
 

 

Marcali Város Képviselőtestületének 

41/2006.(XII. 15.) számú 

rendelete 

 

az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító  

 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. 

 

Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1999.(XII. 30.) számú  

Korm. rendelet 53. §-a alapján az 6/2006.(II.10.)rendeletének (a továbbiakban: 

Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

1. § 

 

Az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.)számú rendelet 

3. §  helyébe a következő rendelkezések lépnek 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2006. évi 

módosított költségvetését  

 

7.319.313 ezer Ft bevétellel, 

   7.989.313 ezer Ft kiadással és  

670.000 ezer Ft hitel felvétellel 

 

állapítja meg. 

 

Ezen belül: 

 a működési célú bevételt        5.149.192/e Ft-ban 

 a működési célú kiadásokat    5.392.669/e Ft-ban 

ebből: 

- személyi juttatások kiadásait 2.461.158/e Ft-ban 

- munkaadókat terhelő járulékokat 774.080/e Ft-ban 

- dologi kiadásokat 1.531.221/e Ft-ban 

- ellátottak pénzbeli juttatásait 13.220/e Ft-ban 

- speciális célú támogatásokat 85.889/e Ft-ban 

- általános tartalékot 13.520/e Ft-ban 

- céltartalékot 6.679/e Ftban 

- pénzeszköz átadást 125.253/e Ft-ban 

- működési hitel törlesztést, kamat 381.649/e Ft-ban 
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 a felhalmozási célú bevételt  2.840.121/e Ft-ban 

 a felhalmozási célú kiadást   2.596.644/e Ft-ban 

ebből: 

- a beruházások összegét 2.292.698/e Ft-ban 

- a felújítások összegét 147.082/e Ft-ban 

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 156.864/e Ft-ban 

 

állapítja meg. 

2. § 

 

A Képviselő-testület a  113.570/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul 

veszi. 

Ennek megfelelően: 

 

- Szoc.és Eü .Szolg. Központnak 200/e Ft 

- Városi Kulturális Központnak 734/e Ft 

- Széchenyi Zs.Szakközép és Szakiskola 2.633/e Ft 

- GAMESZ-nak 9.200/e Ft 

- Zeneiskolának 1.966/e Ft 

- Berzsenyi D. Gimn. és Szakközépiskolának 194/e Ft 

- Tüzoltóparancsnokságnak 2.338/e Ft 

- Városi Kórháznak 14.365/e Ft 

- Polgármesteri Hivatalnak 81.940/e Ft 

 

többlettámogatást állapít meg.  

 

3. § 

 

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a 

szerinti – főösszegét 82.551/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű 

növelése mellett.  
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4. § 

 

 

/1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 

81.940 /e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi. 

 

- SZJA támogatás nő 10.593/e Ft 

- Normatív állami támogatás csökken 10.593/e Ft 

   (Normatív támogatások, szja normatív módon elosztott részére 

történő átcsoportosítás  miatt) 

 

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz csökken 

  ( Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior  támogatása,  

    központosított támogatás miatt ) 

 

3.325/e Ft 

- Működési célra átvett pénzeszköz  csökken ( ÖNHIKI előleg) 40.000/e Ft 

- Felhalmozási célra átadott pénzeszköz nő 

  ( Marcali Széchényi u.22-28 .társasház részére átadás ) 

3.201/e Ft 

- Működési célra átadott pénzeszköz nő 

  ( Marcali Fürdőért Alapítvány ) 

2.200/e Ft 

- Társadalmi és szoc. pol. juttatás nő 

   ( temetési segély, otthonteremtési támogatás ) 

1.300/e Ft 

- Dologi kiadás nő 

  ( EURO park, Lengyeltóti kastély őrzése , szakmai informatikai    

   fejlesztési feladatok, szociális nyári gyermekétkeztetés ) 

20.144/e Ft 

- Rövidlejáratú hiteltörlesztés nő 11.770/e Ft 

/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az 

alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: 

 

- Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele nő 14.137/e Ft 

  (Ingatlanértékesítés  miatt)  

- Működési célú pénzeszköz átvétel nő 

  ( 2004. évi jövedelem különbség mérséklés elszámolás miatt ) 

13.054/eFt 

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel csökken 99.195/e Ft 

- Közművelődési pályázat csökken 1.290/e Ft 

- Oktatási pályázat csökken 1.090/e Ft 

- Sportpályázat csökken 273/e Ft 

- Dologi kiadás csökken 

  ( Közművelődési érdekeltségnövelés    1.500/e Ft 

    Városi ünnepségek                              5.568/e  

7.068/e Ft 

 

