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Tisztelt hééviselő-testület!
Az áll~mhází~ríásról szóló NVVOK évá uuusfffK íörvénó UOK §J~ ~l~éján ~ jÉÖóző álí~l
ÉlőkészííÉíí zárszám~dásá rÉndÉlÉííÉrvÉzÉíÉíI v~l~mání ~z ÉÖószÉrűsííÉíí í~rí~lmú évÉs
éénzforÖ~lmá jÉlÉníésíI könóvváíÉlá mérlÉÖÉíI éénzm~r~dvánóíJkámuí~íásí és
ÉrÉdménókámuí~íásí ~ éolÖármÉsíÉr ~ kölíséÖvÉíésá évÉí kövÉíő néÖó hón~éon bÉlül
íÉrjÉszíá ÉlőK A kéévásÉlőJíÉsíülÉínÉk rÉndÉlÉíÉí kÉll ~lkoíná~ ~ zárszám~dásrólK
A íörvénó NNUK §J EOF bÉkÉzdésÉ írj~ Élő ~z ÉlőíÉrjÉszíéskor bÉmuí~í~ndó mérlÉÖÉkÉí és
kámuí~íások~íK
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí 4PLOMMVK EuffKNRKF számú rÉndÉlÉíévÉl h~íározí~ mÉÖ ~z
önkormánóz~í zárszám~dásá rÉndÉlÉíérÉ von~íkozó Élőírások~íI ~ mérlÉÖÉk és
kámuí~íások í~rí~lmáíK
A bÉszámolásá köíÉlÉzÉííséÖ ~ kölíséÖvÉíésá Élőáránóz~íok ~l~kulásán~k és ~zok
íÉljÉsííésénÉkI ~z önkormánóz~í v~ÖóonáI éénzüÖóá és léíszám hÉlózÉíénÉkI ~
kölíséÖvÉíésá fÉl~d~ímuí~íókn~k és ~ norm~íívák ~l~kulásán~k bÉmuí~íásár~I ~
kölíséÖvÉíésá íámoÖ~íások Élszámolásár~ íÉrjÉd káK
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí ~ kölíséÖvÉíés ÉlfoÖ~dás~kor ~ működőkééÉsséÖ mÉÖí~ríás~
mÉllÉíí ~z önkormánóz~í 4 évÉs munk~éroÖr~mján~k és ~ „ORRR k~é” aombóvár
város T évÉs csÉlÉkvésá éroÖr~mjából ~dódó fÉl~d~íok~í hÉlóÉzíÉ ÉlőíérbÉK A
éolÖármÉsíÉr lÉmondás~ má~ííá válíás uíán ~ kéévásÉlőJíÉsíülÉí ~z „Új korsz~k –
aombóvár” című éolÖármÉsíÉrá éroÖr~mb~n mÉÖfoÖ~lm~zoíí célok~í íámoÖ~íí~K
A káÉmÉlí éroÖr~mokb~n ~ bÉruházások íénólÉÖÉs kÉzdésévÉl számolíunkI mÉlóÉk
fÉlíéíÉlÉánÉk íÉljÉsííésÉ érdÉkébÉn ~ szükséÖÉs szÉrvÉzÉíá áníézkÉdésÉkÉí ~z
önkormánóz~í mÉÖhozí~I ~z áníézménórÉndszÉr n~Öóméríékű áíszÉrvÉzésévÉl nóolc
önkormánóz~í fÉnní~ríásáv~l áníÉÖrálí közokí~íásá áníézménó kÉzdíÉ mÉÖ működéséíK
A aombóvár íérséÖá szÉnnóvízkÉzÉlésénÉk káééííésÉ érojÉkí mÉÖv~lósííásához ~z
önkormánóz~í éénzüÖóá forrásí bázíosííoíí ~ l~kossáÖá önÉrőí ÉlőíÉrÉmíő vízáközmű
íársul~í szÉrvÉzéséhÉzK A érojÉkí ÉlőkészííésÉ során aöbrököz káválí ~ másodák
fordulós éálóáz~íbólI joÖsz~bálóválíozás és ~ részlÉíÉs mÉÖv~lósííásá í~nulmánó háánó~
má~íí ~z ÉnÖÉdélóÉzíÉíés és ~ másodák fordulós éálóáz~í bÉnóújíás~ h~íárádőbÉn nÉm
íöríéní mÉÖK
Az buróé~á rnáós források áÖénóbÉvéíÉlévÉl mÉÖv~lósuló íovábbá fÉjlÉszíésÉk
ÉsÉíébÉn ~ eunó~dá íérá és ~ hórház uíc~á csomóéoní káváíÉlÉzésÉ Élkészülí ~z év
soránI ~ másodák fordulób~n ás íámoÖ~ííák ~ aélJdunáníúlá léÉr~íív mroÖr~m
kÉrÉíébÉn ~z Új h~éosJmÉníá lkí~íásá oÉndszÉr ká~l~kííásáí és ~ jűvÉlődésá eáz és
könóvíár rÉkonsírukcáójáíK
kÉm kÉrülí bÉnóújíásr~ ~ konzorcáumá í~Öok mÉÖÉÖóÉzésénÉk Élm~r~dás~ má~íí ~
aombóvár BÉlváros ÁífoÖó pír~íéÖááj~ című érojÉkíK
A szocáálás városrÉh~báláíácáóí célzó éálóáz~í másodák fordulós bÉnóújíásához
szükséÖÉs Élőkészííő munkák száníén ~ íÉrvíől ÉlíérőÉn v~lósulí~k mÉÖK A
közbÉszÉrzés során ~ l~kóééülÉíÉk és ~ mÉíőfá uíc~á közműkorszÉrűsííés íÉrvÉzésérÉ
érvénóÉs ~jánl~í nÉm érkÉzÉííI ~ éálóáz~íok ásméílésÉ ~z Élőkészííés ádőí~rí~máí
növÉlíÉK
Az önkormánóz~í ~ sÉÖélóÉzésá és foÖl~lkozí~íásá éoláíákájáí ~z Úí ~ munkához
éroÖr~m fÉlíéíÉlÉáhÉz áÖ~zííoíí~K
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Az önkormánóz~í éénzüÖóá hÉlózÉíérÉ ~z ~dó és járulékrÉndszÉr félévkor íöríénő
áí~l~kííás~ ás h~íáss~l volí ~ ká~dások ~z áf~ ÉmÉlés má~íí ÉmÉlkÉdíÉkI ~ járulék
mÉÖí~k~rííásí ~ kÉrÉsÉíJkáÉÖészííés közéoníá íámoÖ~íásáb~ bÉszámííoííákI Émá~íí ~z
önkormánóz~í hÉlózÉíéí nÉm j~vííoíí~K
A fÉjlÉszíésÉk forrásár~ szání v~Öóon éríékÉsííés nÉm v~lósulí mÉÖI ~ lÉÖn~Öóobb
méríékű Élm~r~dás áíí í~é~szí~lh~íóK
Önkormánóz~íá fÉl~d~íÉlláíás álí~lános éríékÉlésÉ
Az önkormánóz~íá fÉl~d~íÉlláíásnál káÉmÉlí n~ÖósáÖrÉndÉlÉí kéévásÉl ~ közokí~íásK A
közokí~íásá áníézménóÉk körébÉn OMMVK évbÉn ~z önkormánóz~í ~z ~lábbá
áíszÉrvÉzésÉkÉí h~jíoíí~ véÖrÉW
· A gózsÉf Aííála Ájh a~lm~ndá Álí~lános fskolájáb~n mÉÖszűní ~ fÉlső
í~Öoz~íos okí~íásI v~l~mÉnnóá d~lm~ndá RJUK évfoló~mos í~nuló Élláíás~
székhÉló áníézménóbÉn íöríénákK A í~nulók uí~zí~íásáról áskol~busz szolÖálí~íás
vásárlásáv~l Öondoskodák ~ d~lm~ndá önkormánóz~íK
· Az Aéáczaá CsÉrÉ gános Álíalános és hözééáskolaI Alaéfokú
MűvészÉíokíaíásá fníézménó és holléÖáum áíszÉrvÉzésrÉ kÉrülíW
í~Öáníézménókéní cs~íl~kozoíí hozzá ~ pzávárvánó Óvod~ és BölcsődÉI ~
BÉlvárosá Álí~lános fskol~ és Al~éfokú jűvészÉíokí~íásá fníézménóI v~l~mání
~ h~éosszÉkcsőá Óvod~ és Álí~lános fskol~K Az áníézménó szÉrvÉzÉíá
sírukíúráj~ OMMVK ~uÖuszíus NK n~éjáíól ~ kövÉíkÉzőW

4

Aéáczaá lkíaíásá hözéoní
BölcsődÉá áníézménóÉÖóséÖ

Óvodaá áníézménóÉÖóséÖ
pzávárvánó Óvodaá TaÖáníézménó
brzsébÉí Óvodaá TaÖáníézménó
BÉzÉrédj AK Óvodaá TaÖáníézménó
aöbröközá Óvodaá TaÖáníézménó
haéosszÉkcsőá Óvodaá
TaÖáníézménó
BÉlvárosá Álíalános fskolaá
TaÖáníézménóÉ

Csikóstöttősi teleéhelóe

haéosszÉkcsőá Álíalános fskolaá
TaÖáníézménó
Csikóstöttősi teleéhelóe
bÖóséÖÉs áskola
aöbröközá fÉladaíJÉlláíásá hÉló – 1J8K évfK
aombóvárá fÉladaíJÉlláíásá hÉló – VJ14K évfK
holléÖáumá áníézménóÉÖóséÖ
Alaéfokú művészÉíokíaíásá
áníézménóÉÖóséÖ

Az áníézménó nÉvÉW Aéáczaá CsÉrÉ gános BölcsődÉI ÓvodaI Álíalános és
hözééáskolaI Alaéfokú jűvészÉíokíaíásá fníézménó és holléÖáum Erövád nÉvÉW
Aéácz~á lkí~íásá hözéoníFI ~mÉló ~ joÖÉlődök álí~l véÖzÉíí v~l~mÉnnóá fÉl~d~íoí
~l~éfÉl~d~í~ kÉrÉíébÉn láíj~ ÉlK
gózsÉf Aííála Ájh:
A dÉmoÖráfá~á ~d~íok ~l~éján ~ gózsÉf Aííál~ Ájh pzázszorszéé Óvodájában ~
íovábbá ÉÖó í~névrÉ ÉnÖÉdélóÉzíÉ ~ fÉnní~ríó ~ pzázszorszéé Óvod~á fníézménóÉÖóséÖ
SK ÖóÉrmÉkcsoéoríján~k működéséíK Az áníézménóbÉ járó ÖóÉrmÉkÉk léíszám~ ~
í~v~lóá í~névhÉz h~sonló~n ~l~kulíK
A dombóvárá áskola OMMVK szÉéíÉmbÉréíől v~l~mÉnnóá d~lm~ndá fÉlső í~Öoz~íos
í~nulóí foÖ~dí~I íÖó ~ í~nulóléíszám OMMVLOMNMK í~névbÉn m~Ö~s~bb~n ~l~kulí ~z
ÉddáÖáÉknélK sárh~íó~n ~ kálééő UK évfoló~mosok léíszám~ mÉÖh~l~dj~ ~ lÉÉndő
ÉlsősökéíI íÖó kásméríékű í~nulóléíszám csökkÉnéssÉl lÉhÉí számolná ~ kövÉíkÉző
í~névbÉnI ~zonb~n ~ í~nulócsoéoríok szám~ ÉlőrÉ láíh~íól~Ö nÉm válíozákK
A közséÖá í~ÖáníézménóÉk sírukíúráj~ és léíszám~ várh~íó~n ~ jÉlÉnlÉÖávÉl ~zonos~n
~l~kulI íovábbá áíszÉrvÉzésrÉ nÉm kÉrül sorI íÖó ~ éÉd~ÖóÖus léíszámszükséÖlÉíbÉn
sÉm várh~íó csökkÉnésK
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fllóés dóula dámnázáumI pzakközééáskola és holléÖáum:
Az áníézménóbÉn ~ Öámnázáumá í~nulók szám~ OMMVK szÉéíÉmbÉrébÉn PS fővÉl volí
kÉvÉsÉbb ~z Élőző évánélI mávÉl ÉbbÉn ~ í~névbÉn ÉÖó oszíálló~l kÉvÉsÉbb ándulí ~ 4
évfoló~mos í~Öoz~íonK jÉÖfÉlÉlő számú jÉlÉníkÉző háánóáb~n nÉm sákÉrülí ándíí~ná ~
sz~kkéézésá évfoló~mon ~z uí~zásá üÖóáníéző sz~koíK Az ÉrÉdménóÉsÉbb bÉáskolázás
érdÉkébÉn ~z áníézménó vÉzÉíésÉ ~ oÉÖáonálás cÉjlÉszíésá és héézésá BázoíísáÖ álí~l ~
kövÉíkÉző í~névrÉ íámoÖ~íásr~ ~jánloíí sz~kmák közül kíván vál~szí~náI és ~nn~k
bÉvÉzÉíéséí mÉÖfÉlÉlőÉn ÉlőkészííÉnáK AmÉnnóábÉn mÉÖfÉlÉlő léíszámú jÉlÉníkÉző
háánóáb~n ásméí nÉm íudj~ ~ sz~kkééző évfoló~moí működíÉínáI ándokolí ~z áníézménó
érofáljáí és fÉl~d~íÉlláíásáí fÉlülvázsÖálnáK
A kolléÖáumá léíszám foló~m~íos~n csökkÉnI OMMVK szÉéíÉmbÉrébÉn O fővÉl kÉvÉsÉbb
í~nuló kérí ÉlláíásíI mání ~ í~v~lóá í~névbÉnK A kolléÖáum káh~sználísáÖ~ mÉÖfÉlÉlő
Élláíásá körülménóÉk mÉllÉíí SSBJosK
R1SK szK féará pzakkééző fskola és holléÖáum:
Az áníézménó í~nulóléíszám~ RU fővÉl csökkÉní ~ í~v~lóához kééÉsíK bzÉn bÉlül NN
fővÉl nőíí ~ sz~káskol~á kéézésbÉn részívÉvők szám~I és SV fővÉl csökkÉní ~
sz~kközééáskolások léíszám~K A sz~káskol~ VJNMK évfoló~mán csökkÉníI míÖ
sz~kkéézésá évfoló~mán nőíí ~ í~v~lóához kééÉsí ~ léíszámK pz~kközééáskol~ ÉsÉíébÉn
~ közásmÉrÉíá és ~ sz~kkéézésá évfoló~mokon jÉlÉníősÉn csökkÉní ~z áskol~
í~nulóléíszám~K
Az áníézménó okí~íásá sírukíúráj~I és ÉzÉn bÉlül ~ kéí okí~íásá form~ ~ránó~ nÉm
számoííÉvőÉnI dÉ évről évrÉ válíozákK sárh~íó~n kásméríékbÉn íovább csökkÉn ~
sz~kközééáskol~á okí~íás VJNOK évfoló~mán í~nulók szám~I és növÉkszák ~ sz~káskol~á
kéézésbÉn részívÉvők ~ránó~K A héévásÉlőJíÉsíülÉí OMMVK szÉéíÉmbÉr OUJá íÉsíülÉíá
ülésén ÉnÖÉdélóÉzíÉ ~z áníézménó számár~ ~z ÉlőrÉhozoíí E~líÉrn~íívF sz~kkéézés
bÉvÉzÉíéséí ~ OMNMLOMNNK í~névíőlI mÉlónÉk kövÉíkÉzíébÉn várh~íó~n mÉÖnő ~z
érdÉklődés ~z új kéézésbÉn ánduló oszíálóok áráníK bz önm~Öáb~n ás hosszú íávon
ElÉÖkorább~n P év múlv~F kásméríékbÉn csökkÉníá m~jd ~ í~nulóléíszámoíI hászÉn ~z új
konsírukcáób~n már PJ4 év ~l~íí íudn~k ~ í~nulók sz~kmáí szÉrÉznáI míÖ jÉlÉnlÉÖ
uÖó~n~nn~k ~ sz~kmán~k ~ mÉÖszÉrzésÉ OHO v~Öó OHP éváÖ í~ríK
ÉvÉk óí~ közÉl m~xámálás fÉlíölíöííséÖÖÉl működák ~ NNJNOK évfoló~mon ~z unK
„sz~kmunkások sz~kközééáskoláj~”I ~z érdÉklődés csökkÉnésérÉ ~ kövÉíkÉző í~névbÉn
sÉm kÉll számíí~náK
A kolléÖáum évÉk óí~ VMJVR BJos fÉlíölíöííséÖÖÉl működákI OMMVK szÉéíÉmbÉrébÉn NNN
fő volí ~ léíszám~K
Aéáczaá lkíaíásá hözéoní:
A BölcsődÉ OMMVK szÉéíÉmbÉrébÉn RN bÉírí ÖóÉrmÉkkÉl működöííI OMNMK Élső félévérÉ
íovábbá NO ÖóÉrmÉk fÉlvéíÉléí jÉlÉzíék ~ szülőkK AmÉnnóábÉn ~z áÖénóÉk számoííÉvőÉn
nÉm ÉmÉlkÉdnÉkI ~ bölcsődÉ jÉlÉnlÉÖá k~é~cáíás~ és sz~km~á léíszám~ kééÉs lÉsz
Élláíná ~ jÉlÉníkÉzőkÉíK
A bölcsődÉá nÉvÉlésí Élláíó áníézménó szÉmélóá fÉlíéíÉlÉá mÉÖfÉlÉlőÉk ~
fÉl~d~íÉlláíáshozI bázíosííják ~ szükséÖÉs fÉlíéíÉlÉkÉíK A íárÖóá ÉlláíoíísáÖI állK ~z ééülÉí
áll~Ö~ ~ mánámálás fÉlíéíÉlÉknÉk mÉÖfÉlÉlőI ~z ééülÉí ~zonb~n fÉlújííásr~ és
korszÉrűsííésrÉ szoruln~K
A csökkÉníÉíí összÉÖű közéoníá fán~nszírozás má~íí növÉlná kÉll ~z önkormánóz~íá
íámoÖ~íás összÉÖéíK A bölcsődÉ áráníá áÖénóÉk ÉrőíÉljÉs növÉkÉdésérÉ OMNOJíólI ~
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dvbp kéí évrÉ íöríénő csökkÉnésénÉk ádÉjéíől kÉll számíí~náK bííől ~z ádőéonííól
v~lószínűlÉÖ ~ jÉlÉnlÉÖá bölcsődÉá férőhÉló k~é~cáíás nÉm ÉléÖííá ká ~z áÖénóÉkÉíI ~
férőhÉlóÉk bővííésénÉk lÉhÉíőséÖéí ~ kövÉíkÉző évbÉn mÉÖ kÉll vázsÖálnáK
Az Aéácz~á lkí~íásá hözéoní óvodaá nÉvÉlésá fÉl~d~íoí Élláíó í~ÖáníézménóébÉn ~z
óvodások léíszám~ számoííÉvőÉn nÉm válíozoííI ~ jÉlÉnlÉÖ működíÉíÉíí városá és ~
íársulí közséÖÉk íÉrülÉíén működő ÖóÉrmÉkcsoéoríok közÉl m~xámálás káh~sználísáÖ
mÉllÉíí Él íudják láíná ~ jÉlÉníkÉző áÖénóÉkÉíK
Az óvod~á nÉvÉlésí Élláíó áníézménóÉk szÉmélóá fÉlíéíÉlÉá mÉÖfÉlÉlőÉk ~
fÉl~d~íÉlláíáshozI bázíosííják ~ szükséÖÉs fÉlíéíÉlÉkÉíK A íárÖóá ÉlláíoíísáÖI állK ~z
óvod~ééülÉíÉk áll~Ö~ fÉjlÉszíésrÉ szorulK
s~l~mÉnnóá dombóvárá óvodaá fÉl~d~íÉlláíásá hÉlóÉn ~ jÉlÉnlÉÖá k~é~cáíások
ÉlÉÖÉndőnÉk muí~íkozn~k ~rr~I hoÖó ~z óvod~á nÉvÉlésbÉn v~ló részvéíÉlí ~
jÉlÉníkÉzők számár~ bázíosíí~ná íudjákK Az Élmúlí évÉkhÉz kééÉsí jÉlÉníősÉn nőíí ~z
brzsébÉí Óvod~ káh~sználísáÖ~I ~ kövÉíkÉző évbÉn ás közÉl NMM BJos fÉlíölíöííséÖrÉ
számííh~íunkK
Az álí~lános áskolások léíszám~ ~z áníézménóáíszÉrvÉzésnÉk köszönhÉíőÉn ~
k~éosszÉkcsőá és csákósíőííősá áskolások léíszámáv~l bővülK
haéosszÉkcsőn U évfoló~monI évfoló~monkéní ÉÖó oszíálóI Csákósíőííősön NJ4
évfoló~mon kéí összÉvoní oszíáló működák és ~ dÉmoÖráfá~á ~d~íok ~l~éján ~ jÉlÉnlÉÖá
oszíálószÉrkÉzÉí mÉÖí~ríás~ ándokolí ~ kövÉíkÉző í~névbÉn ásK jándkéí íÉlÉéülésÉn ~z
~lsó í~Öoz~íos oszíálóok í~nulóléíszám~ válíozóI ~ közokí~íásá íörvénó mÉlléklÉíébÉn
mÉÖh~íározoíí léíszám számííás ~l~éján jÉlÉnlÉÖ v~l~mÉnnóá í~nulócsoéorí léíszám~
Élérá ~ joÖsz~bálób~n mÉÖh~íározoíí áíl~Öléíszámok TRBJáíK
A fÉlső í~Öoz~íon jÉlÉnlÉÖ mándÉn oszíáló OR és ~fÉlÉííá íénólÉÖÉs léíszámm~l
működákI ~ kövÉíkÉző évÉkbÉn ~ cs~íl~kozó csákósíőííősá áskolásokk~l ÉÖóüíí számííoíí
léíszám íÉrvÉzésÉ során száníén mÉÖfÉlÉlő káh~sználísáÖ jÉlÉzhÉíő ÉlőrÉ ~ kövÉíkÉző
í~névrÉK Az áskol~ szÉmélóá fÉlíéíÉlÉáí vázsÖálv~ ÉÖóÉs í~níárÖó~k ÉsÉíébÉn
mÉÖáll~éííh~íó ~ mÉÖfÉlÉlő sz~kos ÉlláíoíísáÖ háánó~I mÉlónÉk káküszöbölésérÉ ~
íovábbkéézésá íÉrv összÉállííás~ és ~nn~k véÖrÉh~jíás~ során ~z áníézménó vÉzÉíésénÉk
mÉÖ kÉll íÉnná ~ szükséÖÉs lééésÉkÉíK A csákósíőííősá összÉvoní oszíálóok léíszám~
száníén mÉÖfÉlÉl ~ léíszámÉlőírásokn~kK
A döbröközá áskol~ í~nulóléíszám~ ~ í~v~lóához h~sonló~n ~l~kulíK A lÉÉndő Élső
oszíálóáb~n várh~íó~n íöbb lÉsz ~ í~nulók léíszám~I mání ~ kámÉnő UK évfoló~mos
í~nulók szám~K bz ~ fÉnní~ríó íársulí önkormánóz~í hÉlózÉíéí j~vííj~I ~ bÉfolóó
norm~íív~ íöbblÉí csökkÉníhÉíá ~z önkormánóz~íá hozzájárulás összÉÖéíK
Az bÖóséÖÉs fskolaá fníézménóÉÖóséÖ hözééáskolájában évÉk óí~ sí~bál
í~nulóléíszámm~l folóák ~z okí~íásK sárh~íó~n ~ kövÉíkÉző í~névá bÉáskolázás
ÉrÉdménóÉkéééÉn nÉm csökkÉn számoííÉvőÉn ~ éÉd~ÖóÖus léíszámszükséÖlÉíI és
íovábbr~ ás ór~~dóá mÉÖbízásokk~l kÉll ~z ~l~csonó ór~számú sz~km~á íárÖó~k
okí~íásáí bázíosíí~náK
Az alaéfokú művészÉíokíaíásb~n másodák ~lk~lomm~l ándul ~ színjáíszás í~nsz~kI
í~nulóléíszám~ NS főK A zÉnÉJ és íáncművészÉíá í~nsz~kok léíszám~ jÉlÉníősÉn nÉm
válíozoííK
A kolléÖáumá áníézménóÉÖóséÖbÉ ~ í~v~lóához h~sonló~n n~Öóon kÉvés í~nuló kéríÉ
fÉlvéíÉléíI káh~sználísáÖ~ ú RMBJosK A íÉrvÉzÉíí bÉruházás mÉÖv~lósulás~ ÉsÉíén ~
kolléÖáumá férőhÉlóÉk szám~ uÖó~n ~ jÉlÉnlÉÖá NSMJhoz kééÉsí csökkÉn NOMJr~I

