,12 %,
A működési bevételek tervezett előirárryzata 7.502.000 Ft. A múlrődési bevételek (amelyek
főleg a rendezvények j egybevételeiből tevődnek össze) teljesítése 4.080,2,10 Ft 54.39%.

KiadéqqL abtq!é§3
személllí iuttatások

A 15.959.835 Ft kiadási e}őirán,vzat 20,89%-a 9,604.000 Ft szernélyi juttatás, A szeméiyi
jutlatások, rnegbízási dtjakból, és eg)l f6 alkalnrazott béréből állnak melynek teljesítése
5,936,158 Ft,51,16%.
Az egyéb külső személyi jultatásoknál 2 fő bére szerepel áiiandó megbízással, 1 fő az
intézrrrénl,vezető és'1 fő aki a Szárszó tv.t működteti,

MytltsldlLslElhlö jéruufuk

A

szerrré1l,i juttatásokat terhelő murrkaadói

járulékok, 1.17'1 .280 Ft. a kiadások

3,86%_a,

melynek teljesítése1,056,399 Ft, 59,44%. A bér ieltegű kiadásokhoz hasonlóan ídóarányos
teljesítéstmutat.

Dologi kiadások

A N'Iűvelódési Ház kiadásainak legnagyobb részót a dologi kiadások teszik ki.
A kiadási előilányzat 61-03Y.-a 28-052.817 Ft dologi kíadás. A dologi kiadások teljesítése
11.422.698 Ft,40,72%.

A készletbeszerzés taítalmazza a szaknrai anyagok beszerzését és az üzemeitetési anyagok
beszerzését.A szakrnai anyag beszerzés tartalmazza a könlv. folyóirat és egr,éb
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irrformációhordozó eszköz beszelzését, a könyvtár részérevásárolt könyvek, tbllóiralok
előfizetését.
Az üzeme.ltetési anyagok beszerzése taítalrmazz^ az itodaszet:, l1yon]tatványok és cgyób
készlet bcszerzé§ét,
A komnrunikációs szolgáltatások köróbe tartozik a telefon és ilrternet használat díja, Ezen a
költségvetési §o1,ol] van tervezye a 'I'öbbíirnkciós közösségi tét,intelnet haszrrálati díja is.
Szolgáltatási kiadások közöit szcrcpel a köeüzenri díjak, karbarrtartási, kisiavítási kiadások,
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások dija vaiamint a szolgáltatásolc legrragyobb
hányaclát teszi ki az óv közbetri és tryáli lendezvényck költsége.

Berulúzúsok

A

berulrázásokra tervezett előir,ányzat r.SO6.OO: Ft rnelyből 844,500
előir,ányzat 56,07|%-a. A bertrIrázások keretében eszközbeszet,zés történt.

Ft teljesült, ez az

Felúiítúsolr

Felíriításokra tervezett elöirányzat 5,0l9.675
rnegerősítése szerepel a felírjítási tervbetr.

Balaíonszátt,szó, 2019. sz,cptembcr
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