- Intézményfinanszirozás nő  9.721/e Ft 

= Noszlopy G Ált iskola 620/e Ft  

= Széchenyi Zs Szakközép és Szakiskola 780/e Ft  

= Óvodai Központ 180/e Ft  
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= Mikszáth K ált iskola 395/e Ft  

= Kulturális Központ 6.715/e  Ft  

= Berzsenyi D. Gimnázium és Szakközépiskola 941/e Ft  

= Városi Könyvtár 90/e Ft  

   

- Társadalmi és szoc. politikai juttatás csökken 

   ( Eü. és Szoc. Bizottság 750/e Ft, rendkívüli  

    gyermekvédelmi támogatás 661/e Ft ) 

 1.411/e Ft 

- Intézményfinanszirozás nő   

= Városi Kórház 750/e Ft  

= Noszlopy G. ált. iskola 323/e Ft  

= Mikszáth K. ált iskola 338/e Ft  

   

- Dologi kiadás nő 

  ( állami normatív. hozzájárulás visszautalása 

   8.874/e Ft, egyéb működési kiadás 2.600/e Ft ) 

 11.474/e Ft 

- Működési célú hitel visszafizetés nő  932/e Ft 

- Városrészi önkormányzatok támogatása csökken  3.682/e Ft 

- Céltartalék csökken ( városrészi önkormányzatok 

támogatása) 

 3.262/e Ft 

- Működési célú pénzeszközátadás nő 

  ( Horvátkút SE  támogatása ) 

 100/e Ft 

- Intézményi finanszírozás csökken 

= Tüzoltóparancsnokság 

   ( személygépkocsi vásárlásához hozzájárulás ) 

 990/e Ft 

- Felújítás csökken     26.579/e Ft 

Ezen belül növekedés:   

5 számú melléklet 3.14,15,16,17,18,19 ,20 sor     3.395/e Ft  

   

Ezen belül csökkenés:   

5 számú melléklet  5,9,12,13 sor    29.974/eFt   

Felhalmozási kiadás csökken  49.997/e Ft 

Ezen belül növekedés:   

4. számú melléklet   

I.Vizügyi ágazat 9,10,11,12,13,14,15,16 sor     1.523/e Ft  

II.  Közlekedési ágazat  8,10,11,12,13,14,15,16,17  11.010/e Ft  

IV. Szociális és Humán Szolgáltatás, igazgatás 

       16,20,21,22,23,24,25 sor 

 72.984/e Ft  

   

Ezen belül csökkenés:   

4. számú melléklet   

I. Vizügyi ágazat  3,8 sor 28.433/e Ft  

III. Energiaellátás, részesedés átruházás 2 sor 800/e Ft  

IV. Szociális és Humán szolgáltatás, igazgatás  

     5,10,13,14,15 sor  

106.281/e Ft  
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2006. évi Országgyülési Képviselőválasztás (751175 szakfeladat)    

- Támogatásértékű működési bevétel nő  2.006/e Ft 

- Személyi juttatás nő 

  ( választásban résztvevők tiszteletdíja, jutalma) 

 991/e Ft 

- Munkaadókat terhelő járulék nő  305/e Ft 

- Dologi kiadás nő  710/e Ft 

   

Önkormányzat saját kiegészítése választáshoz   

751153  szakfeladat személyi juttatás csökken  1.601/e Ft 

                                    munkaadókat terhelő jár. csökken  513/e Ft 

                                    dologi kiadás csökken  151/e Ft 

   

751175 szakfeladat személyi juttatás nő  1.601/e Ft 

                                  munkaadókat terhelő járulék nő  513/e Ft 

                                  dologi kiadás nő  151/e Ft 

   

   

   

2006 évi önkormányzati választás (751186 szakfeladat )   

-Támogatásértékű működési bevétel nő  1.628/e Ft 

- Személyi juttatás nő 

  ( választásban résztvevők tiszteletdíja, jutalma ) 

 862/e Ft 

- Munkaadókat terhelő járulék nő  258/e Ft 

- Dologi kiadás nő  492/e Ft 

- Intézményfinanszírozás nő 

  = Városi Kórház 

      ( választási bizottságban részvevő dolgozó átlagfizetése) 

 16/e Ft 

   

Önkormányzat saját kiegészítése választáshoz   

751153 szakfeladat személyi juttatás csökken  1.692/e Ft 

                                munkaadókat terhelő járulék csökken  491/e Ft 

                                dologi kiadás csökken  217/e Ft 

751186 szakfeladat  személyi juttatás nő  1.692/e Ft 

                                 munkaadókat terhelő nő  491/e Ft 

                                 dologi kiadás nő  217/e Ft 
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2006. évi Kisebbségi önkormányzati választás  (751186 szakf.)   