T

~zonb~n mánőséÖá ÉlhÉlóÉzésí foÖ bázíosíí~ná ~ í~nulókn~kI és ÉzzÉl OMNNJíől bÉvéíÉlá
lÉhÉíőséÖÉí ás íÉrÉmí ~z áskol~ számár~K
A szocáálás áÖ~z~í ÉsÉíébÉn ~z ÉddáÖá áníézménóá szÉrkÉzÉí m~r~dí íovábbr~ ásK
Az áníézménófÉnní~ríó íársulás í~Öj~á ~z bÖóÉsííÉíí pzocáálás fníézménó ÉsÉíébÉn
aombóvárI dóul~j és pz~kcs önkormánóz~í~K
A dombóvárá í~ÖáníézménóbÉn ~z ádőskorú~k és dÉmÉns bÉíÉÖÉk Élláíásr~ NNM férőhÉló
v~n ~z Ar~nóJszáÖÉí és ~ ml~íán lííhonb~nK Az Élszámolás ~l~éján ~z év során
ádőskorú~k áéoló Öondozó oííhoná Élláíásáb~n SVI4 fő EÉbből új Élláíás ON főFI míÖ
dÉmÉns bÉíÉÖÉk bÉníl~kásos áníézménóá Élláíásáb~n 4MIS fő részÉsülíI ~z Élőző évá
~d~íok lénóÉÖÉsÉn nÉm módosulí~kK
A Öóul~já áníézménóbÉn NU főI ~ sz~kcsá áníézménóbÉn O4 fő ~z Élláíoíí~k szám~I ~
muí~íók ÉsÉíébÉn válíozás nÉm volíI ~ sz~kcsá áníézménóbÉn ~z ÉmÉlí száníű Élláíás
mÉÖszűníK
Az áímÉnÉíá ÉlhÉlóÉzésí aombóváron ~z fdősÉk dondozóház~ nóújíoíí~ NM férőhÉlóÉnK
A n~éé~lá Élláíás muí~íószám~ ~z ádőskorú~k EPTIU főről PPI4 főrÉF ÉsÉíébÉn csökkÉníI
~ h~jlékí~l~noknál válíoz~íl~n EOTIO főFI ~ dÉmÉns szÉmélóÉknél ENNIV főről NPINP főrÉF
kás méríékbÉn ÉmÉlkÉdÉííK
Az éjjÉlá mÉnÉdékhÉló férőhÉlóÉánÉk szám~ ~z Élőző évá száníÉn m~r~dv~ NO dbK
A szocáálás éíkÉzíÉíés ÉsÉíébÉn ~ növÉkÉdés mÉÖállíI ~ szolÖálí~íásí áÖénóbÉvÉvők
léíszám~ EUP főF ~ í~v~lóá n~ÖósáÖrÉndnÉk fÉlÉl mÉÖK
A házá sÉÖííséÖnóújíás muí~íószám~ 4P főI ~z Élőző évá szánííÉl ~zonosK
A jÉlzőrÉndszÉrÉs házá sÉÖííséÖnóújíás muí~íószám~ NNN d~r~bról NMS d~r~br~
csökkÉníI mÉló ~zonb~n ~ íÉrvÉzÉííÉí mÉÖh~l~dj~K Az Élláíoíí~k h~lál~ állÉívÉ ~ í~ríós
bÉníl~kásos szocáálás szolÖálí~íás áÖénóbÉvéíÉlÉ ÉsÉíén ~ készülékÉk újbólá káhÉlóÉzésÉ
ádőí áÖénóÉlK
A cs~ládsÉÖííésá és ÖóÉrmÉkvédÉlmá szolÖálí~íások~í íársulás kÉrÉíébÉn ~ h~é~szkodó
pzocáálás és dóÉrmÉkjóléíá Al~észolÖálí~íó hözéoní Társulás bázíosííoíí~K Az
áníézménó ~ „iééjünk ÉÖóüíí” éroÖr~m kÉrÉíébÉn kÉzdíÉ ~ í~ríós~n munk~nélküláÉk
foÖl~lkozí~íásán~k munkájáí célzó szolÖálí~íásáíK
Továbbr~ ás véÖÉzíék ~ í~nó~Öondnoká szolÖálí~íásíK
A házá sÉÖííséÖnóújíás ~ város körnóék nóolc íÉlÉéülésrÉ íÉrjÉd káI ~ muí~íószám~ N4
fővÉl ÉmÉlkÉdÉííI OMMVK évbÉn SO főK
A íámoÖ~íó szolÖál~í kákÉrülí ~z áll~má norm~íív hozzájáruláss~l fÉdÉzÉíí Élláíások
körébőlI ~ éálóáz~íá íámoÖ~íás P évrÉ szólK A szocáálás í~xá Élsősorb~n ~ városb~n
működákK
pzáníén éálóáz~íá íámoÖ~íásí vÉíí áÖénóbÉ ~ város ~ közösséÖá Élláíások fÉlíéíÉlÉárÉK A
észáchááírá~á bÉíÉÖÉk és ~ szÉnvÉdéló bÉíÉÖÉk Élláíás~ már ~ kásíérséÖ íÉljÉs íÉrülÉíén
ÉlérhÉíőK
A ÖóÉrmÉkvédÉlmá szolÖálí~íások~í ~ ÖóÉrmÉkjóléíá szolÖál~íI ~ cs~ládok áímÉnÉíá
oííhon~ és ~ hÉlóÉííÉs szülőá hálóz~í bázíosííj~K
Az áímÉnÉíá ÉlhÉlóÉzés muí~íószám~ P4IV főI ~z Élőző évá számoí T fővÉl h~l~dj~ mÉÖK
A foÖó~íékosok n~éé~lá ÉlláíásáíI munk~rÉh~báláíácáós foÖl~lkozí~íásáí ~ íöbbcélú
kásíérséÖá íársulás álí~l fÉnní~ríoíí oÉménóséÖ k~éközá lííhon véÖzáK
aombóvár sáros eáv~íásos Önkormánóz~íá TűzolíósáÖ~ három mÉÖóébÉnI Toln~I
pomoÖó és B~r~nó~ mÉÖóÉ íÉrülÉíén láí Él íűzolíásá és műsz~ká mÉníésá fÉl~d~íok~íK A

U

POLOMMVK EufKPMKF Öj rÉndÉlÉí ~l~éján ~ dombóvárá íűzolíósáÖ ÉlsődlÉÖÉs működésá
körzÉíéből Toln~ mÉÖóébÉn OMI B~r~nó~ mÉÖóébÉn OOI pomoÖó mÉÖóébÉn U íÉlÉéülés
í~lálh~íóK
Az Élmúlí évbÉn ~ POLOMMVK EufKPMKF Öj rÉndÉlÉí ~l~éján mÉÖíöríéní ~z ÉlsődlÉÖÉs
működésá körzÉírÉ von~íkozó oá~szíásá és pÉÖííséÖnóújíásá TÉrv ~kíu~lázálás~K
A íűz és kárÉsÉíÉk szám~ ~ korábbá évÉkhÉz vászonóíív~ RBJk~l ÉmÉlkÉdÉííI ~
tűzÉsÉíÉk és műsz~ká mÉníésÉk ~ránó~ vászoní ~z orszáÖos íÉndÉncáához áÖ~zodoííK A
tűzvédÉlmá áÖ~zÖ~íásá íÉrülÉíÉn OMMVK évbÉn V4 ~lk~lomm~l véÖÉzíÉk íűzvédÉlmá
h~íósáÖá ÉllÉnőrzésíK Az ÉllÉnőrzésÉk közül TO áífoÖóI OO célÉllÉnőrzésí h~jíoíí~k
véÖrÉK Az év során mándösszÉsÉn U ÉsÉíbÉn válí szükséÖÉssé íűzvázsÖál~í lÉfolóí~íás~I
~máből máníÉÖó 4 ~lk~lomm~l ~ rÉndőrséÖÖÉl ÉÖóüíí íöríéní ~ vázsÖál~íK A OMMVK évbÉn
ká~doíí sz~kh~íósáÖá állásfoÖl~lások szám~ ~z Élmúlí év h~sonló ádősz~kához
vászonóíív~ ORBJk~l csökkÉníK bz ~ csökkÉnés v~lószínű ~ Ö~zd~sáÖá válsáÖ és ~
h~íáskörí íÉlÉéííő joÖsz~bálóok válíozás~ má~íí kövÉíkÉzÉíí bÉK A korábbá évÉkhÉz
h~sonló~n folóí~íódoíí ~ szÉmélóá állománó összÉíéíÉlénÉk válíozás~I ~ flukíuácáó
uÖó~n lÉl~ssulíI dÉ méÖ mándáÖ szolÖál~íszÉrvÉzésá éroblémák~í okozí~k ~
nóuÖállománób~ hÉlóÉzésÉkK A íűzolíósáÖ szÉrvÉzÉíá fÉlééííésÉ nÉm válíozoííI
ÉrÉdménónÉk íÉkáníhÉíőI hoÖó ~ vonuló bÉoszíoíí íűzolíóá bÉoszíások~í sákÉrülí NMMBJ
b~n fÉlíölíÉnáK
A POLOMMVK EufKPMKF Öj rÉndÉlÉí ~ készÉnléíbÉn í~rí~ndó lÉÖkásÉbb Öééjármű és
íÉchnák~á Észköz állománóíI v~l~mání ~ íűzolíósáÖ közéoníál~Ö fán~nszírozoíí léíszámáí
nÉm módosííoíí~K A OMMVJÉs év kölíséÖvÉíésénÉk íÉrhérÉ bÉszÉrzésrÉ kÉrülí ÉÖó cord
cocus ííéusú szÉmélóÖéékocsáI és ~ l~kí~nó~ fűíésÉ korszÉrűsííésrÉ kÉrülíK
Az Élmúlí évÉk íÉrvÉzÉíí és foló~m~íos íÉchnák~á fÉjlÉszíésÉánÉk köszönhÉíőÉn ~
tűzolíósáÖ ÖééjárműíÉchnák~I sz~kfÉlszÉrÉlésÉk és védőfÉlszÉrÉlésÉk von~íkozásáb~n
áíl~Ö fÉlÉííá száníÉn v~nK
A közművÉlődésá íÉvékÉnóséÖÉí Élsősorb~n ~z év közbÉn áí~l~kulí aombóvárá
MűvÉlődésá eáz hhíKJv~l és ~ sárosá hönóvíárr~l láíj~ Él ~z önkormánóz~íK A
MűvÉlődésá eáz hhíKJv~l ~z önkormánóz~í NM évÉs szÉrződésí köíöíí működíÉíésrÉI
v~l~mání kulíurálás éroÖr~mok szÉrvÉzésérÉK A városá rÉndÉzvénóÉk lÉbonóolííásáí
külön mÉÖáll~éodás ~l~éján száníén ~ khíKJr~ bízí~ ~z önkormánóz~íK
A művÉlődésá ház rÉkonsírukcáójár~ sákÉrÉs éálóáz~íoí nóújíoíí bÉ ~z önkormánóz~íI ~
íÉrvÉző h~íárádőn íúlá és háánóos íÉljÉsííésÉ má~íí ~zonb~n ~ közbÉszÉrzésá Éljárásí újr~
kÉllÉíí ándíí~náI íÖó ~ íÉrvÉzÉíí ádőbÉn ~ munkál~íok nÉm kÉzdődhÉííÉk mÉÖK
A sárosá hönóvíár fÉl~d~í~ bővülíI ~ íérséÖá íÉlÉéülésÉk könóvíárá Élláíásár~
szÉrződésí köíöíí ~ íöbbcélú kásíérséÖá íársuláss~l
A könóvíárá állománó Öó~r~éííásár~ ~ közéoníá forráson kívül ás fordííoííI káállííások~íI
rÉndÉzvénóÉkÉí szÉrvÉzÉííK A dombóvárá kásíérséÖrÉ káíÉrjÉdőÉn éálóáz~íoí nóújíoíí bÉ
~ szolÖálí~íások j~vííás~ érdÉkébÉnK A éálóáz~í mÉÖv~lósííás~ ~ OMNMK évbÉn
lÉhÉíséÖÉsK
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí ~ sárosszééííő és sárosvédő bÖóÉsülÉíÉí káÉmÉlíÉn íámoÖ~íí~ ~
hÉlóíöríénÉíá múzÉum működíÉíésÉ céljábólK Az önkormánóz~í ~ múzÉum bővííésÉ
érdÉkébÉn ÉlnóÉrí íámoÖ~íásí ÉÖóÉnlőrÉ nÉm íudí~ fÉlh~sználná ~z ÉrÉdménóíÉlÉn
közbÉszÉrzésá Éljárás má~ííK
fdősz~kos jÉllÉÖÖÉl d~lérááí ás működíÉíÉíí ~ városI mÉlóbÉn hÉlóá és koríárs m~Öó~r
~lkoíók művÉáí állííoíí~ káK

V

Az ÉÖészséÖüÖóá Élláíásí váll~lkozók véÖzák ~ U házáorvosáI ~ 4 ÖóÉrmÉk házáorvosá és
R foÖorvosá körzÉíbÉnK
A foÖl~lkozí~íás ÉÖészséÖüÖóá szolÖálí~íás ÉsÉíébÉn nóuÖdíj~zás má~íí kÉrülí sor új
szÉrződés köíésérÉK
Az fníÉÖrálí Önkormánóz~íá pzolÖálí~íó pzÉrvÉzÉí működíÉíá ~ védőnőá szolÖál~íoíI ~
V körzÉíbÉn válíoz~íl~n formáb~nK
A közéoníá házá orvosá üÖóÉlÉíÉí ~ 4 évÉs ádőí~rí~mr~ köíöíí fÉl~d~í áí~dásá szÉrződés
~l~éján íovábbr~ ás ~z bmÉrÖÉncó pÉrvácÉ BíK bázíosííoíí~K
A járóJ és fÉkvőbÉíÉÖJÉlláíásí ~z ÉÖórÉ romló éénzüÖóá hÉlózÉíbÉn lévő NMMBJos
önkormánóz~íá íul~jdonú pzÉní iukács bÖészséÖüÖóá hözh~sznú Társ~sáÖ véÖzáK
A aombóvárá pzÉní iukács bÖészséÖüÖóá hözh~sznú Társ~sáÖ íörvénóá köíÉlÉzÉííséÖ
kövÉíkÉzíébÉn OMMVK áérálás OOJíől konérofáí hfíJkéní működák íovábbK
A közh~sznú íÉvékÉnóséÖÉk közül OMMV évbÉn ~ fÉkvőbÉíÉÖ ÉlláíásI ~ járóbÉíÉÖ ÉlláíásI
és ÉÖóéb humánÉÖészséÖüÖóá Élláíás íÉvékÉnóséÖÉkÉí véÖÉzíÉK
A khfíK ~z ~kíív kórházá fÉkvőbÉíÉÖ Élláíás íÉrülÉíá Élláíásá köíÉlÉzÉííséÖÉ ~ OMMSJos
máníÉÖó TMKMMM fős léíszámhoz kééÉsí ~ OMMTK áérálás NJjÉá ÉÖészséÖüÖóá rÉform
kövÉíkÉzíébÉn 44KMMM és SNKMMM fő közöíí mozoÖ sz~kmáíól füÖÖőÉnK A rÉh~báláíácáós
fÉkvőbÉíÉÖ Élláíásí – száníén ~z ÉÖészséÖüÖóá rÉform kövÉíkÉzíébÉn – ~ mÉÖóÉ ÉÖész
íÉrülÉíÉ hÉlóÉíí 44KMMM főbÉ áll~éííoííák mÉÖ E~z ÁkTpw ádőközbÉn ~ íÉrülÉíá Élláíásá
köíÉlÉzÉííséÖÉ nÉmI dÉ ~ bÉuí~lásá rÉndÉí OMNM évbÉn káíÉrjÉszíÉííÉ ~ mÉÖóÉ ÉÖész
íÉrülÉíérÉFK
OMNM évbÉn ~ fÉkvőbÉíÉÖ Élláíás kÉrÉíébÉn kÉzÉlí bÉíÉÖÉk szám~ és ~ íÉljÉsííÉíí áéolásá
n~éok szám~ ~z ~lábbá~k szÉrání ~l~kulíW
meÖnevezés
Akíív kórházá oszíálóok
hrónákus oszíálóok
J rÉh~báláíácáós oszíáló
J krónákus bÉlÖóóÖóász~í
J áéolásá oszíáló

kezelí beíeÖek száma
EfőF
TKOST

íeljesííeíí áéolásá naé

PKMTP
4MO
ROU

TNKRST
UKNUS
NOKRMU

44KPOU

Az ÁkTpw ÉnÖÉdéló és ~z lbm szÉrződés ~l~éján ~z ÉnÖÉdélóÉzÉíí és működő
fÉkvőbÉíÉÖ áÖó~k ~z ~lábbá~k szÉrání ~l~kulí~kW
fníÉnzív oszíálóW
R áÖó
BelÖóóÖóászaíá ííéusú máíráx:
UM áÖó
J bÉlÖóóÖóász~í
4R áÖó
J ÖóÉrmÉkoszíáló
OM áÖó
J ádÉÖoszíáló
NR áÖó
pebészeíá ííéusú máíráx:
TM áÖó
J sÉbészÉí
OM áÖó
J ír~um~íolóÖá~
NR áÖó
J szülészÉíJnőÖóóÖóász~í
OM áÖó
J fülJorrJÖéÖÉ
NR áÖó

NM

jozÖásszÉrvá rÉh~báláíácáó Eálí~lánosF
jozÖásszÉrvá rÉh~báláíácáó EáníÉnzívF
jozÖásszÉrvá rÉh~báláíácáó dun~r~s
h~rdáolóÖá~á rÉh~báláíácáó
hrónákus bÉlÖóóÖóász~í
hrónákus áéolás
ÖsszÉs áÖószámW

4M áÖó
TU áÖó
RT áÖó
OP áÖó
OP áÖó
PV áÖó
4NR áÖó

rÖó~ncs~k ÁkTpw ÉnÖÉdéló és lbm szÉrződés ~l~éján P sz~kmáb~n működöíí
ÉÖón~éos sÉbészÉíá ÉlláíásW
J Ö~síroÉníÉrolóÖá~
J oríoéédá~
J urolóÖá~
Az Élláíoíí ÉsÉíszám PST fő volíK
A járóbÉíÉÖ ÉlláíásI Öondozás íÉrülÉíén ~z ÉnÖÉdélóÉzÉíí és íÉljÉsííÉíí hÉíá ór~szám ~z
~lábbáW
J dondozóáníézÉíÉkW
J gáróbÉíÉÖ sz~kÉlláíásW

NRU sz~korvosá ór~
NKMTP sz~korvosá ór~ H NUM nÉm sz~korvosá ór~

gáróbÉíÉÖ sz~kÉlláíás és Öondozás íÉrülÉíén ~z Élláíoíí ÉsÉíszám PPRKOON fő volíK
A hÉlóá közszolÖálí~íások íÉrülÉíén ~z ÉÖóák lÉÖfoníos~bb fÉl~d~í volíI hoÖó ~ város
ÉddáÖ Élláí~íl~n íÉrülÉíén mÉÖkÉzdődöíí ~ szÉnnóvízkÉzÉlés káééííésénÉk ÉlőkészííésÉI
mÉlórÉ íámoÖ~íás állí rÉndÉlkÉzésrÉK
A vízáközmű íársul~í mÉÖszÉrvÉzésÉ uíán ~ l~kossáÖá érdÉkÉlíséÖá hozzájárulások
összÉÖéí és bÉfázÉíésá módjáí ~ íársul~í mÉÖh~íározí~K Az Élőkészííés során ~z
önkormánóz~í szÉrződésí köíöíí ~ vízjoÖá léíÉsííésá ÉnÖÉdélóÉs íÉrvÉk és ~
szÉnnóvízíászíííó íÉlÉé fÉjlÉszíésérÉ von~íkozó íÉrvÉk kádolÖozásár~K
A éálóáz~í másodák fordulójár~ ~ dokumÉníácáóí ~ íÉrvÉzÉíí h~íárádőrÉ nÉm sákÉrülí
bÉnóújí~ná ~ mÉÖfÉlÉlő részlÉíÉs mÉÖv~lósííh~íósáÖá í~nulmánó és joÖÉrős vízjoÖá
ÉnÖÉdéló háánóáb~nK Az Élőkészííésá munkák cs~k OMNMK évbÉn fÉjÉződíÉk bÉK
Az önkormánóz~í s~jáí forrásból OMMUJb~n káééííÉííÉ ~ aombóvárJpz~rv~sd
íÉlÉéülésÉn ~z ávóvízrÉndszÉrí és aombóváráÖ ~z összÉköíő vÉzÉíékÉíI mÉlóÉí
üzÉmÉlíÉíésrÉ áí~doíí ~ aombóvár és hörnóékÉ sízJ és Cs~íorn~mű hfíKJnÉkK
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí közbÉszÉrzésá Éljárásí ándííoíí ~ sz~b~déá~cá váll~mos ÉnÉrÖá~
bÉszÉrzésérÉI mÉlónÉk ÉrÉdménóÉkéééÉn három szolÖálí~íóv~l áll~éodoíí mÉÖ ~
különböző foÖó~szíásá hÉlóÉkrÉI v~l~mání ~ közváláÖííás ~kíív ÉlÉmÉánÉk
üzÉmÉlíÉíésérÉ és k~rb~ní~ríásár~ külön szÉrződésí köíöííK
A hÉlóá közuí~k áll~éoíán~k j~vííás~ érdÉkébÉn ~ szokásos káíóúzás mÉllÉíí íöbb úí és
járd~ fÉlújííásár~ nóújíoíí bÉ éálóáz~íoí ~ városI ~ közbÉszÉrzés lÉfolóí~íás~ uíán ~
íénólÉÖÉs káváíÉlÉzés áíhúzódoíí ~ OMNMK évrÉK A közlÉkÉdésá csomóéoníok közül
íámoÖ~íás áÖénóbÉvéíÉlévÉl ~ SNK számú főúí hórház uíc~áíI állÉívÉ ~ eunó~dá íéráí
sákÉrülí áíééííÉnáK
colóí~íódoíí ~ l~kossáÖ bÉvonásáv~l ~z öníöíí bÉíonos járd~JfÉlújííásá éroÖr~mK

