Sorszám
Megnevezés
Eredeti 
előirány-
zat
(Ft)
a.)
Korrekció
+/-
(Ft)
b.)
Végleges előirány-
zat (Ft)
c.)
1.
A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 



2.
A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése



3.
A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése



4.
a.) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 1. pont)




b.) Körzeti igazgatás (3. sz. melléklet 2. pont)




c.) Körjegyzőség működése (3. sz. melléklet 3. pont)




d.)	Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 4. pont)




e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (3. sz. melléklet 5. pont)




f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (3. sz. melléklet 6. pont)




g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (3. sz. melléklet 7. pont)




h.) Üdülőhelyi feladatok (3. sz. melléklet 8. pont)




i.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése (3. sz. melléklet 9. pont)




j.) Pénzbeli szociális juttatások (3. sz. melléklet 10. pont)




k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (3. sz. melléklet 11. pont)




l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés (3. sz. melléklet 12. pont)




m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei (3. sz. melléklet 13. pont)




n.) Gyermekek napközbeni ellátása (3. sz. melléklet 14. pont)




o.) Közoktatási alap-hozzájárulás (3. sz. melléklet 15. pont)




p.) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások (3. sz. melléklet 16. pont)




q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (3. sz. melléklet 17. pont)




Ebből:	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (17.2. pont)




r.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)




A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet)



5.
a.) Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (5. számú melléklet 5. pont)




b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (5. számú melléklet 7. pont)




c) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (c.1.+c.2.+c.3 +c.4.) (5. számú 11. pont)




Ebből: c.1.)	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (11.a) pont) 




c.2.)	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (11.b) pont)
c.3.)	Arany János Programok támogatása (11. c) pont)
c.4.)	 Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (11. d. pont)




d.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)




A nettó finanszírozásban folyósított központosított előirányzatok összesen (a+b+c+d)
(költségvetési törvény 5. számú melléklet) 



6.
a.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása (7. számú melléklet 1. a) pont)




b.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása (7. számú melléklet 1. b) pont)




c.) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. c) pont)




d.) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. d) pont)




e.) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása (7. számú melléklet 1. e) pont)




f.) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. a) pont)




g.) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. b) pont)




h.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)




Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (a+b+c+d+e+f+g+h) (költségvetési törvény 7. számú melléklet) 



7
a.) Pedagógiai szakszolgálat (8. számú melléklet I/1. pont)




b.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása. (8. számú melléklet I/2. pont)




c.) Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez. (8. számú melléklet I/3. pont)




d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (8. számú melléklet II/2. pont)




e.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (e1.+e.2.+e.3.+e.4.+e.5.+e.6.+e.7.+e.8.)
(8. számú melléklet III. pont)




Ebből:	e.1.)	Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása (2.1. pont)




	e.2.)	A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása (2.2. pont)




	e.3.)	A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása (2.3. pont)




	e.4.)	A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási
feladatainak támogatása (2.4. pont)
	



	e.5.)	A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási
feladatainak támogatása (2.5. pont)




	e.6.)	A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási
feladatainak támogatása (2.6. pont)




e.7.)	A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása (2.7. pont)




	e.8.)	A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása (2.8. pont)
	



f.) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (8. számú melléklet IV. pont)




g.) (Fenntartva évközi új előirányzat részére)




A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen (a+b+c+d+e+f+g)
(költségvetési törvény 8. számú melléklet)



8.
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja1 (a+b)




Ebből: a.)	Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás




b.)	Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás 



9.
(Fenntartva évközi új előirányzat részére)



10.
(Fenntartva évközi új előirányzat részére)



11.
Tárgyhavi előirányzat összesen2 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)



12.
Lemondás miatt keletkezett, az előirányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztatóadat)



13.
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tőketartozás



14.
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás



15.
Kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt



16.
Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása szociális intézmény átadása miatt



17.
Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt



18.
Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény átadása miatt



19.
Jogtalanul igénybe vett lakossági közműfejlesztési támogatás visszavonása



20.
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program
esetében – az 54/2005. (III. 26.) Kormányrendelet szerint, a kedvezményezett nyilatkozata alapján – a támogatás visszavonása 



21.
(Fenntartva évközi új csökkentő tétel részére)



22.
(Fenntartva évközi új csökkentő tétel részére)