- Támogatásértékű működési bevétel nő  392/e Ft 

- Személyi juttatás nő  95/e Ft 

- Munkaadókat terhelő járulék nő   29/e Ft 

- Dologi kiadás nő  268/e Ft 

 

 

 

 

/3/ E rendelet 4.§-ában az alábbi intézmény 2006. évi költségvetésében megállapított 

többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak 

szerint  módosítja: 

 

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola  

  

- intézményfinanszírozás nő 

  ( város virágosítása 730/e Ft, szakközépisk.9. évfolyam tám.        

1.110/e Ft, érettségi lebonyolítása 793/e Ft, sportpályázat 68/e Ft, 

EUROFOLK fesztivál 612/e Ft, Közművelődési pályázat 100/eFt ) 

 

3.413/e Ft 

- személyi juttatás nő 1.441/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék nő 462/e Ft 

- dologi kiadás nő 1.510/e Ft 

 

 

 

Óvodai Központ  

  

- intézményfinanszírozás nő 

  ( Sportpályázat 20/e Ft. Oktatási pályázat 160/e Ft ) 

180/e Ft 

- dologi kiadás nő 180/e Ft 

  

Berzsenyi D. Gimnázium és Szakközépiskola  

  

- intézményfinanszírozás nő 

   ( érettségi vizsga 194/eFt,  EUROFOLK fesztivál 941/e Ft ) 

   

1.135/e Ft 

- dologi kiadás nő 941/e Ft 

- személyi juttatás nő 147/e Ft 

- munkaadókat  terhelő járulék nő 47/e Ft 
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Mikszáth Kálmán Úti Ált. Isk.  

  

- intézményfinanszírozás. nő 733/e Ft 

  (oktatási pályázat 320/e Ft, sportpályázat 75/e Ft,  

   első osztályos tanulók tankönyv vásárlása 338/e Ft 

 

- dologi kiadás nő 733/e Ft 

  

Szociális és Eü. Szolgáltató Központ  

  

- intézményfinanszírozás nő 

  ( Biztos kezdet program támogatása ) 

200/e Ft 

- dologi kiadás nő 200/e Ft 

  

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészet Okt. Isk.  

  

- intézményfinanszírozás nő 943/e Ft 

  (oktatási pályázat 510/e Ft, sportpályázat 110/e Ft,  

    első osztályos tanulók tankönyv vásárlása 323/e  Ft 

 

- dologi kiadás nő 943/e Ft 

  

Zeneiskola  

  

- intézményfinanszírozás nő 1.966/e Ft 

  ( 1 fő zenetanár 10 havi foglalkoztatása 1.789/e Ft. 

    eszközbeszerzésre árváltozás  miatt 177/e Ft ) 

 

- személyi juttatás nő 1.329/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék nő 460/e Ft 

- felhalmozási kiadás nő 177/ Ft 

  

Kulturális Központ  

  

- intézményfinanszírozás. nő 7.449/e Ft 

  ( EUROFOLK fesztivál 1.475/e Ft, őszi vásár 2.540/eFt,  

   Közművelődési pályázat 1.200/e Ft, közművelődési érdekeltségi 

   Hozzájárulás 1.500/e Ft, egyéb rendezvények 734/e Ft )         

 

- dologi kiadás nő 7.036/e Ft 

- személyi juttatás nő 313/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék nő 100/e Ft 

  

Városi Könyvtár  

- intézményfinanszírozás nő 

  ( közművelődési pályázat ) 

90/e Ft 

- dologi kiadás nő 90/e Ft 

  

  



 8 

GAMESZ  

- intézményfinanszírozás nő 

  ( karácsonyi díszkivilágítás 500/eFt, Lengyeltóti kastély 

   fenntartási ktg. 8.700/e Ft ) 

9.200/e Ft 

- dologi kiadás nő 9.200/e Ft 

  