NN

Az úíhálóz~í síkossáÖmÉníÉsííésérÉ és hóÉlí~k~rííásár~ káírí éálóáz~íoí ~z ÉddáÖá
szolÖálí~íóI ~ h~éosvárá sárosÖ~zdálkodásá wríK nóÉríÉ mÉÖK
A közíÉmÉíők áll~éoíán~k j~vííás~ érdÉkébÉn ~z üzÉmÉlíÉíésá szÉrződésbÉn
mÉÖh~íározoíí fÉlújííásáI k~rb~ní~ríásá munkákon kívül ÉlkÉzdődöíí mándkéí íÉmÉíőbÉn
~ r~v~í~lozók fÉlújííás~K
Az önkormánóz~í ~ hÉlóá íömÉÖközlÉkÉdésrÉ ~ dÉmÉnc solán wríKJvÉl köíöíí
szÉrződésíI ~ szolÖálí~íásí közéoníosííoíí Élőáránóz~í mÉllÉíí s~jáí forrásból ás
íámoÖ~íí~K
A közszolÖálí~íásá szÉrződés lÉjár~í~kor ~ szÉrződésí kéí évvÉl mÉÖhossz~bbííoíí~ ~
kéévásÉlőJíÉsíülÉí és hozzájárulíI hoÖó ~lváll~lkozóí vonjon bÉ ~ zríK ~ hÉlóá
szÉmélószállííásá szolÖálí~íásb~K
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlülvázsÖálí~ ~ mÉÖlévő íávhő szÉrződésÉkÉíI ~ szolÖálí~íó a~lká~
wríK ~ sz~b~déá~cá bÉszÉrzésá ár~k má~íí OMMV okíóbÉréíől ~ íávhőszolÖálí~íás hődíjáí
csökkÉníÉííÉK
A hull~dékÖ~zdálkodás íÉrülÉíén ~z brzsébÉí uíc~á hull~dékudv~r üzÉmÉlíÉíésévÉlI ~
szÉlÉkíív és zöldhull~dék ÖóűjíésévÉlI ~ szÉlÉkíív és zöldhull~dék ÖóűjíésévÉl ~z ÖhlJ
aljBÓ hfíKJí bízí~ mÉÖ ~ kéévásÉlőJíÉsíülÉíK
A íÉlÉéülésá szálárd hull~dékÖóűjíésíI ÉlszállííásíI árí~lm~íl~nííásí száníén ~z ÖhlJ
aljBÓ hfíK véÖzáI ~ kfíK működésénÉk és Ö~zdálkodásán~k áíváláÖííásáí h~íározí~ Él
~ kéévásÉlőJíÉsíülÉíI ~ kfíK fázÉíőkééÉsséÖénÉk mÉÖóvás~ érdÉkébÉn ONK4MM Écí összÉÖű
működésá íámoÖ~íásí nóújíoííK
A é~rkfÉnní~ríásáI Öó~loÖos és kÉrékéáruí~k íászíííásáí ~z Élőző évÉkhÉz h~sonló~n ~z
R í~Öú konzorcáum láíí~ ÉlK
Az önkormánóz~íá l~kás és bérlÉménó kÉzÉlésí ~ sárosJ és i~kásÖ~zdálkodásá hhíK
véÖÉzíÉI mÉlónÉk Ö~zd~sáÖá áíváláÖííásáról száníén döníöíí ~ kéévásÉlőJíÉsíülÉíK
Az önkormánóz~í ÉlfoÖ~dí~ ~ séoríról szóló rÉndÉlÉíéíI mÉlónÉk mÉÖfÉlÉlőÉn
íámoÖ~íí~ ~z ÉÖóÉsülÉíÉkÉíI fÉnní~ríoíí~ ~ városá íul~jdonú séoríléíÉsííménóÉkÉíI
közvÉíÉíí íámoÖ~íáskéní bázíosííoíí~ íérííésmÉníÉs áÖénóbÉvéíÉlükÉíK
Az önkormánóz~í íul~jdonáb~n álló közh~sznú íárs~sáÖok ~ íörvénóá Élőírásn~k
mÉÖfÉlÉlőÉn OMMVK júnáus PMJáÖ nonérofáí Ö~zd~sáÖá íárs~sáÖÖá ~l~kulí~kK Az
önkormánóz~í íul~jdonos ~ h~éos fnnovácáós Tr~nszfÉr hözéoní hhíKJb~n ásI mÉló
íörvénóá köíÉlÉzÉííséÖénÉk nÉm íÉíí ÉlÉÖÉíI ~ hhíK mÉÖszűnésÉ várh~íóK
A aombóvárá Borosíóán khfíK jÉÖózÉíí íőkéjénÉk PKMMM ÉcíJí~l íöríénő ÉmÉlésérőlI
m~jd ~z év véÖén ~ aombóvárá sárosJ és i~kásÖ~zdálkodásá khfíKJbÉ v~ló
bÉolv~szíásáról döníöíí ~ kéévásÉlőJíÉsíülÉíK
A nkfíK láíí~ Él ~z „Úí ~ munkához” éroÖr~m kÉrÉíébÉn ~ foÖl~lkozí~íásíK
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí ~ éroÖr~mn~k mÉÖfÉlÉlőÉn fÉlülvázsÖálí~ ~z ~kíív korú~k
sÉÖélóÉzésá rÉndszÉréíI ÉlfoÖ~dí~ ~ OMMVK évá közfoÖl~lkozí~íásá íÉrvéíK
A közfoÖl~lkozí~íásá íÉrvbÉn szÉrÉélő foÖl~lkozí~íoííá léíszámoí nÉm sákÉrülí ÉlérnáI ~z
év során fokoz~íos~n növÉkÉdÉíí ~ éroÖr~mb~ bÉvoní~k léíszám~I ~z év véÖérÉ közcélú
foÖl~lkozí~íásb~n NRP fő vÉíí részíK
A foÖl~lkozí~íás ÉlősÉÖííésÉ érdÉkébÉn ~z önkormánóz~í fÉl~d~íÉlláíásá mÉÖáll~éodásí
köíöíí ~ közíÉrülÉíÉk k~rb~ní~ríásár~I ~ aombóvárá oom~ hözh~sznú Al~éíívánnó~lI
~z év során íöbb ~lk~lomm~l nóújíoíí íámoÖ~íásí ~z ~l~éíívánó éálóáz~í~áhozK
Az Élmúlí évhÉz h~sonló~n íámoÖ~íí~ ~ kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉí ~ rÉh~báláíácáós
foÖl~lkozí~íásí és ~ v~súííászíííásá éroÖr~moíK

NO

A szocáálás Élláíásokhoz szükséÖÉs önkormánóz~íá forrás uÖó~n ÉmÉlkÉdÉííI dÉ ~z
Élláíások káfázÉíésÉ bázíosííoíí volíK
A közfoÖl~lkozí~íás ándííás~ ÉllÉnérÉ ~ íÉrvÉzÉíínél jóv~l m~Ö~s~bb volí ~
rÉndÉlkÉzésrÉ állásá íámoÖ~íásb~n részÉsülők szám~I ~z év véÖérÉ ~ rÉndszÉrÉs
szocáálás sÉÖélóÉzÉííÉkkÉl ÉÖóüíí léíszámuk ~ közcélú foÖl~lkozí~íás ÉllÉnérÉ ÉléríÉ ~z
év ÉlÉjá áll~éoíoíK OMMVK év véÖérÉ ~ NRP fő közcélú foÖl~lkozí~íoíí mÉllÉíí
rÉndÉlkÉzésrÉ állásá íámoÖ~íás OUS főí állÉíÉíí mÉÖI rÉndszÉrÉs szocáálás sÉÖélórÉ
joÖosulí ÉÖészséÖkárosodás má~íí NM főI RRK élÉíévénÉk bÉíölíésÉ má~íí PN főI
kÉrÉsőíÉvékÉnóséÖ mÉllÉíí PM főK
Az áéolásá díjb~n részÉsülők szám~ évÉs áíl~Öb~n ~l~nóá joÖon NNM főI ~z
önkormánóz~íá rÉndÉlÉí ~l~éján 4M főI ~ várí száníÉn ~l~kulí E~z Élőző évá ~d~íoknál
NMBJk~l m~Ö~s~bb~nFK
Az ~dóssáÖkÉzÉlésá szolÖálí~íásí áÖénóbÉvÉvők áíl~Ö léíszám~ száníén ÉmÉlkÉdÉííI ~z
év véÖén ~ íámoÖ~íoíí~k szám~ RR főK
A l~kásfÉnní~ríásá íámoÖ~íásí áÖénólők szám~ és ~ káfázÉíÉíí összÉÖ ~ íÉrvnÉk
mÉÖfÉlÉlőK
Az önkormánózaí bevéíelá forrásaá és azok íeljesííése
Az önkormánóz~í OMMVK évá összÉs bÉvéíÉlÉ RKRRPKOT4 ÉcíI mÉlóből ~ működésá célú
bÉvéíÉl 4KVUVKSVS ÉcíI fÉlh~lmozásá célú bÉvéíÉl RTSKUON ÉcíI káÉÖóÉnlííőI füÖÖőI
áífuíó bÉvéíÉl JNPKO4P ÉcíK A éénzm~r~dvánó és ~ fán~nszírozásá művÉlÉíÉk nélkül ~
bÉvéíÉl RKONVKSPS ÉcíK A bÉvéíÉlből ~z áníézménóá működésá bÉvéíÉlÉk NMIOBJoíI ~
hÉlóá ~dók NOI4BJoí íÉsznÉk káK Az áíÉnÖÉdÉíí közéoníá ~dók EpwgAI Öééjármű~dóF
N4IPBJb~nI ~z önkormánóz~í kölíséÖvÉíésá íámoÖ~íás~ 4RIRBJb~nI ~z áívÉíí
éénzÉszközök éÉdáÖ UI4BJb~n részÉsÉdák ~ bÉvéíÉlbőlK
Az fníÉÖrálí Önkormánóz~íá pzolÖálí~íó pzÉrvÉzÉí és ~ hozzá í~ríozó részbÉn önálló~n
Ö~zdálkodó áníézménóÉk OMMVK évbÉn íÉljÉsííÉíí működésá bÉvéíÉlÉ PTPKOVO ÉcíK bnnÉk
RTIMVBJáí ONPKNMU É cíJí ~z Élláíoíí~k íérííésá díj~ íÉszá káI ~z ~lk~lm~zoíí~k íérííésÉ
4ITSBI NT TTP Écí évÉs száníÉnK gÉlÉníős összÉÖÉí jÉlÉníÉíí ~ OMMVJÉs évbÉn ás ~z
áníézménóÉk számár~ ~ hÉlóáséÖÉk bérlÉíá díjából szárm~zó bÉvéíÉlK flóÉn bÉvéíÉlÉ ~z
Aéácz~á lkí~íásá hözéoní BÉlvárosá Álí~lános fskol~á í~ÖáníézménóénÉk EOKR4M ÉcíFI
~z Aéácz~á lkí~íásá hözéoní bÖóséÖÉs fskol~á áníézménóÉÖóséÖénÉk EOKTOP ÉcíFI
v~l~mání ~ íorn~íÉrmá k~é~cáíások káh~sználísáÖ~ má~íí jÉlÉníős bÉvéíÉlÉ v~n ÉzÉn ~
joÖcímÉn ~z RNSK szK fé~rá pz~kkééző fskolán~k EUKMRO ÉcíFK
Az ÉÖóéb s~jáí bÉvéíÉlÉk ~z ~lábbá~kb~n részlÉíÉsÉnI áníézménóÉnkéní ás bÉmuí~íásr~
kÉrülnÉkI ~ lÉÖjÉlÉníősÉbb bÉvéíÉl ~ í~nkonóhán ENOKSSR ÉcíFI és ~ vÉndéÖéíkÉzőknél
ENUK44S ÉcíF jÉlÉníkÉzák ~z RNSK számú fé~rá pz~kkééző fskolánálK
bÖóéb bÉvéíÉl boníása áníézménóÉnkéní EÉ cíF
fníeÖrálí Önkormánózaíá pzolÖK pzervezeí
sÉndéÖ éíkÉzők
TűzolíósáÖ üÖóvK szolÖK
hözbÉszÉrzéssÉl k~écsol~íos bÉvK
háríérííésI köíbér
Továbbszámlázoíí szolÖK
bÖóéb Eúszásokí~íásF

14 444
O PNS
N NUM
SOS
P 4N4
R SMM
N PMU

NP

sárosá hönóvíár
cénómásolás
T~Ödíj
hönóv éríékÉsííés
háríérííés
pzámííóÖéé h~sznál~í
bÖóéb s~jáíos bÉvéíÉl

4 T5O
O4U
RMV
N MPN
4NU
V4M
N SMS

„haéaszkodó” pzocáálás és dóermekjóléíá AlaészolÖálíaíó hözéoní Társulás O TSO
cuv~r bÉvéíÉl
N4
Továbbszámlázoíí szolÖálí~íás
PMM
bÖóéb Ejobál bÉfázÉíésI szÉméló szállííásI
O 44U
eázá j~vííó bÉvéíÉlÉI eÉlóÉííÉs szülőá díjI
eázá Öondozás díj~F

bÖóesííeíí pzocáálás fníézménó
sÉndéÖ éíkÉzők
háríérííés
bÖóéb
Belvárosá Álíalános fskola
Továbbszámlázoíí szolÖK
háríérííés
bÖóéb Ecuv~rdíjI kÉvÉzésá díj~kI T~nkönóv juí~lékF
gózsef Aííála Ájh
Továbbszámlázoíí szolÖK
háríérííés
bÖóéb Eí~nulménóá vÉrsÉnó nÉvÉzésá díj~kI

544
OUM
NNV
N4R
1 M88
TUN
RM
ORT
O54
T4
OM

fénómásolásI íÉlÉfon íérííésI áníÉrnÉí h~sznál~íF

NSM

fllóés dóula dámnázáum
sázsÖ~díj~k
T~ndíj
háríérííés
pzállásdíj
Továbbszámlázoíí szolÖK
bÖóéb EÚszásokí~íásI T~nórán kívülá okí~íásF

1 VOS
N4R
PM
S4
TRN
US
URM

Aéáczaá lkíaíásá hözéoní
sÉndéÖ éíkÉzők
sázsÖ~díj~kI í~nórán kívülá okíK
T~ndíj
Továbbszámlázoíí szolÖK
háríérííés
bÖóéb Epzállás díjI ÉíkÉző káríóák díj~I lhTs szÉrvÉzésá

8 5V1
N S4P
N SPN
44T
N MNN
N VMP
N VRS

díj~I T~nkönóv juí~lék bÉvéíÉlÉI íÉlÉfon íérííésF

N4

51SK szK pzakkééző fskola
sÉndéÖ éíkÉzők
T~nműhÉlóÉk
T~nkonóh~
bCai í~nfoló~m
T~nfoló~mokI vázsÖ~díj~k
T~ndíj
cuv~r
wöldkáríó~
Továbbszámlázoíí szolÖK
cÉlÉslÉÖÉs készlÉí éríékÉsííés
háríérííés
pzolÖálí~íás íérííés EpzállásdíjI rÉndÉzvénó bÉvéíÉlF
bÖóéb EíÉlÉfoníérííésI uíánfuíó kölcsönzésI

55 418
NU 44S
4 SVP
NO SSR
N NRN
S RTT
O UVN
P PSU
N UOT
N UOR
S4
URT
RS4
4VM

éíÉlhull~dékI rÉklámI nÉvÉzésá díj~kI
éíkÉzésá káríó~I ÉllÉnőrzőI munk~n~élóF

aombóvár sáros eávaíásos ÖnkK TűzolíósáÖa
Továbbszámlázoíí szolÖálí~íás
cuv~r
cÉlÉslÉÖÉs készlÉí éríékÉsííés
bÖóéb Ej~Ö~sb~n véÖzÉíí íÉvékÉnóséÖI uíánfuíó kölcsönzésI

1 O18
NSO
4PU
O
SNS

f~káváÖásF

Az áníézménóÉk ~ működésá bÉvéíÉlÉkÉí VVBJb~n íÉljÉsííÉííékI részlÉíÉzéséí ~z ~lábbá
íábláz~í í~rí~lm~zz~W
ÉrÉdÉíá
fníÉÖrálí ÖnkK pzolÖK pzK
pzávárvánó óvod~
sárosá hönóvíár
h~é~szkodó
pzocáálás
és
dóÉrmÉkjóléíá Al~észolÖálí~íó
hözéoní
bpwf aombóvár
bpwf pz~kcs
bpwf dóul~j
bÖóÉsííÉíí szocáálás fníézménó
BÉlvárosá Álí~lános fskol~
gózsÉf A Ájh aombóvár
ÁlíK fskK és Óvod~ a~lm~nd
ÁlíK fskK és Óvod~ Aíí~l~
gózsÉf Aííál~ Ájh összÉsÉn
fllóés dóul~ dámnázáum
Aéácz~á lkí~íásá hözéoní
összÉsÉn

OU MMM
O VMM
P OMM

módosííoíí
Écí
PS 4TM
N V4R
4 UTO

PS 4TM
N V4R
4 UTO

4 MMM
NOO PRM
NS RSM
NP NPN
NRO M4N
U RMM
NO RMM
UMN
RT4
NP UTR
P MMM

4 MMM
NOR OMP
NV UVV
NP NPN
NRU OPP
S MRV
N4 ORR
N NRT
RT4
NR VUS
P MMM

P RRP
NOR OMP
NV UVV
NP MVV
NRU OMN
S MRV
N4 ORR
N NRS
RNN
NR VOO
O SN4

OO MU4

4S NRS

44 4O4

íÉljÉsííés

NR

RNSK szK fé~rá pz~kkééző
fskol~
VT MMM VT U4T
ÖnkormK
eáv~íásos
TűzolíósáÖ
O MTO
O MTO
fníézménóá működésá bÉvéíÉl
összÉsÉnW
PPS STO PTS S4M

VT U4U
N PU4
PTP OVO

Az áskolák éíkÉzíÉíéséí kéí főzőkonóh~I ~z Aéácz~á CsÉrÉ gános Álí~lános és
hözééáskol~ és Al~éfokú jűvészÉíokí~íásá fníézménó és ~z RNSK szK fé~rá pz~kkééző
fskol~ konóháá láíják ÉlK A ÖóÉrmÉkÉk részéről ~z áÖénóbÉvéíÉl csökkÉnő íÉndÉncááí
muí~íI máközbÉn ~z éíkÉzésá kÉdvÉzménóbÉn részÉsülők ~ránó~ foló~m~íos~n
növÉkszák Eközééáskoláb~n 4SBI álí~lános áskoláb~n RSIR BFK
A gózsÉf Aííál~ Ájh í~nulóán~k éíkÉzíÉíéséí OMMVK szÉéíÉmbÉr NJíől ~z Aéácz~á
lkí~íásá hözéoní kolléÖáumá áníézménóÉÖóséÖÉ láíj~ ÉlK
Az áníézménóÉknél OMMVK évbÉn összÉsÉn NNTKTRN Écí volí ~ éénzÉszközáívéíÉl
EVMKU4M Écí működésá célúI OSKVNN Écí fÉlh~lmozásá célúFI n~Öó összÉÖű éálóáz~íok~í
nóÉríÉk ÉlI jÉlÉníős íámoÖ~íásí k~éí~k ~ junk~üÖóá hözéonííólI ~ sz~kkéézésí véÖző
közééáskolák sz~kkéézésá íámoÖ~íásí k~éh~ín~k váll~lkozóá fÉl~jánlásból ~
sz~kkéézésá fÉl~d~íok Élláíásár~I mÉló összÉÖÉí íárÖóá Észközök bÉszÉrzésérÉ kÉll
fordíí~náukK OMMVK évbÉn ~z Aéácz~á lkí~íásá hözéoní bÖóséÖÉs fskol~á
fníézménóÉÖóséÖÉ E4K4OMKMMM cíF és ~z RNSK számú fé~rá pz~kkééző fskol~ EPK4UUKMMM
cíF k~éoíí sz~kkéézésá hozzájárulásíI mÉló már nÉm közvÉílÉnül ~ váll~lkozókíólI
h~nÉm ~ h~éosvárJTfpwh TérséÖá fníÉÖrálí pz~kkééző hözéoní háÉmÉlkÉdőÉn
hözh~sznú konérofáí hfíJn kÉrÉszíül érkÉzÉíí ~z áníézménóÉkhÉzK
ÁívÉíí éénzÉszközök részlÉíÉzésÉ áníézménóÉnkéníW
fníÉÖrálí Önkormánóz~íá pzolÖálí~íó pzÉrvÉzÉí
RKSPN Écí
sárosá hönóvíár
UVU Écí
„h~é~szkodó” pzocáálás és dóÉrmÉkjóléíá Al~észolÖK hözéK 4SKTOT Écí
bÖóÉsííÉíí pzocáálás fníézménó
NK4UR Écí
gózsÉf Aííál~ Ájh
NPKORT Écí
fllóés dóul~ dámnázáum
4KMPV Écí
Aéácz~á lkí~íásá hözéoní
ONKUPO Écí
RNSK szK fé~rá pz~kkééző fníézÉí
OPKPUT Écí
TűzolíósáÖ
4TT Écí
ÖsszÉsÉnW
NNTKTRN Écí
Az önkormánóz~íá bÉvéíÉlÉk közöíí ~ hÉlóá ~dók összÉÖÉ SUOKOTT ÉcíK Az önkormánó
hÉlóá ~dó bÉvéíÉlÉá közül ~z áé~rűzésá ~dó ~ lÉÖjÉlÉníősÉbb ERVPKPUS ÉcíFK
Az áíÉnÖÉdÉíí közéoníá ~dók közöíí szÉrÉélő Öééjármű~dó NMMBJb~n ~z
önkormánóz~ínál m~r~díI íÉljÉsííésÉ ~z ÉrÉdÉíá Élőáránóz~íoí mÉÖh~l~dí~ E~ íÉrvÉzÉíí
NMRKMMM ÉcíJí~l szÉmbÉn NMSKOOO ÉcíFK A íÉljÉsííménó uíáná ~dózí~íás P évÉ működákK
A háír~lékok növÉkÉdésÉ má~íí 4NS db forÖ~lomból kávon~íoíí Öééjármű uíán SKSVS
Écí háír~lékoí fázÉíÉííÉk bÉ ~ háír~lékos Öééjármű íul~jdonosokK
A m~ÖánszÉmélóÉk és váll~lkozók kommunálás ~dój~ ERSKTVM ÉcíFI VTBJ~I ~z
ééííménó~dó EOUKOPU ÉcíF VUBJ~ ~z ÉrÉdÉíálÉÖ íÉrvÉzÉíí összÉÖnÉkK
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Az ééííménó~dó méríékÉ TMM cíLm²K Az ééííménó~dó káíÉrjÉd ~ dun~r~sJfürdő
íÉrülÉíén lévő üdülőkrÉ és ~ váll~lkozásá íÉvékÉnóséÖÉí folóí~íó m~ÖánszÉmélóÉk
íul~jdonáb~n lévő üzlÉírÉI műhÉlórÉI árodár~K Az ~dózók lÉÖn~Öóobb részÉ Öun~r~sá
üdülő uíán fázÉíő m~ÖánszÉmélóI ~z ~dónÉmnél ~ háír~lék kás méríékűK
Az ádÉÖÉnforÖ~lmá ~dó bÉvéíÉlÉk ~z fK félévá ~l~csonó íÉljÉsííésí kövÉíőÉnI ~z
ádÉÖÉnforÖ~lmá szÉzon véÖérÉ UTBJb~n íÉljÉsülíÉkK Az ádÉÖÉnforÖ~lmá ~dó méríékÉ
nÉm válíozoíí EPMM cíLvÉndéÖéjsz~k~F ~z Élőző éváhÉz kééÉsí ~ íÉrvÉzÉíí bÉvéíÉl
kÉvÉsÉbb 4SN ÉcíJí~lI ~mÉló ~ vÉndéÖforÖ~lom csökkÉnésévÉl ándokolh~íóK
Az áé~rűzésá ~dó fÉlíéíÉlÉábÉn válíozás OMMVK évrÉ von~íkozó~n sÉm kövÉíkÉzÉíí bÉI ~
kölíséÖvÉíésbÉn ÉrÉdÉíálÉÖ íÉrvÉzÉíí Élőáránóz~íoí VP málláó foráníí~lI ~z Élőző éváí NVM
málláó cíJí~l h~l~dí~ mÉÖ ~ íÉljÉsííésK
A váll~lkozók kommunálás ~dójár~ íÉrvÉzÉíí NKRMM Écí bÉvéíÉlhÉz kééÉsí NKTSR Écí ~
íÉljÉsííésK A bÉvéíÉl RMM ÉcíJí~l kÉvÉsÉbb ~ í~v~lóá évhÉz vászonóíív~I mávÉl OMMVK
évíől ~z ~dó méríékÉ NKRMM cíLfőJrÉ kÉrülí csökkÉníésrÉK
A í~l~jíÉrhÉlésá díj összÉÖÉ OMMUK éváhÉz kééÉsí USM ÉcíJí~l csökkÉníI ~mÉló ~
szÉnnóvízráköíésÉk ÉmÉlkÉdésévÉl m~Öó~rázh~íóK
Az ééííménó~dó háír~lékán~k növÉkÉdéséí okozí~I hoÖó ~ külföldá íul~jdonosok nÉm
jÉlÉníkÉzíÉk ~ í~ríozás rÉndÉzésérÉI v~l~mání mÉÖszűní váll~lkozások ~dóí~ríozásából
íÉvődák összÉ ~ kánílévőséÖ növÉkÉdésÉK
A m~ÖánszÉmélóÉk kommunálás ~dój~ ÉsÉíébÉn ~ háír~lékok íöbb évÉs ~dóí~ríozásból
álln~kI mÉlóÉí sok ÉsÉíbÉn ~ íul~jdonukb~n lévő ánÖ~íl~nr~ jÉlzáloÖjoÖkéní íÉrhÉlí ~z
~dóh~íósáÖI állÉívÉ ~z ~dóí~ríozás bÉh~jíás~ áí~dásr~ kÉrülí ~ h~éosJmÉníá ménzüÖóá
séÖrÉh~jíó és bllÉnőrző Társulásn~kK
fé~rűzésá ~dónál OM ~dózóv~l szÉmbÉn fÉlszámolásá Éljárás v~n foló~m~íb~nI Émá~íí
SKMRUKVRP cí ~ kánílévőséÖK
A Öééjármű~dónál ~ íÉljÉsííménó~dóból ÉrÉdő n~Öóméríékű ~dókávÉíésÉkI v~l~mání
ÖééjárművÉk véíÉlÉI Él~dás~ má~íí mÉÖ nÉm fázÉíÉíí ~dóí~ríozások ádézíék Élő ~
háír~lékok ÉmÉlkÉdéséíK
A kölíséÖvÉíésá íámoÖ~íások közül ~ norm~íív hozzájárulás lÉÖn~Öóobb részÉ
fÉl~d~ímuí~íóhoz köíöííK
Az áll~má íámoÖ~íások és ~z pwgA ÉrÉdÉíá Élőáránóz~íáí ~ kölíséÖvÉíésá íörvénó
íÉrvÉzÉíÉ ~l~éján áll~éííoííuk mÉÖK A íörvénó ÉlfoÖ~doíí fÉlíéíÉlÉá ~l~éján káÉÖészííő
fÉlmérésí h~jíoíí~k véÖrÉ ~ jÉlzőrÉndszÉrÉs házá sÉÖííséÖnóújíás joÖosulísáÖá
fÉlíéíÉlÉánÉk válíozás~ má~ííK
A káÉÖészííő fÉlmérés ~d~í~á szÉrání ~ jánászíéráum ~z önkormánóz~í OMMVK évá
Élőáránóz~í~áí RPN ÉcíJí~l csökkÉníÉííÉK
Az áll~má norm~íív hozzájárulások és íámoÖ~íások évÉs összÉÖéről év közbÉn íöbb
~lk~lomm~l lÉhÉí lÉmond~náI júláus PNJá h~íárádővÉl éóíáÖénó bÉnóújíásár~ ás v~n
lÉhÉíőséÖK Az önkormánóz~í ~z áníézménóÉk jÉlzésÉ ~l~éján OMMVK áérálásI júláus és
okíóbÉr hón~éb~n ás módosííoíí~ ~ norm~íív hozzájárulások ~l~éjául szolÖáló
muí~íószámok~íK
A OMMVK áérálás PMJáÖ mÉÖküldöíí ~d~íok ~l~éján ~z önkormánóz~í OMMVK évá
Élőáránóz~í~áí ~z Önkormánóz~íá jánászíéráum VKTTUKNSS cíJí~l csökkÉníÉííÉI ~ júláus
PNJáÖ mÉÖküldöíí lÉmondás és éóíáÖénólés ~d~í~án~k mÉÖfÉlÉlőÉn ~z önkormánóz~í
OMMVK évá Élőáránóz~í~ NUKTOTKVNO cíJí~l csökkÉníI ~ éóíÉlőáránóz~í összÉÖÉ OVKRV4KPMV
cíI összÉsséÖébÉn ~ norm~íív íámoÖ~íás NMKUSSKPVT cíJí~l íöbb lÉííK
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Az áérálásá lÉmondás ~z áníézménóÉk ~d~íszolÖálí~íásán~k mÉÖfÉlÉlőÉn ~ szocáálás
éíkÉzíÉíés EJ4 főFI ~ sz~km~á ÉlmélÉíá kéézés EOMMUK okíóbÉrá léíszám JPM főI OMMVK
okíóbÉrá léíszám JPT főF és ~ művészÉíokí~íás EJOS főFI ~ júláusá éóíáÖénólés ~z óvod~á
nÉvÉlés EH4U főFI ~ kÉdvÉzménóÉs éíkÉzés EHOR főFI sz~kközééáskol~ VJNMK évfoló~mán
folóó Öó~korl~íá okí~íás EHNU főFI í~nulók ánÖóÉnÉs í~nkönóvÉlláíás~ EHN4P főFI ~
júláusá lÉmondás ~ közééfokú áskol~ VJNPK évfoló~m EJOV főFI ~ sz~km~á ÉlmélÉíá
kéézés EJON főF bÉcsülí léíszámáí éráníÉííÉ n~Öóobb összÉÖÖÉlK
A júláusá módosííás során száníÉ v~l~mÉnnóá áníézménónél éóíáÖénó kÉlÉíkÉzÉííI
n~Öóobb összÉÖű lÉmondás ~z RNSK szK fé~rá pz~kkééző fskolánál volí EPKORR ÉcíFK
OMMVK okíóbÉr NRJén ~ várh~íó sí~íászíák~á ~d~íok ~l~éján ásméíÉlíÉn lÉmondásr~ kÉrülí
sorI jÉlÉníősÉbb összÉÖű lÉmondás ~z Aéácz~á lkí~íásá hözéonínál Eközééfokú áskol~á
okí~íásF és ~z RNSK szK fé~rá pz~kkééző fskolánál Eközééfokú áskol~á okí~íásF volíK Az
áll~má íámoÖ~íás ~ léíszámválíozás kövÉíkÉzíébÉn összÉsÉn UKUTOKSV4 cíJí~l csökkÉníK
Az áé~rűzésá ~dóÉrőkééÉsséÖ növÉkÉdésÉ má~íí júláusb~n VPKNOV ÉcíJí~lI okíóbÉrbÉn
TKRSN ÉcíJí~l csökkÉní ~ íÉlÉéülésá önkormánóz~íok jövÉdÉlÉmdáffÉrÉncáálódásán~k
mérséklésérÉ áíÉnÖÉdÉíí pwgAK
Az évközá lÉmondások részbÉn ~ norm~íív áll~má hozzájárulásíI részbÉn ~z pwgA
norm~íív módon Éloszíoíí részéí éráníÉííékK
A íénólÉÖÉs muí~íószámok ~l~éján ~z év véÖén Élszámolíunk ~ íámoÖ~íásokrólI
éénzüÖóá h~íás~ ~ éénzm~r~dvánónál jÉlÉníkÉzákK
A íénólÉÖÉs muí~íószámok ~l~éján ~z év véÖá Élszámolásnál ~z önkormánóz~í részérÉ
káuí~l~ndó norm~íív hozzájárulás TKVVUKO4O cí E~z önkormánóz~íoí íénólÉÖÉsÉn
mÉÖállÉíő hozzájárulás összÉÖÉ NKTVNKT4VKORN cíFK
A OMMUK évá norm~íív hozzájárulások és íámoÖ~íásokI állÉívÉ ÉÖóéb közéoníá
kölíséÖvÉíésá íámoÖ~íások Élszámolásáí ~ j~Öó~r Áll~mkáncsíár aélJaunáníúlá
oÉÖáonálás fÖ~zÖ~íósáÖ~ OMMVK júláus hón~éb~n hÉlószíná ÉllÉnőrzés során vázsÖálí~K A
vázsÖál~í véÖÉrÉdménóÉkéní OPRKRP4 cí vássz~fázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖÉí áll~éííoíí~k mÉÖK
A jövÉdÉlÉmkülönbséÖ mérséklésénÉk év véÖá Élszámolás~ során VKMSVKORS cí
vássz~fázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖÉ kÉlÉíkÉzÉíí ~z önkormánóz~ín~kI ÉnnÉk ok~ ~ íérséÖá
fÉl~d~íÉlláíás Eközééáskol~á nÉvÉlésI kolléÖáumá ÉlláíásI síbKF muí~íószám~án~k
csökkÉnésÉ ~ íÉrvÉzÉííhÉz kééÉsíK
A l~kossáÖá közműfÉjlÉszíés EÖázhálóz~íI vízJ és cs~íorn~hálóz~íF íámoÖ~íásár~ OKMSM
Écí íámoÖ~íás érkÉzÉííI Ébből sz~bálószÉrűÉn káfázÉíésrÉ kÉrülí m~ÖánszÉmélóÉk
részérÉ NKUUV ÉcíI ~z áí nÉm vÉíí NTN Écí íámoÖ~íás ~z önkormánóz~ínál ÉÖó éváÖ
köíÉlÉzÉííséÖÖÉl íÉrhÉlí m~r~dvánókéní kÉrül kámuí~íásr~I Ézí kövÉíőÉn – ~mÉnnóábÉn
~ joÖosulí Éz ádősz~k ~l~íí nÉm vÉszá áí J vássz~ kÉll uí~lná ~ j~Öó~r Áll~mkáncsíárhozK
A nóárá ÖóÉrmÉkéíkÉzíÉíésrÉ k~éoíí íámoÖ~íásí E4KUPRKNSM cíI PTM cíL~d~ÖF íÉljÉs
ÉÖészébÉn fÉlh~sználí~ ~z önkormánóz~íK A „h~é~szkodó” pzocáálás és dóÉrmÉkjóléíá
Al~észolÖálí~íó hözéoní és ~z RNSK szK fé~rá pz~kkééző fskol~ közrÉműködésévÉl
OMMVK nó~rán O4O rászorulí ÖóÉrmÉk részÉsülí R4 n~éon kÉrÉszíül ÉÖószÉrá mÉlÉÖ
ÉbédbÉnK
A hÉlóá közlÉkÉdés íámoÖ~íásár~ éálóáz~íon ÉlnóÉrí 4KMVT ÉcíJoí ~ dÉmÉnc solán wríK
részérÉ ~ rÉndÉlÉí Élőírás~án~k mÉÖfÉlÉlőÉn íovábbuí~lí~ ~z önkormánóz~íK
Az RNSK szK fé~rá pz~kkééző fskoláb~n fÉlzárkózí~íó okí~íásb~n részÉsülő í~nulók uíán
~ bÉnóújíoíí áÖénólés ~l~éján kéí részlÉíbÉn összÉsÉn OK4MM Écí érkÉzÉííI fÉlh~sználás~
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OMMVK évbÉn mÉÖíöríéní Esz~km~á ÉszközökrÉI sz~km~á ~nó~Öokr~I Öó~korl~íá kéézésí
sÉÖííő ~nó~Öokr~FK
A gózsÉf Aííál~ ÁjhJb~n folóó áníÉÖrácáós okí~íásr~ fK üíÉmbÉn NK44U ÉcíJoíI ffK
üíÉmbÉn NKMMV ÉcíJoí nóÉríünk ÉlI ~má íárÖóévbÉn fÉlh~sználásr~ kÉrülíK
Az ~l~éfokú művészÉíokí~íás íámoÖ~íásár~ OKRMP Écí íámoÖ~íásí nóÉríünk ÉlI mÉlóből
~ BÉlvárosá Álí~lános fskol~ és Al~éfokú jűvészÉíokí~íásá fníézménó h~nÖszÉrÉkÉí
vásárolíK
A sz~km~á vázsÖází~íásí Enóárá és őszáF összÉsÉn PKNUP ÉcíJí~l íámoÖ~ííákK ÉrÉííséÖá
vázsÖákr~ RKN4S Écí közéoníosííoíí íámoÖ~íásí k~éoíí ~z önkormánóz~íK ÉrÉííséÖá
vázsÖáknál PKNOU cíLvázsÖ~íárÖóI sz~km~á vázsÖák ÉsÉíébÉn N4KN4M cíLvázsÖázó állK
NRKRRM cíLvázsÖázó volí ~ íámoÖ~íás méríékÉK
A kéí álí~lános áskoláb~n EgózsÉf Aííál~ ÁjhI BÉlvárosá Álí~lános fskol~ és Al~éfokú
MűvészÉíokí~íásá fníézménóF folóó nÉmzÉíáséÖá okí~íás í~nkönóvÉánÉk és
munk~füzÉíÉánÉk bÉszÉrzéséhÉz PSP Écí íámoÖ~íásí k~éíunkK T~nkönóv ÉsÉíén ~
íámoÖ~íás méríékÉ ~ íÉljÉs bÉszÉrzésá árI munk~füzÉíÉk ÉsÉíébÉn ~ bÉszÉrzésá ár és ~
í~nuló álí~l fázÉíÉndő íámoÖ~íoíí ár különbözÉíÉK
A íÉljÉsííménómoíávácáós ~l~éból éálóázoíí összÉÖ ENVKUOM ÉcíF szÉéíÉmbÉr véÖén
kÉrülí ~z önkormánóz~í számlájár~I ~ rÉndÉlÉí Élőírás~án~k mÉÖfÉlÉlőÉn káÉmÉlí
munk~véÖzésérí járó kÉrÉsÉí káÉÖészííésrÉ ~ mánőséÖáránóííásá rÉndszÉrrÉl rÉndÉlkÉző
áskolákb~n kÉrülí káfázÉíésrÉK
pz~km~á és ánform~íák~á norm~íívából összÉsÉn NMKVPT Écí állÉííÉ mÉÖ ~z
önkormánóz~íoíK
A íámoÖ~íásból fázÉííÉ ká ~z önkormánóz~í ~ T~nánform áskol~~dmánászírácáós szofívÉr
N évÉs fÉlh~sználásá díjáí EPIP málláó foráníoíFI ~ fÉnnm~r~dó összÉÖÉíI TIS málláó
foráníoí éÉdáÖ nÉvÉlésíI okí~íásí sÉÖííő Észközök és ánform~íák~á Észközök bÉszÉrzésérÉ
fordííoíí ~z önkormánóz~í állÉívÉ ~z áníézménóÉkK
Az Új TudásJjűvÉlíséÖ mroÖr~m kÉrÉíébÉn ~ éÉd~ÖóÖusok ~nó~Öá öszíönzéséí
szolÖáló íámoÖ~íásokr~ EáníÉÖrácáós rÉndszÉrbÉn részí vÉvő áníézménóÉkbÉn dolÖozó
éÉd~ÖóÖusok ~nó~Öá íámoÖ~íás~I ~ s~jáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉkkÉlI í~nulókk~l
foÖl~lkozó ÖóóÖóéÉd~ÖóÖá~á éóílékr~ joÖosulí~k íámoÖ~íás~ és ~z oszíálófőnöká
éóílékr~ joÖosulí~k íámoÖ~íás~F RKVTV ÉcíJoí k~éíunkK
A pzávárvánó Óvod~ és BölcsődÉI v~l~mání ~ gózsÉf Aííál~ Ájh óvod~ééülÉíÉánÉk
fÉlújííásá munkáár~ ÉlnóÉrí ORKUNM Écí íámoÖ~íás fÉlh~sználás~ OMNMK év Élső fÉlébÉn
v~lósul mÉÖK
A kölíséÖvÉíésá íörvénó UK számú mÉlléklÉíÉ szÉráníá norm~íív köíöíí fÉlh~sználású
íámoÖ~íások ÉÖó részéí EíűzolíósáÖI éÉd~ÖóÖus sz~kvázsÖ~ és íovábbkéézésI dáákséorí
íámoÖ~íás~I éÉd~ÖóÖá~á sz~kszolÖál~íF ~ nÉííó fán~nszírozás kÉrÉíébÉn h~vá
részlÉíÉkbÉn folóósííoííákK
A norm~íív köíöíí fÉlh~sználású íámoÖ~íások közöíí ~ szocáálás fÉl~d~íok íámoÖ~íás~
joÖcímÉn ~ szocáálás sÉÖélóI ádőskorú~k jár~dék~I ~z ~dóssáÖcsökkÉníésá íámoÖ~íásI
áéolásá díj ~ pzoc ívK 4NK § ENF bÉkÉzdésÉ ~l~éjánI l~kásfÉnní~ríásá íámoÖ~íás VMBJáíI ~
közcélú munk~ kÉrÉíébÉn káfázÉíÉíí bér és közíÉrhÉánÉk VRBJáíI ~ rÉndÉlkÉzésrÉ állásá
íámoÖ~íásr~ káfázÉíÉíí összÉÖnÉk UM BJáí áÖénóÉlhÉííük vássz~K
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A fÉjlÉszíésá íámoÖ~íások ÉsÉíébÉn ETbhfI CÉabF cs~k ~zok~í ~ éénzÉkÉí k~éíuk mÉÖI
~mÉló bÉruházások íÉljÉs ÉÖészébÉn bÉfÉjÉződíÉkK A OMMVK évbÉn ÉnÖÉdélóÉzÉíí
íámoÖ~íások szÉrződésÉánÉk ~láírásár~ lÉÖíöbb ÉsÉíbÉn OMMVK dÉcÉmbÉrébÉn kÉrülí sorK
A káváíÉlÉzésá munkál~íok bÉfÉjÉzésérÉ ÉÖóÉs ÉsÉíÉkbÉn száníén OMMVK dÉcÉmbÉrébÉn
kÉrülí sorI ~ íöbbánél OMNMJÉs bÉfÉjÉzésá h~íárádő kÉrülí mÉÖjÉlölésrÉK A íámoÖ~íások
lÉhívásár~ cs~k mándkéí fél álí~l ~láírí íámoÖ~íásá szÉrződés ÉsÉíénI ~ munk~
ÉlvéÖzésÉI ~ számlák bÉérkÉzésÉI állÉívÉ káfázÉíésÉ uíán v~n lÉhÉíőséÖK A j~Öó~r
Áll~mkáncsíár hÉlószíná ÉllÉnőrzés uíán uí~lj~ ká ~ íámoÖ~íásíK A íámoÖ~íások
lÉhívásár~ OMNMJbÉn v~n lÉhÉíőséÖünkK
Áíveíí éénzeszközökI íámoÖaíáséríékű bevéíelek
Az áníézménófÉnní~ríó íársulások működéséhÉz ~ Többcélú Társulás járulí hozzá ~
kölíséÖvÉíésá íörvénó UK számú mÉlléklÉíÉ ~l~éján mÉÖáll~éííoíí áll~má íámoÖ~íás
áí~dásáv~lK A íÉrvÉzÉíí összÉÖ ~ pzávárvánó Óvodár~ OKOPO ÉcíJoíI ~ BÉlváros
Álí~lános fskolár~ UKNPV ÉcíJoíI ~ gózsÉf Aííál~ ÁjhJr~ OOKROP ÉcíJoíI ~z bÖóÉsííÉíí
pzocáálás fníézménórÉ OMKPRM ÉcíJoíI ~ h~é~szkodó pzocáálás és dóÉrmÉkjóléíá
Al~észolÖálí~íó hözéonír~ ORKUOO ÉcíJoíI bÉlső ÉllÉnőrzésrÉ 4KRVO Écí EösszÉsséÖébÉn
NP málláó foráníí~l kÉvÉsÉbb mání ~z Élőző évbÉnFK A íársuláss~l köíöíí mÉÖáll~éodás
~l~éján ~ köíöíí fÉlh~sználású norm~íív fÉlh~sználású íámoÖ~íásí muí~íószámok
~l~éján ~z önkormánóz~í mÉÖk~éí~K
A Társulás álí~l OMMUK évrÉ áÖénóÉlí íámoÖ~íások Élszámolás~ ~l~éján ~z
önkormánóz~ín~k PKUPUKPMM cí vássz~fázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖÉ kÉlÉíkÉzÉííK
Az áníézménófÉnní~ríó íársulások szám~ OMMVK ~uÖuszíus NJíől ~ h~éosJmÉníá lkí~íásá
Társulás léírÉjöííévÉl kÉííővÉl csökkÉníI ~zonb~n ~ íöbb í~Öáníézménó má~íí ~
működésrÉ áívÉíí éénzÉszközök ÉmÉlkÉdnÉkI ~ k~éosszÉkcsőá áníézménóÉk
működíÉíéséhÉz ROKT4M ÉcíJoí kÉllÉíí ~ íÉrv szÉrání bázíosíí~ná ~z önkormánóz~íokn~kI
~ íénólÉÖÉs áíuí~lí összÉÖ 4PKMTS ÉcíK
A íársulásokb~n részívÉvő önkormánóz~íokk~l ~ OMMUK évrÉ áí~doíí hozzájárulásokk~l
júnáus hón~éb~n Élszámolíunk ~ íénólÉÖÉsÉn íÉljÉsííÉíí bÉvéíÉlÉk és ká~dások v~l~mání
~ OMMUK dÉcÉmbÉr PNJáÖ áíuí~lí összÉÖÉk ~l~éjánK Az Élszámolás ~ OMMUK évá
zárszám~dás ~l~éján íöríéníK
fníézménófÉnní~ríó íársulásb~n működák ~ „h~é~szkodó” pzocáálás és dóÉrmÉkjóléíá
Al~észolÖálí~íó hözéoníI ~ gózsÉf Aííál~ Álí~lános jűvÉlődésá hözéoníI ~z bÖóÉsííÉíí
pzocáálás fníézménóI ~z Aéácz~á lkí~íásá hözéoní ásK
A íársulások fán~nszírozásáb~n ~ aombóvár és hörnóékÉ Többcélú hásíérséÖá
Társulás hozzájárulás~ mÉllÉíí ~ részívÉvő önkormánóz~íokíól áívÉíí éénzÉszköz ás
jÉlÉníős n~ÖósáÖrÉndűK
A h~é~szkodó pzocáálás és dóÉrmÉkjóléíá Al~észolÖálí~íó hözéoní íÉvékÉnóséÖéhÉz ~
közséÖÉkbÉn Élláíoíí fÉl~d~íokr~ l~kossáÖszám ~l~éján járó norm~íívák~í
Ecs~ládsÉÖííésI ÖóÉrmÉkjóléíá szolÖál~íF aombóvár város áÖénóÉlíÉ mÉÖI ~z
önkormánóz~íokíól ~ norm~íív íámoÖ~íáson fÉlül áívÉíí éénzÉszköz nÉm volíK
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Az ééííésüÖóá íársuláshoz NM közséÖ cs~íl~kozoííI ~ hozzájárulás összÉÖÉ NMM cíLfőLév
EösszÉsÉn UNT ÉcíLévFI kéí részlÉíbÉn ÉsÉdékÉsI ~ másodák részlÉí mÉÖfázÉíésénÉk O
önkormánóz~í nÉm íÉíí ádőbÉn ÉlÉÖÉí E~ háír~lék összÉÖÉ TO ÉcíFK
A BÉlvárosá Álí~lános fskol~ fníézménófÉnní~ríó Társulásnál ~ í~Öönkormánóz~íok ~
bÉjáró í~nulók uíán fázÉíÉndő RPKRTR cíLfőLév állÉívÉ ~ OMMTLMUK í~névíől bÉlééő ~lsós
í~nulók uíán UOKOOS cíLfőLévI fÉlsős í~nulók uíán TRKUVO cíLfőLév hozzájárulásí ESLNM
részéí összÉsÉn RV fő léíszám ~l~éjánF fázÉííék mÉÖ Aíí~l~ közséÖ ~ fÉlsősökrÉI
h~éoséul~ és k~k éÉdáÖ ~z NJUK évfoló~mos í~nulók uíán fázÉíÉííK
A gózsÉf Aííál~ Álí~lános jűvÉlődésá hözéoní fÉnní~ríásár~ köíöíí íársulásá
mÉÖáll~éodás szÉrání ~ í~ÖáníézménóÉk működíÉíéséhÉz ~z áll~má hozzájárulás és
ÉÖóéb káÉÖészííő hozzájáruláson kívül szükséÖÉs íovábbá kölíséÖÉí bázíosííják ~z
önkormánóz~íokI ~ íámoÖ~íásí h~voní~ kÉll uí~lnáK
Az bÖóÉsííÉíí pzocáálás fníézménó ÉsÉíébÉn dóul~j közséÖnél ~z Élőző év Élszámolás~
má~íí PO Écí vássz~fázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖünk kÉlÉíkÉzÉííK pz~kcs hözséÖ
Önkormánóz~íán~k száníén vássz~ kÉllÉíí uí~lnunk POT ÉcíJoí E~ közséÖ álí~l OMMVK
évrÉ váll~lí hozzájárulás méríékÉ SKMMM Écí volíI ~z Élőző év Élszámolás~ ~l~éján SKPOT
Écí ~ közséÖ részérÉ vássz~járíFK
A döbröközá óvod~ és álí~lános áskol~ működéséhÉz íÉrvÉzÉíí PTKNTT Écí
hozzájárulásból év véÖéáÖ PRKVMN Écí érkÉzÉíí mÉÖK
A Többcélú hásíérséÖá Társulás hozzájárulásáv~l ~ íársulí önkormánóz~íok bÉfázÉíésÉ
ás ~l~csonó~bb lÉííK
A mÉzÉá őrszolÖál~í fÉnní~ríásához ~z önkormánóz~í ~z őrszolÖál~í fÉnní~ríásáv~l és
működésévÉl k~écsol~íb~n fÉlmÉrülő kölíséÖÉk – szÉmélóá és doloÖá ká~dások – RMBJ
án~k mÉÖíérííéséí nÉÖóÉdévÉníÉ uíól~Ö kérÉlmÉzhÉíáK A O fő mÉzőőr foÖl~lkozí~íásár~
OMMVK évbÉn NKMRO Écí áll~má hozzájárulás érkÉzÉííK
Az áskol~íÉj ~kcáób~n OMMVK évbÉn ~z önkormánóz~í ~z álí~lános áskol~á í~nulók
részérÉ mándÉn í~nííásá n~éon O dlJÉs éoh~r~s íÉjÉí bázíosííoííI íámoÖ~íáskéní TKU4O
ÉcíJoí Ekáoszíoíí íÉj bruííó véíÉlár~F k~éoíí ÉhhÉz ~ városI ~ vássz~áÖénólés módszÉrÉ és