Tűzoltóparancsnokság  

- intézményfinanszírozás nő 

  ( Készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos  önk. tüzoltóságot 

  fenntartó helyi önk. részére szolgálatteljesítési időcsökkentés   

  támogatása 2.032/e Ft, 2006. év tavaszán árvíz elleni védekezés 

  Tiszaföldvár térségben 306/e Ft ) 

2.338/e Ft 

- személyi juttatás nő 1.801/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék nő 537/e Ft 

  

- intézményfinanszírozás csökken 

  ( tűzoltó személygépkocsi vásárlásához hozzájárulás ) 

990/e Ft 

- felhalmozási és tőke jellegű bevétel nő 

  ( szgk. értékesítése) 

400/e Ft 

- intézményi működési bevétel nő 

  ( szgk. kártérítése ) 

590/e Ft 

  

 Városi Kórház  

  

- intézményfinanszírozás nő 

  ( lézernyomtató vásárlás 750/e Ft, választási bizottság tagjának 

   átlagkeresete 16/e Ft, létszámcsökkenés 14.136/e Ft. Prémium          

   évek program támogatása 229/e Ft )  

15.131/e Ft 

- személyi juttatás nő 10.898/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék nő 3.483/e Ft 

- felhalmozási kiadás nő 750/e Ft 

  

Az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a 

következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi: 

 

Berzsenyi Dániel Gimnázium  

- személyi juttatás csökken 2.505/e Ft 

- dologi kiadás nő 

   ( személyi juttatás egy része vásárolt közszolgáltatásként 

   került kifizetésre ) 

2.505/e Ft 
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Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola  

  

- támogatásértékű működési bevétel nő 

  (szakmai továbbképzések, átképzések támogatása ) 

28.000/e Ft 

- felhalmozási és tőkejellegű bevétel nő 

  ( értékesítés miatt ) 

20.000/e Ft 

- személyi juttatás nő 

  ( tanfolyamokra elszámolt óradíjak ) 

4.500/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék nő 1.440/e Ft 

- dologi kiadás nő 

  ( fenntartási kiadások ) 

42.060/e Ft 

  

Óvodai Központ  

  

- dologi kiadás csökken 15/e Ft 

- működési célú pénzeszközátadás nő 

  ( alapítványi támogatás) 

15/e Ft 

- támogatásértékü működési bevétel nő 

   ( Kaposvár Egyetem szakmai gyakorlaton levő tanuló 

     foglalkoztatásához hozzájárulás )  

72/e Ft 

- személyi juttatás nő 49/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék nő 23/e Ft 

- működési célra átvett pe nő 14/e Ft 

- dologi kiadás nő 14/e Ft 

- felhalmozási kiadás csökken 300/e Ft 

- dologi kiadás nő 

  ( kisértékü tárgyi eszköz értékhatár változás miatt ) 

300/e Ft 

  

Mikszáth Kálmán Általános Iskola  

- működési c. átvett pe nő 

  ( pályázat ) 

718/e Ft 

- intézményi működési bevétel nő 3.466/e Ft 

- Működési célra átadott pe nő 

 (Szivárvány Közalapítvány támogatása alapfokú matemetikai    

   verseny lebonyolítása miatt ) 

750/e Ft 

- személyi juttatás nő 

  ( megbízási díj ) 

140/e Ft 

- dologi kiadás nő 

  ( tanulmányi, sportversenyek kiadásai 3.294/e Ft, kisértékü  

    tárgyi eszköz beszerzés  410/e Ft ) 

3.704/e Ft 

- felújítás csökken 

  ( tornaterem felújítása eszközbeszerzéssel valósult meg ) 

973/e Ft 

- felhalmozási kiadás nő 

  ( eszközvásárlás) 

563/e Ft 
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Nevelési Tanácsadó  

  

- működési célú pénzeszköz átvétel nő 

 ( SM.Közoktatási Közalapítvány  ) 

2.830/e Ft 

- dologi kiadás nő 

  ( pályázati feladatok ellátása, szellemi tevékenység ) 

2.830/e Ft 

  

  

Szociális és Eü. Szolgáltató Központ  

  

- intézményi működési bevétel  nő 

  ( szoc. étkeztetés és gondozóház térítési díj növekedése) 

5.100/e Ft 

- dologi kiadás nő 

  ( szociális étkeztetéshez vásárolt élelmiszer ) 

5.100/e Ft 

- személyi juttatás nő 

  ( vállalkozó orvosok és ápolók ügyeleti díjának egy része 

     megbízási díjként került kifizetésre ) 

2.500/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék nő 800/e Ft 

- dologi kiadás csökken 3.300/e Ft 

  

  

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészet Okt. Isk.  