~z Élbírálásár~ rÉndÉlkÉzésrÉ álló ádő E4 hón~éF má~íí ~ íÉljÉsííésá ~d~íok ~z Élőző év
másodák fÉlérÉ juíó íámoÖ~íásí ás í~rí~lm~zzák
A védőnőá Élláíásr~ és ~z áskol~JÉÖészséÖüÖóá fÉl~d~íok Élláíásár~ POKPUV ÉcíJoí uí~lí
áí ~z lbmK
A coÖl~lkozí~íásá és pzocáálás eáv~í~l ~ íámoÖ~íásá szÉrződésbÉn foÖl~lí üíÉmÉzésnÉk
mÉÖfÉlÉlőÉn uí~lí~ áí ~ íámoÖ~íó szolÖálí~íás ETKRMM ÉcíFI ~ szÉnvÉdélóbÉíÉÖÉk
közösséÖá Élláíás~ EUKMMM ÉcíF és ~ észáchááírá~á bÉíÉÖÉk közösséÖá Élláíásán~k
íámoÖ~íásáí EUKTRM ÉcíFK
A TocC íámoÖ~íások közül ~ hkbfmm m~rk íámoÖ~íás~ P málláó cíI ~ közmunk~
éroÖr~mr~ ~ NM málláó cíI ~z Őszádő ~ széékorú~kn~k dun~r~son éroÖr~mhoz OKUTS
Écí íámoÖ~íásí k~éíunkK
A koméÉíÉncá~ ~l~éú okí~íás ETÁjlmF éálóáz~í lÉbonóolííásár~ PRKTMM Écí ÉlőlÉÖ
érkÉzÉííK
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Az „bÖó nóÉlvÉí bÉszélünk” – ~ foÖl~lkozí~íásá és szocáálás szÉrvÉzÉíÉk
ÉÖóüííműködésá modÉlléroÖr~mjár~ ÉlnóÉrí ebclm éálóáz~ír~ ádÉá évbÉn PKOUS Écí
érkÉzÉííK
A szocáálás íörvénó ~l~éján ~ szocáálás szükséÖlÉí vázsÖál~íár~ léírÉhozoíí sz~kéríőá
bázoíísáÖ működéséhÉz ~ ká~doíí sz~kvélÉménóÉnkéní NM ÉzÉr foráníí~l járulí hozzá ~z
áll~má kölíséÖvÉíésK
A rÉndszÉrÉs ÖóÉrmÉkvédÉlmá kÉdvÉzménórÉ joÖosulí~k részérÉ O ~lk~lomm~l RKRMM
cíLfőI összÉsÉn NMKTUO Écí összÉÖű éénzbÉlá íámoÖ~íásí fázÉíÉíí ká ~z önkormánóz~íI
mÉlóÉí NMMBJb~n vássz~áÖénóÉlíK
A OMMVJÉs vál~szíásokr~ Ebm vál~szíás és ádőközá éolÖármÉsíÉr vál~szíásF SKUVR Écí
íámoÖ~íás érkÉzÉííK
A kölíséÖvÉíésá íörvénó szÉrání ~ jövÉdÉlÉmJdáffÉrÉncáálódás mérsékléséről íöríénő év
véÖá Élszámoláskor mÉÖm~r~dó összÉÖ ~ káÉÖészííésbÉn részÉsülő önkormánóz~íok~í
mÉÖállÉíáK b címÉn SKUM4 ÉcíJoí muí~íí~k ká ~z önkormánóz~í részérÉK
A íámoÖ~íáséríékű fÉlh~lmozásá bÉvéíÉlÉk közöíí ~ molÖármÉsíÉrá eáv~í~l
~k~dálómÉníÉsííésérÉ EÁolmF érkÉzÉíí N4K4TV Écí íámoÖ~íás ~ PK nÉÖóÉdévbÉnI ~
éálóáz~í lÉzárulíK
Az buróé~á rnáós íámoÖ~íáss~l mÉÖv~lósuló Tflm júzÉumá Tudásérób~ érojÉkírÉ
NTK4PO Écí ÉlőlÉÖ érkÉzÉííK
A bÉruházás ~ uufK száz~dá áskoláb~ éroÖr~m kÉrÉíébÉn ~ volí wrínóá flon~ Álí~lános
fskol~ fÉlújííásához fÉlvÉíí háíÉlhÉz 44R Écí k~m~ííámoÖ~íásb~n EOMBJosF részÉsülí ~z
önkormánóz~íK
A OMMUK évá é~nÉlfÉlújííásokr~ Ekééközíárs~sáÖ uK PNJPTK és kééközíárs~sáÖ uK 4SKF
OMMVK évbÉn OPKRMO Écí íámoÖ~íás érkÉzÉííK
lííhoníÉrÉmíésá íámoÖ~íásáb~n EánÖ~íl~n vásárláshozF R fő í~ríós nÉvÉlésből kákÉrülí
fá~í~l részÉsülí ESKTMP ÉcíFK
A vízáközmű íársul~íok mÉÖszűnésÉ uíán ~ l~kossáÖá hozzájárulásí ~z önkormánóz~í
számlájár~ fázÉíák bÉ ~z éráníÉííÉkK
A
kÉrívárosá
szÉnnóvízbÉruházáss~l
k~écsol~íb~n
mÉÖköíöíí
l~kossáÖá
l~kásÉlőí~k~rékossáÖá szÉrződésÉk Ecund~mÉní~I lTmF ÉÖó részÉ lÉjáríI ~z Ébből
bÉfolóí OTIR málláó foráníoí ~z önkormánóz~í íÉljÉs ÉÖészébÉn ~ vízáközmű háíÉl
íörlÉszíésérÉ fordííoíí~K
A aombó mál és ~ gók~á uíc~á ééííkÉzésÉk k~écsán NM db é~rkoló mÉÖválíásár~ P
málláó cí bÉvéíÉlÉ kÉlÉíkÉzÉíí ~z önkormánóz~ín~kK
A hözíárs~sáÖ úíá csomóéoní áíééííésérÉ kéí váll~lkozóv~l köíöííünk közérdÉkű
köíÉlÉzÉííséÖváll~lásá mÉÖáll~éodásíI Ébből O málláó forání folóí bÉ ~z Önkormánóz~í
számlájár~K NSIO málláó foráníoí éÉdáÖ OMNMJbÉn fázÉíÉíí mÉÖ ~ váll~lkozóK
Önkormánózaíá káadások alakulása
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Az önkormánóz~í összÉs ká~dás~ RKMPMKSO4 ÉcíI mÉlóből ~ működésá célú ká~dások
~ránó~ VOITBI ~z Élőző évÉkhÉz vászonóíív~ ~ rész~ránó ÉrőíÉljÉsÉn ÉmÉlkÉdÉííI
részbÉn ~z áníézménóá szÉrkÉzÉíválíozásí EAmlhFI részbÉn ~ fÉlújííásokI bÉruházások
Élm~r~dás~ má~ííK
Az összÉs ká~dáson bÉlül ~ szÉmélóá juíí~íás és járulék~ RPBJos ~ránó~ száníén
növÉkÉdésí jÉlÉní ~z Élmúlí évhÉz kééÉsíK
A szÉmélóá juíí~íások íÉljÉsííésÉ OKMRVKO4R ÉcíI mÉlóből ~ rÉndszÉrÉs szÉmélóá juíí~íás
NKR44KRVR ÉcíI ~ nÉm rÉndszÉrÉs 4NVKPSN ÉcíI míÖ ~ külső szÉmélóá juíí~íás VRKOUP ÉcíK
A szÉmélóá juíí~íásokon bÉlül m~Ö~s ~ nÉm rÉndszÉrÉs juíí~íás ~ránó~I mÉÖjÉÖóÉzvÉI
hoÖó ~ doloÖá ká~dások közöíí szÉrÉéÉlőI ~ szÉllÉmá íÉvékÉnóséÖ véÖzésérÉ íöríénő
káfázÉíés íovábbá OVKUMR ÉcíJoí íÉsz káK
A szÉmélóá juíí~íásoknál ~z ~l~éállÉíménóÉkÉí mÉÖh~íározó állÉíménóíábl~ nÉm
válíozoííI ~ íázÉnh~rm~dák h~vá állÉíménó mÉÖszűníI ~ hÉlóÉííÉ közéoníosííoíí
Élőáránóz~íból bázíosííoíí kÉrÉsÉíkáÉÖészííésí és ~ félévkor csökkÉníÉíí méríékéí ~z
önkormánóz~í ~ munk~váll~lókn~k h~voní~ káfázÉííÉK
A munkálí~íó íÉrhÉlő járulékok OMMVK júláus hón~éíól csökkÉníÉkI ~
íárs~d~lombázíosííásá járulék OVBJról OTBJr~ módosulíK
A doloÖá ká~dásoknál ~ kölíséÖvÉíés ÉlfoÖ~dás~kor ~ kéévásÉlőJíÉsíülÉí növÉkÉdésí
nÉm h~Öóoíí jóváK
A doloÖá ká~dások ~ íÉrvÉzÉííhÉz kééÉsí ~z áf~ ÉmÉlésÉ ÉllÉnérÉ ~l~csonó~bb száníÉn
íÉljÉsülíÉkI ~z áníézménóá fán~nszírozás í~rí~lékb~ hÉlóÉzésÉ má~ííá mÉÖszorííásí ~
doloÖá ká~dások Élh~Öóásáv~l rÉndÉzíék ~z áníézménóÉkK
Az áníézménóá áí~l~kulások má~íí év közbÉn mÉÖszűní ~ BÉlvárosá Álí~lános fskol~ és
~ pzávárvánó Óvod~I Élőáránóz~í m~r~dvánóuk ~z Aéácz~á lkí~íásá hözéoníhoz
kÉrülíK
Az új í~ÖáníézménóÉk kölíséÖvÉíésévÉl száníén ~z okí~íásá közéoní Élőáránóz~í~á
növÉkÉdíÉkK
A gózsÉf Aííál~ Álí~lános jűvÉlődésá hözéoní éíkÉzíÉíésénÉk áíszÉrvÉzésévÉl ~z
ÉddáÖá váll~lkozó hÉlóÉíí ~z önkormánóz~í áníézménóÉá EfníÉÖrálí Önkormánóz~íá
pzolÖálí~íó pzÉrvÉzÉíI Aéácz~á lkí~íásá hözéoníF láíják Él ~ fÉl~d~íoíI ~ ká~dásá
száníjük ÉmÉlésrÉ kÉrülíK
Az áníézménóÉk módosííoíí ká~dásá Élőáránóz~í~ák~í bÉí~ríoííákI lÉjárí számláák
összÉÖÉ nÉm jÉlÉníősK
A köíÉlÉzÉííséÖváll~lások íÉrülÉíén íovábbr~ sÉm mÉÖnóuÖí~íó ~ hÉlózÉí ~z RNSK számú
fé~rá pz~kkééző fskol~ és holléÖáum ÉsÉíébÉnK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí ~ í~rí~lékkéézés
~lól kávoní~ ~z áníézménóíI ÉnnÉk ÉllÉnérÉ ~z év véÖén ~ lÉjárí számláán~k ÉÖóÉnlÉÖÉ
NTKRRU ÉcíK
Az áníézménó ~z év során összÉsÉn NNK4SP Écí összÉÖű norm~íív áll~má
hozzájárulásról mondoíí lÉI ~z év véÖá Élszámolás ~l~éján íovábbá 4KS44 Écí összÉÖű
vássz~fázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖÉ v~nK A íÉrvÉzÉíí és ~ íénólÉÖÉs Élláíoííá léíszám
különbözÉíÉ má~íí ~z önkormánóz~ín~k ~ bÉvéíÉlÉ ~l~csonó~bbI ~ kölíséÖvÉíésá
rÉndÉlÉí ~l~éján ~ fÉl~d~í Élm~r~dás má~íí ~z áníézménóá fán~nszírozás ás csökkÉnK
Az ~l~csonó~bb léíszám má~íí ~z áníézménó ká~dásá száníjénÉk ás csökkÉnnáÉ kÉllÉíí
voln~K
A íöbbá áníézménó és ~ molÖármÉsíÉrá eáv~í~l ~ í~rí~lékolás má~íí ~ jóváh~Öóoíí
Élőáránóz~í~áí sÉm íudí~ fÉlh~sználnáK
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A molÖármÉsíÉrá eáv~í~l káÉmÉlí doloÖá ká~dás~ánál ~z ~lábbá fÉlh~sználás
í~é~szí~lh~íóW
A íÉsívérvárosá kÉrÉí íÉljÉsííésÉ ~ csÉrÉüdülíÉíés má~íí m~Ö~s~bb ~z ÉrÉdÉíálÉÖ
íÉrvÉzÉíínélI ~ ká~dásí ~z É célr~ bÉszÉdÉíí bÉvéíÉl fÉdÉzíÉK
A íÉlÉvízáós műsorkészííésrÉ szání kÉrÉí fÉlh~sználásr~ kÉrülí ~ szÉrződésÉs
mÉnnóáséÖÉn fÉlülá közvÉíííés kölíséÖÉárÉK
Az önkormánóz~í v~Öóonbázíosííásáb~n szÉrÉélő v~ÖóoníárÖó~k és ~z éríékük
fÉlülvázsÖál~í~ uíán ~ m~Ö~s~bb v~Öóonéríék má~íí ~ módosííoíí bázíosííásá szÉrződés ás
n~Öóobb díj~í í~rí~lm~zoííK
Az áníézménóá fűíésrÉ ~ a~lká~ wríKJvÉl volí ~z önkormánóz~ín~k szÉrződésÉI mÉlónÉk
módosííás~ uíán ~ számlázás nÉm fÉlÉlí mÉÖ ~z új íéíÉlÉknÉkI ~ számlák~í káfoÖásolí~
Evássz~küldíÉF ~z önkormánóz~íI íÖó ~ íÉljÉsííésá ~d~í ~z ÉÖóák szÉrződés ÉsÉíébÉn ~z
okíóbÉr h~vá mÉnnóáséÖÖÉl kÉvÉsÉbbK
A város és közséÖÖ~zdálkodás sz~kfÉl~d~íon ~ k~rácsonóá díszkáváláÖííásI
éríékbÉcslésÉkÉíI szökőkúí üzÉmÉlíÉíésíI mÉzőőrá szolÖál~í doloÖá ká~dás~áí számolíuk
ÉlK
A különfélÉ í~nulmánóokI íÉrvÉkI ~ éálóáz~íok Élőkészííő munkáán~k kölíséÖÉ ~
mÉÖv~lósííás rÉménóébÉn ~ bÉruházásá ká~dások közé kÉrülíÉkK
A íÉrvÉzÉíí munkák közül nÉm v~lósulí mÉÖ ~ közműíérkéé ~kíu~lázálás~I ~ jáÖocsJ
aombóvár összÉköíő úí íÉrvÉzésénÉk káfázÉíésÉK
A hÉlóá uí~k fÉnní~ríásár~ szolÖáló kÉrÉíből ~ í~v~szá és őszá káíóúzásr~I ~z uí~k kásÉbb
j~vííásár~ NOIT málláó foráníoí fordííoíí ~z önkormánóz~íK
Az úíburkol~íá jÉlÉk fÉsíésÉ PIU málláó foráníb~ kÉrülíK
gárdák j~vííásár~I é~dk~nóÉsésrÉI közlÉkÉdésá íáblák káhÉlóÉzésérÉ cs~k kásÉbb
összÉÖÉí kölíöííünkK
A sákÉrÉs éálóáz~ín~k köszönhÉíőÉn úíJ és járd~ fÉlújííásí íámoÖ~íás fÉlh~sználásáv~l
ándííh~íoíí ~z önkormánóz~í s~jáí forrás~áí mÉÖí~k~ríív~K
A járd~éroÖr~m ~z év véÖérÉ mÉÖv~lósulíI éénzüÖóá rÉndÉzésÉ ~zonb~n OMNMK évbÉn
íöríéníK
A íÉlÉéülésá vízÉlláíásr~I bÉlvízvédÉlÉmrÉ ÉlkülönííÉíí kÉrÉíÉí Élsősorb~n ~z áll~ndó
jÉllÉÖű ká~dásokr~ – ~ vízáíÉmÉlők ár~mdíj~I közkuí~k vízdíj~I vízáíársul~íok
működéséhÉz érdÉkÉlíséÖá hozzájárulás fázÉíésÉ – h~sználíuk fÉlK
Az ánÖ~íl~nok üzÉmÉlíÉíésÉ ~lcímÉn ~z önkormánóz~íá ánÖ~íl~nok közüzÉmá díj~ár~I
ánÖ~íl~nok kÉzÉlésá kölíséÖÉárÉI k~rb~ní~ríásá fÉl~d~í~ár~ h~sználíuk fÉl ~ rÉndÉlkÉzésrÉ
álló összÉÖÉíK A séoríéálóák k~rb~ní~ríásán kívül m~Ö~s~bb k~rb~ní~ríás nÉm v~lósulí
mÉÖI íÖó m~r~dvánó kÉlÉíkÉzÉííK
A közbázíonsáÖI é~rkfÉnní~ríás és ~ körnóÉzÉívédÉlÉmá fÉl~d~íok ~lcím h~sonló jÉllÉÖű
ká~dások~í í~k~rI összÉsséÖébÉn ÉzÉn fÉl~d~íokr~ OMM málláó foráníoí mÉÖh~l~dó
összÉÖÉí fordííoíí városK
A közbÉszÉrzés ~l~éján ~z öí í~Öú konzorcáum é~rkfÉnní~ríásáI hull~dékÖóűjíésá és
járdákI kÉrékéáruí~k szÉnnóÉződésmÉníÉsííéséí ás véÖzáK
A sárosJ és i~kásÖ~zdálkodásá khfíK ~ városüzÉmÉlíÉíésá szÉrződés ~l~éján részbÉn
íovábbá zöldíÉrülÉíÉkÉí ÖondozI állÉívÉ szükséÖ ÉsÉíén ÉÖóÉdá mÉÖrÉndÉlésÉk ~l~éján ás
k~szálí~í ~z önkormánóz~íK
m~rkfÉnní~ríásr~I városüzÉmÉlíÉíésá fÉl~d~íokr~ szÉrződés ~l~éján VSIS málláó foráníoíI
f~káváÖásr~I Ö~lló~zásr~I bozóíáríásr~ ~ szükséÖÉs ÖééÉk bérlÉíévÉl ÉÖóüíí NNIS málláó
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foráníoíI k~szálásr~I fűnóírásr~I váráÖáÖó~k Öondozásár~ és éóílásár~ RIR málláó foráníoí
fázÉíÉíí ká ~z önkormánóz~íK
gÉlÉníős ká~dásí jÉlÉníÉíí ~ közíÉrülÉíÉk í~k~rííás~I szÉméííárolók ürííésÉ ENSIR málláó
foráníF ~ hull~dékudv~r üzÉmÉlíÉíésÉ és ~z őrzés ENO málláó foráníFI ~ koníénÉrÉs
hull~dék és íörmÉlék szállííás 4IN málláó foráníF ásK
A szÉlÉkíív és zöldhull~dékJÖóűjíés VIR málláó foráníb~ kÉrülíK Az Élmúlí évÉkhÉz
h~sonló~n
~
ÖÉszíÉnóÉfák
~knázó
moló
mÉníÉsííéséíI
szúnóoÖáríásíI
ráÖcsálómÉníÉsííésí ás ÉlvéÖÉzíÉííÉ ~ városK
A síkossáÖmÉníÉsííésrÉ káfázÉíÉíí összÉÖ ~ OMMVK évá véÖá kölíséÖÉkÉí nÉm í~rí~lm~zz~K
A íÉmÉíőfÉnní~ríásr~ mÉÖh~íározoíí Élőáránóz~í ~ r~v~í~lozókk~l k~écsol~íos
k~rb~ní~ríásá munkákr~ ás káíÉrjÉdíI ~ íámoÖ~íás áÖénóbÉvéíÉlévÉl n~Öóobb méríékű
munkák~í kÉllÉíí káfázÉínáI vászoní ~ íÉljÉsííés már ~ OMNMK évá kÉrÉíÉí íÉrhÉláK
A közváláÖííásr~ káírí közbÉszÉrzés ~l~éján ~ szolÖálí~íó válíás ~ számlázás
módosulásáí ás okozí~I ~ íÉljÉsííés ~d~í~á ~ íénólÉÖÉs ká~dások~í nÉm íükrözáI méÖ
OMNMK fK nÉÖóÉdévébÉn ás érkÉzÉíí ~z Élőző év szÉéíÉmbÉrérÉ szóló Élszámoló száml~
~z Élőző szolÖálí~íóíólI állÉívÉ ~z ÉÖóák új szolÖálí~íó Ékkor számlází~ lÉ ~
fÉlh~sználásíK
A szÉrződésÉs szocáálás szolÖálí~íásokr~ h~vá üíÉmÉzésbÉn fázÉííünkI ~ várínál
~l~csonó~bb léíszámú közcélú foÖl~lkozí~íás má~íí ~z Élőáránóz~íoí ~ kéévásÉlőJíÉsíülÉí
csökkÉníÉííÉK
A közh~sznú foÖl~lkozí~íás kÉrÉíéí ~ fÉlmÉrülő és jóváh~Öóoíí áÖénóÉkrÉ ~z áí~doíí
éénzÉszközök közé csoéoríosííoíí~ áí ~ városK
A háíÉlÉk k~m~íán~k n~ÖósáÖáí bÉfolóásolí~I hoÖó ~ bÉruházásokr~ ~ várí üíÉmbÉn
nÉm kÉrülí sorI v~l~mání ~ köívénó k~m~íáí ~ köívénóvásárlókn~k nÉm sákÉrülí
ÉmÉlnáükI ~z ~l~ék~m~í rÉndkívül ~l~csonó száníÉn m~r~díK
A fordííoíí áf~ összÉÖéí száníén ~z ~l~csonó~bb összÉÖű bÉruházásI fÉlújííás h~íározí~
mÉÖK
Az Éuróé~á unáós forrású éálóáz~íoknál ~ doloÖá ká~dások ~z Élőkészííő munkák
káfázÉíésÉ mÉÖkÉzdődöííK
TámoÖaíáséríékű káadásokI áíadoíí éénzeszközök
A aombóvár és hörnóékÉ Többcélú hásíérséÖá Társulás működésá ká~dás~áí ~z
önkormánóz~íok í~Ödíjából fÉdÉzáI mÉlónÉk összÉÖÉ ~ Társulásá T~nács döníésÉ
~l~éján PTM cí l~kosonkéníK bzÉn fÉlül NPR ÉcíJoí ~díunk áí háíránóos hÉlózÉíű í~ríós
munk~nélküláÉk foÖl~lkozí~íásár~ Eközmunk~éroÖr~mFK A OMMUK évá norm~íív~
Élszámolás ~l~éján ~z önkormánóz~ín~k PKUPUKPMM cí vássz~fázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖÉ
kÉlÉíkÉzÉííK
A Toln~ jÉÖóÉá oÉndőrJfők~éáíánósáÖ ~ mÉÖnövÉkÉdÉíí közrÉndvédÉlmá fÉl~d~íok
ÉlvéÖzésÉ során kÉlÉíkÉző íöbblÉíszolÖál~íok bázíosííásár~ N málláó forání hozzájárulásí
k~éoííK
Az áníézménófÉnní~ríó íársulásokk~l k~écsol~íb~n ~z bÖóÉsííÉíí pzocáálás fníézménó
Öóul~já és sz~kcsá í~ÖáníézménóÉ ÉsÉíén ás ~ OMMUK évá hozzájárulás Élszámolás~
k~écsán vássz~fázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖünk kÉlÉíkÉzÉííI ~máí ~ közséÖnÉk vássz~uí~líunkK
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aöbrököz hözséÖ Önkormánóz~íán~k ~ döbröközá álí~lános áskolások éíkÉzíÉíésérÉ
álí~lunk mÉÖáÖénóÉlí norm~íív hozzájárulásí ~díuk áíI mávÉl ~z élÉlmÉzésá fÉl~d~íok~í
~ közséÖá önkormánóz~í láíj~ ÉlK
A jűvÉlődésá eáz hhíKJv~l ~ közművÉlődésá íÉvékÉnóséÖrÉ szóló OMMTK évbÉn
mÉÖköíöíí mÉÖáll~éodás ~l~éján ~z évÉs összÉÖÉí ánflácáóv~l növÉlíÉn fázÉííük ká
EPTKMMU ÉcíFK
A városá rÉndÉzvénóÉk n~Öó részéí száníén ~ hhíK szÉrvÉzíÉI ÉrrÉ ~ célr~ íovábbá PKMMM
ÉcíJoíI ~z orszáÖos dáákszínjáíszó í~lálkozó íámoÖ~íásár~ éÉdáÖ 4US ÉcíJoí bázíosííoíí
~z önkormánóz~íK
A hÉlóíöríénÉíá ÖóűjíÉménó működíÉíésérÉ ~ íámoÖ~íásí h~vá üíÉmÉzésbÉn ~
aombóvárá sárosszééííő és sárosvédő bÖóÉsülÉí mÉÖk~éí~K
A „eoséáí~l” Al~éíívánó számár~ ~z ~l~éííó okár~í szÉrání RM cíLl~kos hozzájárulásí
~díunkI OMKMTT főrÉ összÉsÉn NKMM4ÉcíJoíK
Táborozí~íás íámoÖ~íásár~ 4MTÉcí íámoÖ~íásí bázíosííoíí ~z önkormánóz~íK
A séoríkÉrÉíbőlI ~ íáborá íámoÖ~íásokból és ~ cávál íámoÖ~íásokból ~z áníézménóÉk
részérÉ bázíosííoíí összÉÖÉkÉí áníézménófán~nszírozásb~n számolíuk ÉlK
A Burs~ eunÖ~rác~ cÉlsőokí~íásá Önkormánóz~íá Öszíöndíj éálóáz~ír~ OIR málláó
foráníoíI ~ páéos dóul~ öszíöndíjr~ NPR ÉcíJoí fordííoííunkK
Az önkormánóz~í í~Öj~ ~ jÉcsÉkJaráv~ Önkormánóz~íá Társulásn~k és ~ h~éosvárá
TérséÖá fníÉÖrálí pz~kkééző hözéonín~kI ~ íársulások üzÉmÉlíÉíésá ká~dás~ához
bázíosííoíí hozzájárulás összÉÖÉ PKPSV Écí állÉívÉ TK4SU ÉcíK
A molÖárőrséÖnÉk ~ OMMVK évá fÉl~d~í~án~k Élláíásához ~z ÉrÉdÉíálÉÖ íÉrvÉzÉíí
összÉÖhÉz EN málláó foráníF kééÉsí íovábbá UMM Écí íámoÖ~íásí nóújíoíí ~ kéévásÉlőJ
íÉsíülÉíK
A h~éos Al~éíívánó ÖóÉrmÉk íáncÉÖóüííÉsÉ NKORM ÉcíI ~ h~éos hórus ORM Écí
íámoÖ~íásb~n részÉsülíK
Az ÖkoJaombó hfíK fázÉíőkééÉsséÖénÉk mÉÖóvás~ érdÉkébÉn ~z önkormánóz~í
ONK4MMKMMM cí íámoÖ~íásí bázíosííoíí ~ hfíK részérÉI PKMMMKMMM cíJoí éÉdáÖ
tőkÉí~rí~lékb~ hÉlóÉzÉíí ~ céÖI ~z önkormánóz~í részÉsÉdésÉ SMMKMMM foráníí~l
ÉmÉlkÉdÉííK
A hÉlóá közlÉkÉdés áll~má íámoÖ~íásáí E4KMVT ÉcíF és ~ s~jáí Érőí ERKO4O ÉcíF ~
mÉÖáll~éodás szÉrání áí~díuk ~ dÉmÉnc solán wríJnÉkK A s~jáí Érőből T4O Écí ~ OMMUK
évá íámoÖ~íás áíhúzódás~K
i~kossáÖá közműfÉjlÉszíésá íámoÖ~íásr~ káfázÉíÉíí összÉÖ NKVNT Écí volí OMMVJbÉnK
A aombóvárá mrojÉkímÉnÉdzsmÉní kkfíK T~l~jmÉch~nák~áI ÖÉodézá~á fÉlmérésÉkrÉI
íÉrvÉkrÉ k~éoíí PMM Écí íámoÖ~íásíK
A aombóvárI Adó bndrÉ uíc~ ORJOTJOVK l~kóközösséÖ kérÉlmÉ ~l~éján ~ íárs~sház
ÉnÉrÖá~í~k~rékossáÖoí ÉrÉdménóÉző fÉlújííásához RKRTTKMMMIJ cí összÉÖű íámoÖ~íásí
bázíosííoíí ~ kéévásÉlőJíÉsíülÉí ~ OMMVK évá kölíséÖvÉíésÉ íÉrhérÉK
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celhalmozásá káadások
A fÉlh~lmozásá ká~dások ÉsÉíébÉn új ánduló bÉruházásI fÉlújííás ~z Élőző évhÉz kééÉsí
íöbb volíK
Az ÖhlJaombó hfíK ÉsÉíébÉn ~z ~l~éíőkÉ ÉmÉlésérÉ kÉrülí sor ~ hfí kérÉlmérÉK SMM
ÉcíJí~l nőíí ~z önkormánóz~í részÉsÉdésÉK
A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~ Borosíóán hfíK nonérofáí korláíolí fÉlÉlősséÖű íárs~sáÖá
formáb~n íöríénő íovábbá működéséí h~Öóí~ jóváI és kÉzdÉménóÉzíÉ ~ íárs~sáÖn~k ~
közh~sznú szÉrvÉzÉíÉkről szóló NVVTK évá CisfK íörvénó OK § ENF bÉkÉzdésénÉk ÖF
éoníjár~ uí~láss~l ~ nonérofáí kfíKJnÉk ÉÖóbÉn közh~sznú szÉrvÉzÉííé íöríénő
mánősííéséí ásK A konérofáí hfíK jÉÖózÉíí íőkéjéí PKMMM b cí éénzbÉná hozzájáruláss~l
mÉÖÉmÉlíÉ ~z Önkormánóz~í OMMVK évá közfoÖl~lkozí~íásá íÉrvénÉk mÉÖv~lósííásán~k
véÖÉííK
fnÖ~íl~n vásárlásr~ N4KPTR ÉcíJoí fordííoííunkI ~ vásárlások~í ~ v~Öóon ~l~kulásánál
részlÉíÉzzükK Az ánÖ~íl~n vásárlások ~ w~lk~ jáíé és ~ pzÉní dÉllérí uícák
ÉÖóbÉnóáíásához vásárolí íÉlkÉkI ~ o~dnóíá uíc~ folóí~íásához vásárolí földíÉrülÉíÉk
éríékébőlI ~ aombóvárJpzőlőhÉÖóá kÉrékéárúí ééííéséhÉz kás~jáíííoíí íÉrülÉíÉk
káréóílás~kéní fázÉíÉíí összÉÖből v~l~mání ~ bázoíísáÖá h~íáskörbÉn Éldöníöíí kásÉbb
ánÖ~íl~nok véíÉlérÉ fordííoíí összÉÖből íÉvődák összÉK
OMMVK évbÉn ás íovább korszÉrűsííÉííük és bővííÉííük ~ jáíszóíÉrÉkÉíK A k~ésuÖár
Áruháznál ká~l~kííoíí jáíszóíérrÉ NK4N4 ÉcíJoí fordííoííunkI ~ Öun~r~sá séoríéáló~
ká~l~kííásához NKSUT ÉcíJoí bázíosííoíí ~z önkormánóz~íI ~ sízíoronónál lÉvő jáíszóíér
bővííésÉ NKMRU ÉcíJb~ kÉrülíK A kééközíárs~sáÖ úíj~ 4OJRMK számú házíömb möÖöííá
jáíszóíér és ~ dóönÖóváráÖ körúíá jáíszóíér CÉab íámoÖ~íáss~l újulí mÉÖK BÉkÉrülésá
kölíséÖük OKSV4 Écí volíI Ébből ~z Önkormánóz~ín~k NKRSV Écí önÉrőí kÉllÉíí
bázíosíí~ná~K
A OMMUK év Élső félévbÉn kÉzdődöíí é~nÉl éroÖr~m mÉÖv~lósííásár~ káfázÉíÉíí összÉÖ
O4KMP4 Écí volíI ~ OMMSK évbÉn éálóáz~íá íámoÖ~íásí nóÉrí ééülÉíÉk Ekééközíárs~sáÖ
uK4SKI kééközíárs~sáÖ uK PNJPTKF ÉsÉíébÉnK A fÉlújííások NLP rész áll~máI NLP rész
önkormánóz~íá és NLP rész l~kossáÖá hozzájáruláss~l v~lósulí~k mÉÖK Az
önkormánóz~íá ÉÖóh~rm~d rész bázíosííásához OMMU évbÉn SM málláó é~nÉl élusz háíÉlí
vÉíí fÉl ~z önkormánóz~íK
A rÉÖáonálás éálóáz~íá íámoÖ~íáss~l ETbrTI CÉabI TbhfF mÉÖv~lósííoíí úífÉlújííásáI
áníézménó fÉlújííásá és ÉÖóéb éálóáz~íok ~z ősz foló~mán részÉsülíÉk íámoÖ~íásb~nK
bÖó részük káváíÉlÉzésÉ bÉ ás fÉjÉződöíí OMMVK évbÉnK

pzÉní iukács bÖészséÖüÖóá kkhíK josod~fÉlújííás~
bszközbÉszÉrzés és ÖéébÉszÉrzés Borosíóán hfí részérÉ
Buszöböl fÉlújííás~ dóönÖóváráÖ körúíon
BuszmÉÖálló ééííésÉ ~ kééközíárs~sáÖ úíján

háfázÉíés
NMKMOT
PKUSU
OKUUM
RTS

Écí
TámoÖ~íás
UKURT
OKVMN
OKNR4
4PO

A TbrT íámoÖ~íáss~l mÉÖv~lósuló úífÉlújííásokI ~ Tbhf íámoÖ~íáss~l mÉÖv~lósuló
járd~fÉlújííások és ~ CÉab íámoÖ~íáss~l mÉÖv~lósuló íÉmÉíőr~v~í~lozók fÉlújííásán~k
káváíÉlÉzésá munkáá OMNMK évrÉ húzódn~k áíK A munkál~íok ~ közbÉszÉrzésá Éljárás
lÉfolóí~íás~ uíán kÉzdődnÉk ÉlK
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OMMUJévbÉn ÉlnóÉrí Tbhf és CÉab íámoÖ~íáss~l v~lósulí mÉÖ ~ eunó~dá íérá
állÉmhÉló fÉlújííás~ és ~ buszmÉÖálló fÉsíésÉ ERKOUO ÉcíFI ~ pzáÖÉíÉrdÉá l~kóíoronób~n ~
eorv~óJfélÉ káállííás és tC ká~l~kííás~ ERKPRRÉcíFI ~ pzávárvánó Óvod~ uszod~
fÉlújííás~ ERKPOOÉcíFI ~ eunó~dá íérÉn ~ Öó~loÖosáíkÉlő hÉlónél ~ Öó~loÖos bázíonsáÖáí
védőkorláíok védákK EOKRMM ÉcíFK Az ~uíó forÖ~lom okozí~ z~járí~lom csökkÉníésérÉ
z~jvédő f~sor ká~l~kííásár~ kÉrülí sor ~ BÉzÉrédj uícáb~n és ~ kééközíárs~sáÖ úíján
EOKSTS ÉcíFK
Az Adó uíc~ és ~ TÉlÉká uíc~ kÉrÉszíÉződésébÉn ~ közlÉkÉdés bázíonsáÖán~k növÉlésÉ
és ~ forÖ~lom fÉlÖóorsííásár~ jobbr~Jk~nó~rodó sáv ká~l~kííásár~ kÉrülí soríI ~mÉlóÉí
~z Önkormánóz~í s~jáí forrásból v~lósííoíí mÉÖK
A o~jk iászló uíc~á önkéníÉs úíééííésrÉ OMMU évbÉn bÉíÉrvÉzÉíí RKTOR Écí káfázÉíés
OMMVK évrÉ húzódoíí áí EPMBJos l~kossáÖá hozzájáruláss~lFK A mázmánó méíÉr
úífÉlújííásár~ TKNNS Écí fázÉííünk káK EPMBJos l~kossáÖá hozzájáruláss~lFK
rnáós íámoÖ~íáss~l EURBJosF v~lósulí mÉÖ és OMMV évbÉn fÉjÉződöíí bÉ ~
éolÖármÉsíÉrá háv~í~l ~k~dálómÉníÉsííésÉI OMMVK évbÉn NUKMUM Écí káfázÉíés íöríéní
ÉzzÉl k~écsol~íb~nK
cánanszírozásá műveleíek
cán~nszírozásá bÉvéíÉlÉk közöíí ÉrÉdÉíálÉÖ ONPKNSV Écí működésá háíÉl fÉlvéíÉl
szÉrÉéÉlí ~ kölíséÖvÉíésbÉnI ~ működésá háánó összÉÖÉ év közbÉn ÉmÉlkÉdÉííI ~
kéévásÉlőJíÉsíülÉí h~íároz~í~áI ~ bázoíísáÖ döníésÉá má~ííá módosííásokI v~l~mání ~z
áll~má íámoÖ~íás lÉmondás~ kövÉíkÉzíébÉn ~ módosííoíí Élőáránóz~í POPKSVT ÉcíK
A működésá háánó fÉdÉzÉíérÉ ffK üíÉmbÉn bÉnóújíoíí Ökefhf éálóáz~íon ~z
önkormánóz~í ~z ádÉá évbÉn sÉm k~éoíí íámoÖ~íásíK
A működéskééíÉlÉn önkormánóz~íok ÉÖóéb íámoÖ~íásár~ OMMVK novÉmbÉrbÉn
bÉnóújíoíí éálóáz~íon 4 málláó forání vássz~ nÉm íérííÉndő és P málláó forání
vássz~íérííÉndő íámoÖ~íásí nóÉrí Él ~z önkormánóz~íI ~mÉló összÉÖÉk OMNMK év ÉlÉjén
érkÉzíÉk mÉÖ ~ számlánkr~K
Az év során ~z önkormánóz~í fázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖÉánÉk ÉlÉÖÉí íÉííI ~ háíÉlÉáí rÉndbÉn
íörlÉszíÉííÉK A háíÉlíörlÉszíésrÉ és k~m~ífázÉíésrÉ EbÉruházásá háíÉlÉk és köívénó
k~m~í~F összÉsÉn NPNI4 málláó foráníoí fordííoíí ~z önkormánóz~íK
A köívénókábocsáíók álí~l ~ rÉfán~nszírozásá kölíséÖÉk ÉmÉlkÉdésÉ má~íí áérálásb~n
kÉzdÉménóÉzÉíí k~m~ífÉlár ÉmÉlésí ~ kéévásÉlőJíÉsíülÉí nÉm foÖ~dí~ ÉlI ~ másodák
félévrÉ káfázÉíÉíí k~m~í ~ forání ÉrősödésÉ és ~ S h~vá CecJiábor k~m~íbázás jÉlÉníős
csökkÉnésÉ kövÉíkÉzíébÉn ~ márcáusb~n káfázÉíÉíí OPKNUS ÉcíJhoz kééÉsí SKNNV ÉcíJr~
csökkÉníK
A háíÉlállománó ~z év véÖén OOSKRNM ÉcíI ~z önkormánóz~íá köívénó állománó~
OMMVKNOKPNJá jkB árfoló~mon NKNUNKRSP ÉcíK
Az lTmJnél NVVVK évbÉn fÉlvÉíí S4KNNO ÉcíJos vízáközmű háíÉl OMMVJbÉn lÉjáríI ~
szuh~jdombá cs~íornázáshoz fÉlvÉíí másák háíÉl OMNMK évbÉn jár lÉK