  

- Működési célra átvett pe. nő 

  ( pályázat, alapítványi támogatás, közhasznú munkához 

   pénzeszköz átvétel ) 

1.792/e Ft 

- személyi juttatás nő 

  ( közhasznú munkabér ) 

308/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék nő 98/e Ft 

- dologi kiadás nő 1.111/e Ft 

- ellátottak pénzbeni juttatása nő 275/e Ft 

  

  

Nemesvidi Tagiskola  

  

- működési célra átvett pénzeszköz nő 

  ( pályázat ) 

295/e Ft 

- dologi kiadás nő 295/e Ft 

  

Múzeum  

  

- működési célra átvett pe. nő 

  ( Marcali Henrik konferencia megrendezéséhez, kiadvány 

   elkészítéséhez  támogatás ) 

400/e Ft 
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- felhalmozási kiadás csökken 200/e Ft 

- dologi kiadás nő 

   ( fenti kiadvány nyomdaköltsége, konferencia 

     megrendezésének költségei ) 

600/e Ft 

  

Városi Könyvtár  

- támogatásértékű felhalmozási bevétel nő 

  ( pályázat ) 

1.220/e Ft 

- felújítás nő 

  ( belső bejárati ajtó beépítése ) 

950/e Ft 

- felhalmozási kiadás nő 

  ( számítógép program ) 

270/e Ft 

- működési célra átvett pe. nő 

  ( pályázat ) 

119/e Ft 

- intézményi működési bevétel nő 22/e Ft 

- dologi kiadás nő 

  ( szakmai anyag, könyvvásárlás ) 

141/e Ft 

  

Kulturális Központ  

  

- működési célra átvett pe. nő 

  ( pályázat ) 

3.967/e Ft 

- felhalmozási célra átvett pe nő 6.499/e Ft 

- dologi kiadás nő 916/e Ft 

- személyi juttatás nő 

   ( projekt vezető 8 havi bére ) 

2.345/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék nő 706/e Ft 

- felhalmozási kiadás nő 

  ( 6 db számítógép vásárlás ) 

2.491/e Ft 

- felújítás nő 

  ( kamaraterem üvegezése, villany, nyílászáró padozat csere ) 

4.008/e Ft 

  

Városi TV  

  

- működési  célra átvett pénzeszköz nő 

  ( ORTT pályázat ) 

600/e Ft 

- személyi juttatás nő 600/e Ft 

  

GAMESZ  

  

-személyi juttatás csökken 

  ( közhasznú foglalkoztatás csökkenése miatt ) 

1.600/e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék csökken 500/e Ft 

- dologi kiadás nő 1.900/e Ft 

- felhalmozási kiadás nő  200/e Ft 
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Városi Tüzoltóparancsnokság  

  

- intézményi működési bevétel nő 

  ( szgk. kártérítése ) 

457/e Ft 

- intézményi működési bevétel csökken 

  ( szolgáltatások ellenértéke ) 

286/e Ft 

- támogatásértékű működési bevétel nő 286/e Ft 

- felhalmozási kiadás nő 

  ( szgk. hitel visszafizetése ) 

457/e Ft 

  

  

  

Városi Kórház  

  

- támogatásértékű működési bevétel csökken (OEP) 24.543/e Ft 

- intézményi működési bevétel nő 23.266/e Ft 

- támogatásértékű működési bevétel elkülönített 

  állami pénzalapoktól nő 

5.000/e Ft 

- dologi kiadás nő 3.723/e Ft 

  

 

 

 

 

5. § 

 

 

 

/1/ A 6/2006.(II.10.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 4, 5,  7,  10, 11, 12, 13, 14. számú 

melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b.,  2, 3, 4, 5,  7,  10, 11, 12, 13, 14. számú 

melléklete lép. 

 

 

/2/ E rendelet kihírdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

  Dr.  Sütő László Bödőné Dr. Molnár Irén 

  Polgármester  jegyző 
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I N D O K L Á S 

 

Marcali Városi Önkormányzat 2006 évi 

költségvetésének módosításához 

 

 

A Képviselő-testület 6/2006.(II.10.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette 

az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott. 