OU

pzáníén íörlÉszíésrÉ kÉrülí ~ CfB B~nknál OMMSK évbÉn fÉlvÉíí UM málláó foráníos
bÉruházásá háíÉlK
A wrínóá flon~ Álí~lános fskol~ fÉlújííásár~ k~éoíí jcB háíÉlhÉz OMMVK évbÉn már nÉm
áÖénóÉlhÉííünk k~m~ííámoÖ~íásí EOMBFI íÖó ÉnnÉk ~ háíÉlnÉk volí ~ lÉÖn~Öóobb
méríékű ~ k~m~ífázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖÉ ES hón~éos BrBlo H NBFK
A OMMUK és ~ OMMVK évÉí ás folóószáml~ háíÉl állománó nélkül záríukI ~ NMM málláó
foráníos folóószáml~JháíÉlkÉrÉí szÉrződésí OMMVK júnáus hón~éb~n ÉÖó évrÉI OMNMK
júnáus NJáÖ mÉÖhossz~bbííoííukI ~zonb~n ~ kÉrÉíÉí cs~k néhánó ~lk~lomm~l vÉííük
áÖénóbÉK
A száml~vÉzÉíő b~nk ~ folóószáml~háíÉl És ~ munk~bérháíÉl k~m~íáíI juí~lék~áí ~
korábbá szÉrződéshÉz kééÉsí részbÉn kÉdvÉzőbbÉnI részbÉn m~Ö~s~bb~n áll~éííoíí~
mÉÖI ~ k~m~ífÉlár OR száz~lékéoníí~l csökkÉní EP hón~éos BrBlo H PIORB J> N
hón~éos BrBlo H PBF ~zonb~n ~ rÉndÉlkÉzésrÉ í~ríásá juí~lék NM száz~lékéoníí~l
ÉmÉlkÉdÉííK jávÉl háíÉlállománóunk nÉm n~Öóon volí ~z év során Ézérí ~ k~m~ífÉlár
csökkÉnésÉ nÉm koméÉnzálí~ ~ rÉndÉlkÉzésrÉ í~ríásá juí~lék ÉmÉlkÉdéséíK
A háíÉlÉk k~m~ífÉlár~ ~ folóószáml~háíÉl kávéíÉlévÉl OMMVK évbÉn nÉm módosulíK
colóószáml~háíÉlí állÉívÉ munk~bérháíÉlí ~z Élső félévbÉn ÉÖó n~éon sÉm kÉllÉíí
áÖénóbÉ vÉnnünkI ~ h~rm~dák nÉÖóÉdévbÉn júláus véÖén P n~éáÖI ~uÖuszíusb~n OM
n~éon kÉrÉszíülI ~z uíolsó nÉÖóÉdévbÉn dÉcÉmbÉrbÉn R n~éáÖ kÉllÉíí ~ folóószáml~
háíÉlkÉrÉíÉí h~sználnunkI ~z áíl~Öos háíÉlállománó ÉzÉkÉn ~ n~éokon ORIT málláó foráníI
~ háíÉlfÉlvéíÉl lÉÖm~Ö~s~bb összÉÖÉ PU málláó foráníK
A éénzforÖ~lmá és láír~ szóló bÉíéíszámlákr~ ~ b~nk OMMTK j~nuár NJjéíől P hón~éos
ahg – OB méríékű k~m~íoí fázÉíK
A köívénókábocsáíásból bÉfolóí bÉvéíÉlből OMMVK évbÉn fÉlh~sználás nÉm íöríéníI ~
rÉndÉlkÉzésrÉ álló összÉÖÉí J köívénókábocsáíásból bÉfolóí összÉÖ fÉlüÖóÉlÉíérÉ
léírÉhozoíí bázoíísáÖ h~íároz~í~á ~l~éján J foló~m~íos~n bÉfÉkíÉííük dászkoní
káncsíárjÉÖóbÉI lÉköíöíí bÉíéíbÉI bÉfÉkíÉíésá jÉÖóbÉK
OMMVK évbÉn Ébből PRIR málláó forání bÉvéíÉlÉ szárm~zoíí ~z önkormánóz~ín~kI
v~l~mání ~ bÉfÉkíÉíésá jÉÖóÉk árfoló~méríékÉ év véÖérÉ NUIV málláó foráníí~l
ÉmÉlkÉdÉííK
cÉlh~lmozásá célú háíÉlfÉlvéíÉl OMMVK évbÉn nÉm volíK
ménzmaradvánó
A éénzm~r~dvánó kámuí~íás ~z önkormánóz~í ~l~éíÉvékÉnóséÖénÉk m~r~dvánóáí és
váll~lkozásá íÉvékÉnóséÖénÉk ÉrÉdménóéí muí~íj~K
A záró éénzkészlÉí 4TNKPOR Écí volíI mÉlóből ~z
hölíséÖvÉíésá Élszámolásá száml~ ÉÖóÉnlÉÖÉ VOKOM4 Écí
Áll~má hozzájárulás száml~ ÉÖóÉnlÉÖÉ TNKTPN Écí
Bérl~kás ééK éroÖr~m LiáÖÉí líéK NVKUOM Écí
Bérl~kás ééK éroÖr~m LT~nácskKíér NJPJRK SKPUT Écí
Bérl~kás ééK éroÖr~m LcÉcskÉház PKSTN Écí
hÉrívárosá vízáközmű száml~ OKTSP Écí
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pzuh~jdombá vízáközmű száml~ SPT Écí
júzÉum Tudásérób~ TflmJNKOKO száml~ NTK4SU Écí
iÉköíöíí bÉíéí CfB B~nknál Lóv~dékL OMKRVS Écí
iÉköíöíí bÉíéí sölÖóséÖJeÉÖóháí T~k~rékszövÉíkÉzÉínél OMMKMMM Écí
fníézménóÉk b~nkszámláán~k és éénzíár~án~k ÉÖóÉnlÉÖÉ POKVMP Écí
A b~nkszámlák ÉÖóÉnlÉÖéí korráÖálják ~ mérlÉÖbÉn kámuí~íoíí rÉndÉzÉílÉn ~kíívák és
é~sszívákK Az ~kíív Élszámolások összÉÖÉ NNRKMPS ÉcíI mÉlónÉk döníő részÉ ~
dÉcÉmbÉr hón~éb~n káfázÉíÉíí bérÉkI íászíÉlÉídíj~kI áéolásá díj~k nÉííó összÉÖÉI
v~l~mání ~ jÁh részérÉ bázíosííoíí forÖóíőkÉK
A kölíséÖvÉíésá é~sszív éénzüÖóá Élszámolások összÉÖÉ NTNKSOS Écí mÉlónÉk
lÉÖn~Öóobb íéíÉlÉ ~ OMNMK évá áll~má íámoÖ~íások összÉÖéből ~z áll~m álí~l OMMVK év
véÖén uí~lí íámoÖ~íásK A fÉníá íéíÉlÉk fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl állÉívÉ ~ forÖ~íásá célú
éríéké~éírok záró állománóáv~l EPMM málláó forání éríékű bÉfÉkíÉíésá jÉÖóF ~
hÉlóÉsbííÉíí éénzm~r~dvánó összÉÖÉ TNRKVVO ÉcíK
sáll~lkozásá íÉvékÉnóséÖÉí ~z RNS szK fé~rá pz~kkééző fskol~ véÖÉzI mÉlónÉk
éénzforÖ~lmá ÉrÉdménóÉ UU ÉcíI ~z Élőző évá váll~lkozásá í~rí~lék JNKP4R ÉcíK ÍÖó ~
í~rí~lékok összÉÖÉ TN4KTPR ÉcíI ~ mérlÉÖÖÉl mÉÖÉÖóÉzőÉnK A váll~lkozás könóvÉlésÉI
kölíséÖénÉk mÉÖh~íározás~ és ~z ÉrÉdménó számííás~ ~ számváíÉlá éoláíákáb~n
mÉÖfoÖ~lm~zoíí~k szÉrání v~lósulí mÉÖK
A éénzm~r~dvánó kámuí~íáson kÉrül Élszámolásr~ ~z önkormánóz~í és ~z áníézménóÉk
közöííá fán~nszírozásokI mÉlóÉí ~ PLNszK mÉlléklÉí részlÉíÉzK Az áníézménóÉk évÉs
fán~nszírozás~ ~z év véÖén ~z összÉs dombóvárá áníézménó íÉkáníÉíébÉn Élőáránóz~íon
bÉlül m~r~díI ~ k~éosszÉkcsőáI csákósíőííősáI Öóul~já áníézménóÉknél volí
íúlfán~nszírozásK
A éénzm~r~dvánó kámuí~íás részéí kééÉzá méÖ ~z áll~má íámoÖ~íások Élszámolás~K A
norm~íív hozzájárulások és ~ norm~íív köíöíí fÉlh~sználású íámoÖ~íások ~l~éjáí
kééÉző muí~íószámok ÉllÉnőrzésÉ ~l~éozz~ mÉÖ ~ íámoÖ~íások ÉlszámolásáíK A PLN szK
mÉlléklÉí í~rí~lm~zz~ ~z áníézménóÉknÉk méÖ járóI állÉívÉ ~z Élvon~ndó íámoÖ~íások
összÉÖéíK
Az összÉsííésÉk ~l~éján ~ norm~íív hozzájárulásoknál ~z önkormánóz~ín~k méÖ járó
összÉÖ TKVVU ÉcíK A OMMVK évá norm~íív köíöíí fÉlh~sználású íámoÖ~íásokból PR ÉcíJoíI
~ közéoníosííoíí Élőáránóz~íokból ORN ÉcíJoí kÉll vássz~fázÉínáK A jövÉdÉlÉmkülönbséÖ
mérséklés Élszámolás~ során vássz~fázÉíÉndő összÉÖ ~ íérséÖá fÉl~d~íÉlláíás
EbÉníl~kásos szocáálás ÉlláíásI közééáskol~á nÉvÉlésI kolléÖáumá nÉvÉlésI ~l~éfokú
művészÉíokí~íásF muí~íószám~án~k csökkÉnésÉ kövÉíkÉzíébÉn VKMSV ÉcíJoí jÉlÉníÉííK
A PLOK szK mÉlléklÉí ~ köíÉlÉzÉííséÖÖÉl íÉrhÉlí éénzm~r~dvánóí muí~íj~K A
köíÉlÉzÉííséÖváll~láss~l íÉrhÉlí összÉÖ ~ rÉndÉlkÉzésrÉ álló éénzm~r~dvánóí
mÉÖh~l~dj~K
aombóvár sáros eáv~íásos Önkormánóz~íá TűzolíósáÖ részérÉ ~ OMKUMR Écí
~lulfán~nszírozás bázíosííásáí ~ OMNMK évá kölíséÖvÉíésbÉn j~v~slomI mávÉl fÉlh~sználásá
köíöííséÖÖÉl k~éí~ mÉÖ ~z önkormánóz~í ~z áll~má hozzájárulásíK
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Az áníézménóÉk részérÉ j~v~solom ~z áll~má íámoÖ~íások Élszámolásából ~dódó
különbözÉíÉk mÉÖ~dásáíI állÉívÉ ÉlvonásáíK
A OMNMK évá kölíséÖvÉíésá rÉndÉlÉíbÉn szÉrÉélő háánór~ íÉkáníÉííÉl j~v~slomI hoÖó ~z
áníézménóá ~lulfán~nszírozáss~l ~ OMNMK évá kölíséÖvÉíésükÉí nÉ korráÖálj~ ~ héévásÉlőJ
íÉsíülÉíK
Bázíosíí~ná kÉll íovábbá ~z áníézménóÉknÉk ~ éálóáz~íokbólI sz~kkéézésá íámoÖ~íásból
szárm~zó fÉlh~sználásá célhoz köíöíí éénzÉszközökÉíK
saÖóon alakulása
Az önkormánóz~í mérlÉÖÉ szÉrání ~z Észközök főösszÉÖÉ N4KRNVKURN ÉcíI mÉló ~z
Élőző éváí OPKSPR ÉcíJí~l h~l~dj~ mÉÖK
Az Észközökön bÉlül ~ bÉfÉkíÉíÉíí Észközök VNIUBJos rész~ránó~ ~ mÉÖh~íározóK
bSZKÖZÖK
NN5 MPS
QV5 5QN
PMM MMM
OSO OOQ

T Q5U

N5 ONT

O QUQ PUO
fnmaíÉráálás javak
TárÖóá Észközök
BÉfÉkíÉíÉíí éénzüÖóá Észközök
ÜzÉmÉlíÉíésrÉI kÉzÉlésrÉ áíadoíí ÉszkK
hészlÉíÉk
hövÉíÉlésÉk
Éríékéaéírok

STN TTN

ménzÉszközök
bÖóéb akíív éénzüÖóá Élszámolások
NM NSU OOO

Az ámm~íÉráálás j~v~k bruííó éríékÉ NO4KT4S ÉcíI nÉííó éríékÉ TK4RU Écí EszáníÉ íÉljÉsÉn
MJr~ íródoííFI állománóuk ~ molÖármÉsíÉrá eáv~í~lnál Ebruííó éríékW VUKMUU ÉcíI nÉííó
éríékW RKRMR ÉcíF és ~z Aéácz~á lkí~íásá hözéonínál Ebruííó éríékW NOKPNO ÉcíI nÉííó
éríékW OPS ÉcíF jÉlÉníősK
A bruííó éríék ~z Élőző évhÉz kééÉsí RKTRU ÉcíJí~l ÉmÉlkÉdÉííK
A molÖármÉsíÉrá eáv~í~lnál OMMVK évbÉn ~z ~lábbá állománóválíozások íöríéníÉkW
pÉlÉjíÉzésÉkW
OMMVK évbÉn nÉm volíK
BÉszÉrzésÉkW
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pzámííóÖééÉs éroÖr~mok TM4KTSM cí
pzámííóÖééÉs éroÖr~mok EhÉlóá ~dó bÉv~llás káíölíőI kommunkáácáós szofívÉrF
Áolm éálóáz~íból PKTPOKVMM cí
OMMVK évá jÉlÉníősÉbb bÉszÉrzésÉk áníézménóÉknélW
· bÖóÉsííÉíí pzocáálás fníézménóW tán jÉnz~ éroÖr~m ENSUKMMM cíF
· Aéácz~á lkí~íásá hözéoníW Öééírás okí~íóéroÖr~m EN4TK4PU cíF
· fníÉÖrálí Önkormánóz~íá pzolÖálí~íó pzÉrvÉzÉíW dordáus éénzüÖóá éroÖr~m
ETOMKMMM cíF
A nÉííó éríék ~z Élszámolí éríékcsökkÉnés h~íásár~ PRU ÉcíJí~l csökkÉní ~z Élőző évhÉz
kééÉsíK
A íárÖóá Észközökön bÉlül ~z ánÖ~íl~nok bruííó éríékÉ NORKTTS ÉcíJí~l nőíI nÉííó éríékÉ
RVKSR4 ÉcíJí~l csökkÉníK
A íárÖóá Észközöknél csökkÉnésí okozoíí ~z ~lábbá ÖééÉkI bÉrÉndÉzésÉkI fÉlszÉrÉlésÉk
és járművÉk üzÉmÉlíÉíésrÉ íöríénő áí~dás~W
duruló állvánó szÉíí J aombóvárá sáros és i~kásÖ~zdálkodásá konérofáí hfíJnÉk
dééI bÉrÉndÉzés OPRKNS4 cí
CÉab íámoÖ~íásból bÉszÉrzÉíí kórházá Észközök – aombóvárá pzíK iukács
bÖészséÖüÖóá konérofáí hfíJnÉk
dééI bÉrÉndÉzésI fÉlszÉrÉlés EmosóÖééI szárííóÖééF VKRPMKMMM cí
TÁjlm éálóáz~íból bÉszÉrzÉíí noíÉbookok áí~dás~ áníézménóÉknÉk
dééI bÉrÉndÉzés 4KUMMKMMM cí
CÉab éálóáz~í kÉrÉíébÉn bÉszÉrzÉíí Észközök áí~dás~ ~ Borosíóán hfíJnÉk
dééI bÉrÉndÉzés EP db fűk~sz~F URNKMPN cí
gármű EcfAT auc~ío íÉhÉrÖéékocsáF OKPMMKMMM cí
Az ánÖ~íl~nok NMMBJ~ ~ molÖármÉsíÉrá eáv~í~l mérlÉÖébÉn í~lálh~íóI éríékénÉk
válíozásáí bÉfolóásolj~ ~z ánÖ~íl~néríékÉsííés v~l~mání ~z üzÉmÉlíÉíésrÉ áí~doíí
Észközök állománóán~k válíozás~K
A v~ÖóonrÉndÉlÉí módosííás~ ~l~éján ~z áníézménóá ánÖ~íl~nv~ÖóonrólI ~
bÉkövÉíkÉzÉíí válíozásokról ~z Élőírí nóálvání~ríások~í ~ molÖármÉsíÉrá eáv~í~l vÉzÉíáI
~z áníézménóÉk ~ s~jáí bÉruházások kÉrÉíébÉn ~z ánÖ~íl~non véÖzÉíí bÉruházásokI
fÉlújííások éríékéí ~ íárÖónÉÖóÉdévÉí kövÉíő hón~é RK n~éjááÖ küldák mÉÖ ~ háv~í~ln~kK
Az ÉÖóséÖÉs nóálvání~ríás ~l~éján ~ bÉszámolókhozI sí~íászíákákhoz ~ íÉljÉs
ánÖ~íl~nv~Öóon éoníos ~d~í~ ~ molÖármÉsíÉrá eáv~í~lb~n rÉndÉlkÉzésrÉ állK
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí NPVLOMMTK EsfK4KF híK szK h~íároz~íáv~l döníöíí ~z ánÖ~íl~nv~Öóon
kÉzÉlő éroÖr~m vásárlásáról és ~z önkormánóz~í ánÖ~íl~nv~Öóonán~k nóálvání~ríásáról
~ hATAtfk éroÖr~mb~nK
A város ánÖ~íl~n v~Öóon~ bruííó éríékÉn ~z üzÉmÉlíÉíésrÉ áí~doíí ánÖ~íl~n v~Öóon
nélkül NNKMVVKRUM ÉcíI mÉlóből ~ forÖ~lomkééíÉlÉn ánÖ~íl~nok SNBJoíI ~ korláíozoíí~n
forÖ~lomkééÉs ánÖ~íl~nok PMBJoíI míÖ ~ forÖ~lomkééÉs ánÖ~íl~nok éríékÉ ENKMNNKPR4
ÉcíF VBJoí íÉsz káK
Az üzÉmÉlíÉíésrÉ áí~doíí ánÖ~íl~nok száníén VBJ~ forÖ~lomkééÉs Ebruííó éríékük
ONPKN4O ÉcíF
Az ánÖ~íl~nok éríékéí növÉlíék ~ kövÉíkÉző OMMVK évá bÉruházásokI fÉlújííásokW
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· fnÖ~íl~nvásárlás EÖun~r~sá földíÉrülÉíÉkI Ar~nó gános íér NRK –
l~kóházI Áréád uK íÉlÉkI földíÉrülÉí kÉrékéárúíhozI B~jcsóJwsK uK
íÉlÉkI o~dnóíá uK földíÉrülÉíI Aszí~los gános uK OK l~kóházF
összÉsÉnW
· w~lk~ – pzÉní dÉllérí köz mÉÖnóáíás~ EföldíÉrülÉí vásárlásF
· hánázsá uK PTK Er ~l~kú ééülÉí fűíés korszÉrűsííésF
· ÖnkéníÉs úíééííés o~jk iászló uíc~
· eunó~dá íérÉn védőkorláí
· hözváláÖííás bővííés Eo~dnóíá uKF
· m~rkoló ká~l~kííás~ TÉlÉká uK
· molÖármÉsíÉrá eáv~í~l ~k~dálómÉníÉsííésÉ
· eunó~dá íér állÉmhÉló fÉlújííás~
· w~jvédő f~sor ká~l~kííás~ Ekééközíárs~sáÖ uKI BÉzÉrédj uKF
· hórház uK hídfÉlújííás
· fffK uK orvosá rÉndÉlő fÉlújííás

NPKSUN Écí
NKRON Écí
NKTNT Écí
RKTOR Écí
OKRMM Écí
NOU Écí
OKVVN Écí
OOKOPO Écí
RKOUO Écí
OKSTS Écí
N4KUP4 Écí
NK44R Écí

·
·
·
·

RKPOO Écí
PKSVR Écí
OKUNU Écí
NPKMVR Écí

pzávárvánó Óvod~ uszod~ fÉlújííás
m~rkoló BÉzÉrédj uK RPK ERNSK szK fé~rá pz~kkééző fskKF
Aéácz~á lkí~íásá hözéoní árod~ ká~l~kííás
TűzolíósáÖ fűíéskorszÉrűsííés

fnÖ~íl~n éríékÉsííésI boníás má~ííá csökkÉnésÉk Ebruííó éríékFW
h~éos sor íÉlkÉk ET dbF éríékÉsííésÉ PKM4SKMMM cí
Csokon~á uK íÉlÉk éríékÉsííés 4MMKMMM cí
BÉzÉrédj uK RPK l~kóééülÉí boníás~ má~íí TKVMMKMMM cí
A ÖééÉkI bÉrÉndÉzésÉk éríékÉ ~ molÖármÉsíÉrá eáv~í~lnál és ~ közééáskoláknál
jÉlÉníősÉbbI bruííó éríékük TKSMO ÉcíJí~l ÉmÉlkÉdÉííI nÉííó éríékük OVK44N ÉcíJí~l
csökkÉníK A közééáskolák sz~kkéézésá hozzájárulás állÉívÉ éálóáz~íok sÉÖííséÖévÉl
Élsősorb~n számííásíÉchnák~á ÉszközökÉí szÉrÉzíÉk bÉK Az Aéácz~á lkí~íásá hözéoní
íudí~ ~ lÉÖn~Öóobb összÉÖÉíI NPIR málláó foráníoí álóÉn célr~ fordíí~ná
Az RNSK szK fé~rá pz~kkééző fskol~ RIU málláó cí EjÉlÉníős részÉ konóh~áI í~nműhÉlóá
ÉszközFI ~z fllóés dóul~ dámnázáum NIT málláó cí éríékbÉn vásárolí számííásíÉchnák~á
és ÉÖóéb műsz~ká ÉszközökÉíK
A molÖármÉsíÉrá eáv~í~lnál O db jáíszóíérá Észköz EOKO4S Écí J CÉab éálóáz~íbólFI N
db noíÉbook ENP4 ÉcíFI bázíonsáÖíÉchnák~á rÉndszÉr láfíhÉz EOPO ÉcíFI ándukcáós
hurokÉrősííő rÉndszÉr ~k~dálómÉníÉsííéshÉz EU4N ÉcíFI jáíszóíérá Észközök
EsízíoronónálI k~ésuÖár áruháznál OKNRT ÉcíFI N db szÉrvÉr számííóÖéé ENVP ÉcíFI
kéézőművészÉíá ~lkoíások ET4M ÉcíFI kÉrékéáríároló ENMU ÉcíFI ~k~dálómÉníÉs
áÖ~zolvánókéé készííő hÉló ENNU ÉcíF kÉrülí bÉszÉrzésrÉK
dééjármű bÉszÉrzés ~z Aéácz~á lkí~íásá hözéonínál íöríéníI ~ OMMVK év ÉlÉjén Élloéoíí
solksw~ÖÉn Tr~nséoríÉr mákrobusz hÉlóÉíí ~z áníézménó 4IS málláó foráníérí ÉÖó cá~í
pcudo mákrobuszí vásárolíI ~ bázíosííó NKTPT Écí káríérííésí fázÉíÉííK
dééjármű fÉlújííás ~ TűzolíósáÖnál Efénóhíd NVUKMMM cíF és ~ gózsÉf Aííál~ ÁjhJnál
EmoíorkÉrékéár fÉlújííás RUKPNM cíF volíK
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Az üzÉmÉlíÉíésrÉ áí~doíí Észközök EánÖ~íl~nokI ÖééÉkI bÉrÉndÉzésÉkI fÉlszÉrÉlésÉkF
bruííó éríékÉ PKONUKURV Écí ~z Élőző évhÉz kééÉsí NSKUVU ÉcíJí~l ÉmÉlkÉdÉíí ~
korább~n már részlÉíÉzÉíí bÉruházások áí~dás~ má~ííK
Az áí~doíí Észközök jÉlÉníős részÉ ~ pzÉní iukács bÖészséÖüÖóá pzolÖálí~íó hhíJnál
v~nI ~ ÖééÉkI bÉrÉndÉzésÉk fÉlÉ íÉljÉs méríékbÉn MJáÖ lÉíródoííI OMMVK évbÉn bÉszÉrzÉíí
új Észközök ~z áé~rá mosóÖéé és ~ szárííóÖééK Az ánÖ~íl~nok közül lÉÖn~Öóobb éríékű
~ kórház ééülÉíÉK
Az üzÉmÉlíÉíésrÉ áí~doíí ánÖ~íl~nok közöíí szÉrÉéÉl ~ jűvÉlődésá eázI ~ jór~ cÉrÉnc
Álí~lános fskol~I ~ acC séoríéáló~I ~ j~rÖ~réí~ Óvod~I b~l~íonfÉnóvÉsá íáborI
száÖÉíÉrdÉá l~kóíoronóI szőlőhÉÖóá közösséÖá házK Az ééülÉíÉkI ééííménóÉk közöíí
vízvÉzÉíék hálóz~íI ávóvízmánőséÖj~vííó éroÖr~m EhflmF ÉszközÉáI l~kásokI
üzlÉíhÉlóáséÖÉkI orvosá rÉndÉlők szÉrÉéÉlnÉk méÖK
Az önkormánóz~í íul~jdonáb~n lévő íárÖóá Észközök uíán ~z éríékcsökkÉnés
Élszámolás~ ~ O4VLOMMM EuffKO4KF hormK rÉndÉlÉíbÉn mÉÖh~íározoíí kulcsok
fáÖóÉlÉmbÉ véíÉlévÉl nÉÖóÉdévÉníÉ íöríénákI ~ rÉndÉlÉíbÉn mÉÖh~íározoíínál
~l~csonó~bb lÉírásá kulcsoí ~ hflm éálóáz~í kÉrÉíébÉn bÉszÉrzÉíí ÖééÉkI bÉrÉndÉzésÉk
ÉsÉíébÉn ~lk~lm~z ~z önkormánóz~íK TÉrvÉn fÉlülá éríékcsökkÉnésí boníásokI állÉívÉ
sÉlÉjíÉzésÉk ~lk~lmáv~l számolíunk ÉlK
A bÉfÉkíÉíÉíí éénzüÖóá Észközök ~z ÉÖó évnél í~ríós~bb~n lÉköíöíí éénzüÖóá
bÉfÉkíÉíésÉk összÉÖéí és ~z évÉn íúlá lÉjár~ír~ ~doíí kölcsönökÉí í~rí~lm~zzákK
Az önkormánóz~í OMMVK dÉcÉmbÉr PNJén ~ kövÉíkÉző részÉsÉdésÉkkÉl rÉndÉlkÉzákW
aombóvár sáros Önkormánózata részesedéseánek részletezése
társaság neve
dunaras dóóÖófürdő és fdÉÖÉnforÖalmá
ZríK
aombóvár és hörnóékÉ síz- és
Csaíornamű hfíK
aombóvárá pzÉní iukács bÖészséÖüÖóá
konérofáí hfíK
aombóvárá jűvÉlődésá eáz konérofáí
hfíK

székhelye
TOMM aombóvárI hÉrnÉn íér NK
TOMM aombóvárI BÉrzsÉnóá uK
NK
TOMM aombóvárI hórÜáz uK PVQNK
TOMM aombóvárI eunóadá íér
O5K
TPSN haéosszÉkcsőI iáÖÉí líéK
NMK
TPSN haéosszÉkcsőI iáÖÉí líéK
NMK
TNMM pzÉkszárdI máskum uK 5K

aombóvárá féará mark konérofáí hfíK
haéos fnnovácáós TranszfÉr hözéoní
hÜíK
Camánus hfíK
aombóvárá sáros- és iakásÖazdálkodásá
konérofáí hfíK
TOMM aombóvárI hánázsá uK PTK
haéosvár-TfpZh TérséÖá fníÉÖrálí
pzakkééző hözéoní konérofáí hfíK
TQMM haéosvárI sáráÖ uK POK
TOMM aombóvárI Adó bndrÉ uK
Öhl-aombó hfíK
UK
Bflhlj hfíK
TSPO mécsI páklósá úí 5OK
AnrAsfp bnÉrÖáaíÉrmÉlő és pzolÖálíaíó TOMM aombóvárI pzÉní fsíván
hfíK
íér NK
TOMM aombóvárI BÉrzsÉnóá uK
aombóvárá sízmű hfíK
NK
aombóvárá mrojÉkímÉnÉdzsmÉní
TOMM aombóvárI BÉzÉrédj uK
konérofáí hfíK
NQK
aombóvárá Borosíóán konérofáí hfíK
TOMM aombóvárI pzÉní fsíván

részesedés
összege (FtF

tulajdon
%-a

NNN OUM MMM

OOIMS

QMM MUM MMM

UMI5N

P MMM MMN

NMM

N NSM MMM

SVIUU

P MMM MMM

QQINO

NMM MMM
PVM MMM

NIN
NINN

NM NMM MMM

NMM

NUM MMM

S

PM SMM MMM
PVM T5P

SM
MIMU

U5 MMM

TI5O

5MM MMM

NMM

5MM MMM
P 5MM MMM

NMM
NMM

P4
íér NK
ÖppZbpbk:

5SQ US5 T5Q

A dun~r~s dóóÖófürdő és fdÉÖÉnforÖ~lmá wríJbÉn ~z önkormánóz~í részÉsÉdésÉ év
véÖén NNNKOUM ÉcíI ~z Élőző évhÉz kééÉsí nÉm válíozoííI ~ íul~jdoná hánó~d ás m~r~dí
OOIN BK A részvénóáíruházásá szÉrződésbÉn váll~lí évÉs íőkÉÉmÉlés OMMVK évá összÉÖÉ
OMNMK év Élső fÉlérÉ íolódoíí áíK
Az önkormánóz~í ~ aombóvárá Borosíóán hfíK jÉÖózÉíí íőkéjéí ~ közfoÖl~lkozí~íásá
fÉl~d~íok Élláíásához szükséÖÉs íárÖóá Észközök bázíosííás~ érdÉkébÉn P málláó
foráníí~l mÉÖÉmÉlíÉK
Az ÖhlJaombó hfíK jÉÖózÉíí íőkéjÉ OMMVK évbÉn N málláó foráníí~l ÉmÉlkÉdÉííI ÉhhÉz
aombóvár sáros Önkormánóz~í~ ~ íul~jdoná hánó~dán~k mÉÖfÉlÉlőÉn SMMKMMM
foráníoí bázíosííoííK
A í~ríós~n ~doíí kölcsönök állománó~ NMSKVMR ÉcíI ~z Élőző évhÉz kééÉsí OKUUT ÉcíJí~l
csökkÉníK
b körbÉn szÉrÉéÉl ~z áll~má ház vásárlásár~ ~doíí háíÉlÉk EOKMST ÉcíFI dolÖozóá
l~kásééííésá kölcsönök ERKPTU ÉcíFI l~kásszÉrzésá íámoÖ~íás – OMMTK évíől mÉÖszűní J
EN4KU4S ÉcíFI szocáálás kölcsön E4KNRV ÉcíFI ~ hosszú lÉjár~íú működésá kölcsönök
Edun~r~s TUKMMM ÉcíI aombó mál i~kásééííő pzövK NRKMMM ÉcíFK A OMMVJbÉn ÉsÉdékÉs
íörlÉszíő részlÉí ~z ÉÖóéb kövÉíÉlésÉk közöíí szÉrÉéÉl ENOKR4T ÉcíFK
A forÖóÉszközök közöíí ~ készlÉíÉk éríékÉ nÉm jÉlÉníősI NRKONT ÉcíI ~z Élőző évhÉz
kééÉsí PKVNV ÉcíJí~l növÉkÉdÉííK
hészlÉíkéní cs~k ~z újI r~kíáron lévő készlÉíÉkÉí muí~ííuk káK
A kövÉíÉlésÉk összÉÖÉ OSOKOO4 ÉcíI PVKPSS ÉcíJí~l íöbb ~z Élőző évánélK
A kövÉíÉlésÉk közül ~ íÉrmékéríékÉsííésből és szolÖálí~íásnóújíásból szárm~zóI áfáí ás
í~rí~lm~zó vÉvő kövÉíÉlés éríékÉ PNKUVO Écí EÉbből OPKRMM Écí málláó ~ cő uK 4PK szám
~l~ííá ánÖ~íl~n éríékÉsííésÉ má~ííá kövÉíÉlésFK
Az ~dósok közöíí muí~íjuk ká ~z ÉlőíríI ká nÉm ÉÖóÉnlííÉíí kövÉíÉlésÉkÉíK fíí szÉrÉéÉl ~
hÉlóá ~dók háír~lék~ éóílékk~lI bírsáÖÖ~l ÉÖóüííI bérbÉ~dáss~l k~écsol~íos kövÉíÉlésÉk
EPNIT málláó foráníFI mÉzőőrá járulék háír~lékokI közműfÉjlÉszíésá hozzájárulás má~ííá
kövÉíÉlésÉk ERTI4 málláó foráníFI íérííésá díj háír~lékokI joÖosul~íl~nul fÉlvÉíí
íámoÖ~íásokI sÉÖélóÉk ESIP málláó foráníFK
ÉríékvÉszíés Élszámolásár~ ~ hÉlóá ~dók ÉsÉíébÉn kÉrülí sorI ~ O4VLOMMM EuffKO4KF
hormK rÉndÉlÉí ~l~éján bázíosííoíí ÉÖószÉrűsííÉíí éríékÉlésá Éljárás ~lk~lm~zásáv~lK A
hÉlóá ~dóknál mánd ~ háír~lékI mánd ~z éríékvÉszíés összÉÖÉ jÉlÉníősÉn nőííK
Écí
OMMSK év
OMMTK év
OMM8K év
OMMVK év
eáír~lék
RVKVVO
T4KVRS
UVKUUU
NORKPTT
ÉríékvÉszíés
OUKOPM
4OKRSU
RPKT4M
TOKRMP
A rövád lÉjár~íú kölcsönök állománóáí ~ góléíá pzolÖál~í Al~éíívánó Cs~ládsÉÖííő és
dóÉrmÉkjóléíá pzolÖál~íánál fÉnnálló NKRMM Écí rÉndÉzÉílÉn kölcsönI ~ h~éos fTh hhíK
í~Öá kölcsönÉ ENKVRM ÉcíFI ~ aombóvárá pzÉní iukács bÖészséÖüÖóá pzolÖálí~íó hhíJ
nÉk nóújíoíí PMKMMM ÉcíJos í~Öá kölcsön EcímzÉíí íámoÖ~íás önÉrőhözFI ~ e~mulóák
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höz~l~éíívánón~k nóújíoíí TKMSS Écí ERKRMM Écí OMMUJb~nI NKRSS Écí OMMVJbÉnF és ~
aombóvárá mrojÉkímÉnÉdzsmÉní hfíJnÉk nóújíoíí NO málláó foráníos kölcsön íÉszá káK
Az ÉÖóéb kövÉíÉlésÉk sorb~n ~ í~ríós~n ~doíí kölcsönök kövÉíkÉző évá íörlÉszíő
részlÉíÉ szÉrÉéÉlK
A forÖ~íásá célú háíÉlvászonóí mÉÖíÉsíÉsííő éríéké~éírok közöíí ~ köívénókábocsáíásból
szárm~zó bÉvéíÉl bÉfÉkíÉíésá jÉÖóbÉ fÉkíÉíÉíí részÉI PMMKMMM Écí szÉrÉéÉlK
A éénzÉszközök állománó~ ~ éénzíárb~nI ~ kölíséÖvÉíésá Élszámolásá számlán és ~z
ÉlkülönííÉíí számlákon lévő ÉÖóÉnlÉÖÉkből v~l~mání ~z ádÉÖÉn éénzÉszközökből
íÉvődák összÉI összÉÖÉ 4VRKR4N ÉcíK
corrások
Az önkormánóz~íá források összÉÖÉ ~z ÉszközökkÉl mÉÖÉÖóÉzőÉn N4KRNVKURN ÉcíI
ÉzÉn bÉlül ~ s~jáí íőkÉ UOIOBJosI ~ í~rí~lékok 4IVBJos rész~ránóí kéévásÉlnÉkI ~z
önkormánóz~í ÉszközÉánÉk fán~nszírozásához áÖénóbÉvÉíí ádÉÖÉn forrás ~ránó~ NOIVB
MIT száz~lékéoníí~l ÉmÉlkÉdÉíí ~z Élőző évhÉz kééÉsíK
A s~jáí íőkÉn bÉlül ~z ánduló íőkÉ összÉÖÉ URTKTO4 ÉcíI mÉló ~z NVVPK j~nuár NJjén
mÉÖlÉvő í~ríós forrás állománó~K A íőkÉválíozás összÉÖÉ NNKMTMK4NS ÉcíI ~z ~zóí~
ÉlíÉlí ádőbÉn kééződöíí s~jáí forrásK Az önkormánóz~í ~ v~Öóon éríékéí nÉm
hÉlóÉsbííÉííÉ éá~cá éríékÉlés ~l~éjánK
A íárÖóévá kölíséÖvÉíésá í~rí~lék ~ éénzm~r~dvánó kámuí~íás ~l~éján ~ záró
éénzkészlÉí ~kíív és é~sszív éénzüÖóá Élszámolásokk~l és forÖ~íásá célú éénzüÖóá
művÉlÉíÉkkÉl korráÖálíI Élőző évÉkbÉn kéézÉíí í~rí~lékok m~r~dvánóáv~l csökkÉníÉíí
összÉÖÉI ~z ~l~éíÉvékÉnóséÖ íénólÉÖÉsÉn íÉljÉsííÉíí íárÖóévá bÉvéíÉlÉánÉk és
ká~dás~án~k különbözÉíÉK
A íárÖóévá kölíséÖvÉíésá í~rí~lék összÉÖÉ TNRKVVO ÉcíI ~ í~v~lóáí 4M4KSVP ÉcíJí~l
h~l~dj~ mÉÖK Az új ÁmrK szÉrání ~z Élőáránóz~íJm~r~dvánóI éénzm~r~dvánó
mÉÖáll~éííás~kor ~ forÖ~íásá célú éríéké~éírok EPMMKMMM ÉcíF és ~ rövád lÉjár~íú lákvád
háíÉlÉk állománóáí ás fáÖóÉlÉmbÉ kÉll vÉnnáK
A köíÉlÉzÉííséÖÉk összÉÖÉ NKUTSKVTS ÉcíI mÉlóből ~ hosszú lÉjár~íú köíÉlÉzÉííséÖ
rész~ránó~ TPIOBI ~ rövádlÉjár~íú köíÉlÉzÉííséÖ ~ránó~ NSIPBI míÖ ~ é~sszív éénzüÖóá
Élszámolások ~ránó~ NMIRBK
A hosszú lÉjár~íú köíÉlÉzÉííséÖÉk összÉÖÉ NKPT4K4RO ÉcíI ~z Élőző év véÖá ~d~ínál
TSKVOO ÉcíJí~l íöbbK Az ~d~í ~z ÉÖó évnél hossz~bb lÉjár~ír~ k~éoíí háíÉlÉkÉíI
kölcsönökÉí és ~ köívénókábocsáíásból ÉrÉdő köíÉlÉzÉííséÖÉí í~rí~lm~zz~K A hosszú
lÉjár~íú háíÉlÉkÉí ~ mérlÉÖbÉn ÉzÉn ~ soron ~ OMNMK évbÉn ÉsÉdékÉs íörlÉszíő
részlÉíÉkkÉl csökkÉníÉíí összÉÖbÉn szÉrÉéÉlíÉííükK
A hosszú lÉjár~íú köíÉlÉzÉííséÖÉk közöíí ~ lÉÖn~Öóobb összÉÖű ~z önkormánóz~íá
köívénókábocsáíás má~ííá í~ríozás ESK4UMKMMM CecI OMMVK dÉcÉmbÉr PNJá jkB
dÉváz~árfoló~mon áíéríékÉlí összÉÖÉ NKNUNKRSP ÉcíFK
A bÉruházásá háíÉlÉk közül ~ j~Öó~r cÉjlÉszíésá B~nk wríK álí~l ~ wrínóá flon~
Álí~lános fskol~ fÉlújííásár~ folóósííoíí k~m~ííámoÖ~íásos háíÉl záró állománó~ VNKSRP
ÉcíI ~ CfB B~nk wríK é~nÉl éroÖr~mr~ ~doíí háíÉléből OTIT málláó cí ~ í~ríozásI ~
o~áffÉásÉn B~nknál fÉlvÉíí é~nÉl élusz háíÉlnél RRIO málláó forání ~ íőkÉí~ríozásK A
vízáközmű íársul~íok mÉÖszűnésÉ má~íí ~z önkormánóz~í mérlÉÖébÉn í~lálh~íó ~
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l~kossáÖá érdÉkÉlíséÖá hozzájárulások bÉfázÉíésÉ érdÉkébÉn ~ íársul~íok álí~l fÉlvÉíí
háíÉlÉk összÉÖÉ ás ERNKVRS ÉcíFK
A fÉníá háíÉlÉkből PPKSON Écí kÉrülí áí ~ rövád lÉjár~íú köíÉlÉzÉííséÖÉk közéK
A rövád lÉjár~íú köíÉlÉzÉííséÖÉk összÉÖÉ PMSKSUP ÉcíI ~z Élőző évánél SPKV44 ÉcíJí~l
m~Ö~s~bbK A hosszú lÉjár~íú háíÉlÉk ÉsÉdékÉs íörlÉszíő részlÉíÉán kívül áíí kÉll
kámuí~íná ~z ÉÖó évÉí mÉÖ nÉm h~l~dó lÉjár~ír~ k~éoíí működésá és fÉjlÉszíésá
háíÉlÉkÉíI ~z áruszállííásból és szolÖálí~íás íÉljÉsííésből szárm~zó – álí~lános forÖ~lmá
~dóí í~rí~lm~zó – köíÉlÉzÉííséÖÉkÉíK
oövád lÉjár~íú háíÉlÉ ~z Élőző évhÉz h~sonló~n OMMVJbÉn sÉm volí ~z önkormánóz~ín~k
év véÖénK
Az év véÖá szállííóá állománó n~ÖósáÖ~ ~z Élőző évhÉz kééÉsí jÉlÉníősÉn ENNUKUU4 ÉcíJ
í~lF ÉmÉlkÉdÉííI összÉÖÉ OM4KUMM ÉcíI mÉlóből NPSKVSO Écí ~ íárÖóévÉí kövÉíő évÉí
íÉrhÉlő köíÉlÉzÉííséÖI ~z önkormánóz~íá áníézménóÉk szállííóá állománó~ összÉsÉn
PUKPTT ÉcíK
Az ÉÖóéb rövád lÉjár~íú köíÉlÉzÉííséÖÉk közöíí kÉll fÉlíüníÉíná ~z áé~rűzÉsá ~dó
fÉlíölíésrÉ érkÉzÉíí összÉÖÉí ESMKPTS ÉcíF és ~ hÉlóá ~dó íúlfázÉíésénÉk összÉÖéí ás
E4KUVS ÉcíFK
Az ÉÖóéb é~sszív éénzüÖóá Élszámoláskéní kÉll kámuí~íná ~zok~í ~ füÖÖő bÉvéíÉlÉkÉíI
~mÉlóÉk ~z ~doíí ádősz~kb~n nÉm számolh~íó~k Él véÖlÉÖÉsÉn kölíséÖvÉíésá
bÉvéíÉlkéníI íovábbá ~ Ö~zdálkodáshoz közvÉílÉnül nÉm k~écsolódó áífuíó
bÉvéíÉlÉkÉíK
Az ÉÖóéb é~sszív éénzüÖóá Élszámolások lÉÖn~Öóobb íéíÉlÉ ~ OMNMK évá áll~má
íámoÖ~íás fK részlÉíÉ ENSVKM4T ÉcíFK
aombóvárI OMMVK áérálás N4K
m~í~ó sálmos
éolÖármÉsíÉr
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aombóvár sáros Önkormánózaía héévásÉlőJíÉsíülÉíénÉk
……KLOM1MKE…K …KKF önkormánózaíá rÉndÉlÉíÉ
az önkormánózaí OMMVK évá Öazdálkodásának zárszámadásáról
aombóvár sáros Önkormánóz~íán~k héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ ~z áll~mhází~ríásról szóló
NVVOK évá uuusfffK íörvénó UOK §Jáb~n k~éoíí fÉlh~í~lm~zásI ~z Alkoímánó 44LAK §
ENF bÉkÉzdésÉ ~F éoníjáb~n mÉÖh~íározoíí fÉl~d~íkörébÉn Éljárv~ ~ kövÉíkÉzőkÉí
rÉndÉlá ÉlW
1K §
A rÉndÉlÉí h~íáló~ ~z önkormánóz~ír~I ~nn~k héévásÉlőJíÉsíülÉíérÉI szÉrvÉárÉI és ~z
önkormánóz~í álí~l áránóííoíí kölíséÖvÉíésá szÉrvÉkrÉ íÉrjÉd káK
OK §
A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~z önkormánóz~í és ~z önkormánóz~í álí~l áránóííoíí
kölíséÖvÉíésá szÉrvÉkI v~l~mání ~ kémÉí hásÉbbséÖá Önkormánóz~í OMMVK évá
kölíséÖvÉíésénÉk íÉljÉsííéséí ~z ~lábbá~k szÉrání h~Öój~ jóváW
bÉvéíÉlá főösszÉÖéí
ká~dásá főösszÉÖéí
ÉzÉkÉn bÉlülW
J ~ fÉlh~lmozásá célú bÉvéíÉlí
J ~ fÉlh~lmozásá célú ká~dásí
ÉbbőlW
J ~ bÉruházások összÉÖéí
J ~ fÉlújííások összÉÖéí
~ működésá célú bÉvéíÉlí
~ működésá célú ká~dások~í
A fán~nszírozásá művÉlÉíÉkÉn bÉlül ~
~ háíÉlíörlÉszíés összÉÖéí
J Ébből ~ fÉlh~lmozásá célú háíÉl íörlÉszíésí
~ éénzm~r~dvánóí

RKONVKSPS ÉzÉr cíJb~n
RKMPMKSP4 ÉzÉr cíJb~n
OUVKTRR ÉzÉr cíJb~n
PTMKST4 ÉzÉr cíJb~n
N4PKTSP ÉzÉr cíJb~n
NR4KNPO ÉzÉr cíJb~n
4KVOVKUUN ÉzÉr cíJb~n
4KSRVKVSM ÉzÉr cíJb~n
U4KOON ÉzÉr cíJb~n
U4KOON ÉzÉr cíJb~n
PNNKOVV ÉzÉr cíJb~n

3K §
A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~z önkormánóz~í és ~z önkormánóz~í álí~l áránóííoíí
kölíséÖvÉíésá szÉrvÉk OMMVK évá kölíséÖvÉíésá bÉvéíÉlÉánÉk íÉljÉsííéséí forrásonkéní és
célonkéní ~z 1K számú és az 1/aK számú mellékleí szÉrání h~Öój~ jóváK

PU

4K §
A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~z önkormánóz~í és ~z önkormánóz~í álí~l áránóííoíí
kölíséÖvÉíésá szÉrvÉk OMMVK évá kölíséÖvÉíésá ká~dás~áí káÉmÉlí Élőáránóz~íonkéní ~ OK
számú és a O/aK számú mellékleí szÉrání foÖ~dj~ ÉlK
RK §
ENF A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~z önkormánóz~í OMMVK évá Ö~zdálkodás~ során kÉlÉíkÉzÉííI
joÖsz~bálóok szÉrání fÉlülvázsÖálí éénzm~r~dvánóáí TNRKVVO ÉcíJb~nI ~ váll~lkozásá
íÉvékÉnóséÖ ÉrÉdménóéí UU ÉcíJb~n ~ P/1K számú mellékleí szÉráníI ~
köíÉlÉzÉííséÖváll~láss~l íÉrhÉlí éénzm~r~dvánóí ~ P/OK számú mellékleí szÉrání h~Öój~
jóváK
EOF A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~z önkormánóz~í álí~l áránóííoíí kölíséÖvÉíésá szÉrvÉk
fÉlh~sználásá köíöííséÖÖÉl járó éénzÉszközÉáíI ~ sz~kkéézésá hozzájárulásbólI
éálóáz~íok véÖrÉh~jíásához ÉlkülönííÉíí éénzÉszközökből ~z Aéácz~á lkí~íásá
hözéoní ÉsÉíébÉn TKTOU ÉcíI ~z RNSK szK fé~rá pz~kkééző fskol~ és holléÖáum ÉsÉíébÉn
OKVMM ÉcíI ~ „h~é~szkodó” pzocáálás és dóÉrmÉkjóléíá Al~észolÖálí~íó hözéoní
ÉsÉíébÉn ONKVRS Écí összÉÖbÉn íudomásul vÉszáK A norm~íív~ Élszámolás ~l~éján ~
vássz~fázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖ és ~ íöbblÉííámoÖ~íás kölíséÖvÉíésá szÉrvÉnkéní ~ OMNMK évá
Élőáránóz~íoknál kÉrül rÉndÉzésrÉK
EPF A aombóvár sáros eáv~íásos Önkormánóz~íá TűzolíósáÖ~ ~lulfán~nszírozás~
OMKUMR ÉcíI ~mÉlóÉí ~ kölíséÖvÉíésá szÉrv OMNMK évá kölíséÖvÉíésébÉn bázíosíí ~
héévásÉlőJíÉsíülÉíK
E4F A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~ kémÉí hásÉbbséÖá Önkormánóz~í részérÉ ~ káuí~l~íl~n
OMMVK évá íámoÖ~íás összÉÖéí 4RO ÉcíJb~n h~Öój~ jóváK
SK §
ENF A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~z önkormánóz~í fÉlújííásá ká~dás~án~k íÉljÉsííéséí NR4KNPO
Écí összÉÖbÉnI célonkéníá részlÉíÉzéséí ~ 4/1K számú mellékleí szÉrání h~Öój~ jóváK
EOF A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~ fÉjlÉszíésá ká~dások és éénzüÖóá bÉfÉkíÉíésÉk íÉljÉsííéséí
N4PKTSP Écí összÉÖbÉnI fÉl~d~íonkéníá részlÉíÉzéséí ~ 4/OK számú mellékleí szÉrání
h~Öój~ jóváK
TK §
Az önkormánóz~í OMMVK dÉcÉmbÉr PNJá áll~éoí szÉráníá v~Öóonáí ~ héévásÉlőJíÉsíülÉí
~z 5/1K számúI az 5/OK számú és az 5/PK számú mellékleíekben részlÉíÉzÉíí kölíséÖvÉíésá
szÉrvÉk szÉráníá mérlÉÖ~d~íok ~l~éján N4KRNVKURN ÉcíJb~nI ~z ánÖ~íl~n v~Öóon nÉííó
éríékéí NNKUS4KNNN ÉcíJb~n foÖ~dj~ ÉlK

PV

8K §
A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~z önkormánóz~íá foÖl~lkozí~íoíí~k áíl~Öos sí~íászíák~á állománóá
léíszámáí UVV főbÉnI záróléíszámáí VOM főbÉn h~Öój~ jóvá ~ SK számú mellékleíben
részlÉíÉzÉííÉk szÉráníK
VK §
Az önkormánóz~í álí~l nóújíoíí közvÉíÉíí íámoÖ~íások~í ~ TK számú mellékleí muí~íj~
bÉK
1MK §
A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~ íöbbévÉs káh~íáss~l járó köíÉlÉzÉííséÖváll~lások közül ~
bÉruházásá háíÉlÉk és ~ köívénó állománóáí ~ 8/1K számú mellékleíI ~ rövád lÉjár~íú
háíÉlÉk állománóáí ~ 8/OK számú mellékleí ~ Ö~r~ncá~ és kÉzÉsséÖváll~lásí ~ 8/PK számú
mellékleíI ~z ÉÖóéb köíÉlÉzÉííséÖváll~lások~í ~ 8/4K számú mellékleí szÉrání íudomásul
vÉszáK
11K §
A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~z önkormánóz~í áll~má íámoÖ~íásokk~lI hozzájárulásokk~l
k~écsol~íos Élszámolásáí ~ V/1K számúI V/OK számúI V/PK számúI V/4K számú mellékleíek
szÉrání h~Öój~ jóváK
1OK §
A héévásÉlőJíÉsíülÉí ~z önkormánóz~í OMMVK évá ÉÖószÉrűsííÉíí mérlÉÖéí ~ 1MK számú
mellékleíI ~z ÉÖószÉrűsííÉíí éénzforÖ~lmá jÉlÉníésí ~ 11K számú mellékleíI ~z
ÉÖószÉrűsííÉíí éénzm~r~dvánó kámuí~íásáí ~ 1OK számú mellékleíI ~z ÉÖószÉrűsííÉíí
ÉrÉdménóJkámuí~íásí ~ 1PK számú mellékleíI ~ működésá és fÉjlÉszíésá célú bÉvéíÉlÉk és
ká~dások mérlÉÖéí ~ 14K szK mellékleíI ~z buróé~á rnáós íámoÖ~íáss~l mÉÖv~lósuló
éroÖr~mok íÉljÉsííésá ~d~í~áí ~ 15K számú mellékleí szÉrání foÖ~dj~ ÉlK
13K §
A kémÉí hásÉbbséÖá Önkormánóz~í káÉmÉlí bÉvéíÉlá és ká~dásá Élőáránóz~í~án~k
íÉljÉsííéséí ~ 1SK számú mellékleí í~rí~lm~zz~K
14K §
b rÉndÉlÉí ~ káhárdÉíésÉ n~éján léé h~íálób~K

m~í~ó sálmos
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