 

 

I. 

 

 

B E V É T E L E K 

 

 

 

1./ A működési bevételek 43.208/e Ft-tal növekedtek.  

Ezen belül 32.615/e Ft az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos többletbevétel. 

(SZESZK szociális étkeztetés, Kórház, Mikszáth ált. iskola egyéb működési bevétel .) 

10.593/e Ft a Polgármesteri Hivatal SZJA normatív módon elosztott részének   

növekedéséből adódik.  

 

 

2./  Állami támogatások összességében 51.045/e Ft növekedést mutatnak. 

 

 Ezen belül: 

Normatív állami támogatás csökken 

 - SZJA normatív módon elosztott részének átcsoportosítása 

   miatt 

 10.593/e Ft 

   

Központosított állami támogatás nő  30.009/e Ft 

- Lenin u. belterületi közutak burkolat felújítása 338/e Ft  

- Lengyelkert u. belterületi közutak burkolat felújítása 233/e Ft  

- Szakiskola és szakközépiskola kilencedik évfolyamán 

   a  gyakorlati oktatás támogatása 

1.110/e Ft  

- Szakmai és informatikaifejlesztési feladatok támogatása 10.512/e Ft  

- Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 432/e Ft  

- A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati 

   tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok 

2.032/e Ft  

- Az érettségi ás szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 987/e Ft  

- A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési támogatása 14.136/e Ft  

- A prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói 

   költségek támogatása 

229/e Ft  
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Helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior feladatainak 

támogatása nő 

 3.060/e Ft 

- Mikszáth K. utcai óvoda mennyezet és világítás-felújítás 

  ( CÉDA ) 

800/e Ft  

- Mikszáth K. u. ált. iskolánál parkoló építés ( CÉDA ) 1.954/e Ft  

- 2006. év tavaszán árvíz elleni védekezés a Marcali Hiv. Önk-i 

   Tűzoltóság által Tiszaföldvár térségben 

    ( Vis maior tartalék ) 

306/e Ft  

 ÖNHIKI  támogatás nő  80.501/e Ft 

   

 

 

3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél 34.537/e Ft  a növekedés, melynek          

     megoszlása az alábbi: 

     Polgármesteri Hivatal ingatlanértékesítéséből 14.137/e Ft,  

     Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola  eszközértékesítéséből 20.000/e Ft. 

 

 

4./ Működési célra átvett pénzeszközök összességében 47.463/e Ft csökkenést 

     mutatnak. 

     Ebből csökkenés 64.543/e Ft, mely a Polgármesteri Hivatal  40.000/e Ft 

     Önhiki előlegének  Önhiki támogatásra történő átcsoportosításából , valamint 

     a Kórház OEP támogatásának 24.543/e Ft  csökkenéséből adódik 

     A növekedés, melynek összege 61.173/e Ft a Polgármesteri Hivatal 13.054/e Ft 

     2005. évi jövedelem mérséklés elszámolásából,  4.026/e Ft a 2006. évi választás 

   kiadásaihoz átvett pénzeszközökből, valamint az intézmények  44.093/e Ft 

   pályázati pénzeszközeiből tevődik ki.  

 

 

 

5./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 94.801/e Ft csökkenése részben a           

  Polgármesteri Hivatal költségvetésében  a tervezett fejlesztések elmaradásából 

  ( 99.195/e Ft ) valamint abból adódik, hogy a költségvetés tervezése óta   

   realizálódtak olyan állami támogatások, amelyek eredetileg átvett pénzeszközként  

   lettek megtervezve ( CÉDA, Vis maior 3.325/e Ft ), illetve az intézményeknél 

   7.719/e Ft növekedés a fejlesztési pályázati pénzeszköz átvételekből adódik.     

   ( Kulturális Központ 6.499/e Ft, Könyvtár 1.220/e Ft) 
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II. 

 

K I A D Á S O K 

 

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 82.551/e Ft-tal növekedett. 

 

A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a 

kiadási előirányzat változást részben a központi támogatás, átvett pénzeszközök 

növekedése és az előirányzat főcsoportok közötti átcsoportosítása,  nagyobb részt  

pedig a tervezett beruházások elmaradása miatti  átvett pénzeszközök kiesése és a 

tartalék csökkenése okozza.  

 

 

M a r c a l i , 2006. november 30. 

 

 

                                        Dr. Sütő László  

                                                                                                 Polgármester 

 

 


