












(3) Az engedélyezett álláshelyek száma: 6 fő, ebből kettő helyettesítéssel betöltött álláshely.

( 4) Az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetését a rendelet 7. számú melléklete
tartalmazza

V. 

Záró rendelkezések 

13. §
( 1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021.
január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló 2/2021. (1.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

Izsák, 2020. február 19.

Dr. Bozóky Imre � 
alpolgármester /

Záradék: Kihirdetve: Izsák, 2021. február 19.
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1. számú melléklet
2. számú melléklet 
3. számú melléket 
4. számú melléklet
5. számú melléklet 
6. számú melléklet 
7. számú melléklet 


1.sz.tábla

				1. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		1. számú melléklet  1.számú tábla

		Az Izsák Város 2021 évi összes bevétele - forrásonként

										forintban

		Sor-
sz.		Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok

						Összesen		Összesenből

						(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Kapott támogatások		564,928,823		470,159,638

		2.		1. Önkormányzat működési támogatás		470,159,638		470,159,638		- 0

		3.		1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása		173,030,298		173,030,298		- 0

		4.		1.2 Köznevelési feladatok támogatása		127,519,900		127,519,900		- 0

		5.		1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás		156,687,090		156,687,090		- 0

		6.		1.4 Kulturális feladatok támogatása		12,922,350		12,922,350		- 0

		7.		1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		- 0		- 0		- 0

		8.		2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)		- 0		- 0		- 0

		9.		3. Kapott támogatások (pályázatok)		94,769,185		- 0		94,769,185

		10.		II. Támogatás értékű bevételek		71,950,000		71,950,000		- 0

		11.		1.Támogatás értékű működési bevétel		71,950,000		71,950,000		- 0

		12.		-ebből TB alapból átvett		71,950,000		71,950,000		- 0

		13.		2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek		- 0		- 0		- 0

		14.		III. Közhatalmi bevételek		121,100,000		121,100,000		- 0

		15.		1. Helyi adók		120,000,000		120,000,000		- 0

		16.		2. Átengedett központi adók		- 0				- 0

		17.		2.1 Gépjármű adó		- 0				- 0

		18.		3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel		100,000		100,000		- 0

		19.		4. Egyéb közhatalmi bevétlek		1,000,000		1,000,000		- 0

		20.		IV. Intézményi működési bevétel		43,595,000		43,595,000		- 0

		21.		1. Kamat és hozam bevétel		- 0		- 0		- 0

		22.		2.Intézményi térítési díj		15,195,000		15,195,000		- 0

		23.		3. Egyéb sajátos bevétel		28,400,000		28,400,000		- 0

		24.		V. Felhalmozási bevétel		- 0		- 0		- 0

		25.		1. Tárgyi eszköz értékesítés						- 0

		26.		2. Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele						- 0

		27.		VI. Átvett pénzeszköz		- 0		- 0		- 0

		28.		1. ÁHT-n belülről		- 0		- 0		- 0

		29.		2. ÁHT-n kivülről		- 0		- 0		- 0

		30.						- 0		- 0

		31.		VIII. Kölcsönök visszatérülése		- 0

		32.		1. Kapott kölcsönök				- 0		- 0

		33.		2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

		34.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		801,573,823		706,804,638		94,769,185





2.sz tábla

		1. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		1. számú melléklet  2. számú tábla

		Az Izsák Város 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

										forintban

		S.
sz.		Kiadási előirányzat megnevezése		Előirányzatok

						Összesen (2+3)		Összesenből

								Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Működési kiadás		810,679,811		810,679,811		- 0

		2.		1. Személyi juttatás		305,531,000		305,531,000		- 0

		3.		2. Munkaadót terhelő járulék		54,040,500		54,040,500		- 0

		4.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		387,960,000		387,960,000		- 0

		5.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6,200,000		6,200,000		- 0

		6.		5. Egyéb működési célú kiadások		16,581,399		16,581,399		- 0

		7.		6. Tartalék		40,366,912		40,366,912		- 0

		8.		II. Felhalmozási kiadások		492,160,331		- 0		492,160,331

		9.		1. Beruházás		448,882,991				448,882,991

		10.		2. Felújítás		25,000,000		- 0		25,000,000

		11.		3. Egyéb felhalmozási kiadás		18,277,340		- 0		18,277,340

		12.		4. Tartalék		- 0		- 0		- 0

		13.		Költségvetési kiadás		1,302,840,142		810,679,811		492,160,331





3.sz tábla

		1. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		1. számú melléklet  3. számú tábla

		Az Izsák Város  2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

												adatok FT-ban

		BEVÉTEL						KIADÁS

				MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT				MEGNEVEZÉS

		1.		I. Költségvetési bevétel		801,573,823		1.		I. Költégvetési kiadás		1,302,840,142

		2.		Költségvetési többlet		- 0		2.		Költségvetési hiány

		3.		II. Finanszírozási bevétel		539,272,677		3.		II. Finanszírozási kiadás		38,006,358

		4.		1. Működési célú				4.		1. Működési célú

		5.		2. Felhalmozási célú		79,272,677		5.		2. Felhalmozási célú		19,200,000

		6.		3. Intézményi finanszírozás				6.		3. Intézményi finanszírozás		- 0

		7.		4. Előző évi maradvány		460,000,000				előző évi előleg		18,806,358

		8.		Költségvetési összesített bevétele		1,340,846,500		8.		Költségvetés összesített kiadása		1,340,846,500





4.sz tábla

		1. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		1. számú melléklet   4. számú tábla  Izsák Város 2021. évi költségvetésének mérlege



		BEVÉTELEK				KIADÁSOK

		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat

		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		801,573,823		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1,302,840,142

		a) Pénzforgalmi bevételek		801,573,823		a) Pénzforgalmi kiadások		1,302,840,142

		I. Működési célú		706,804,638		I. Működési célú		810,679,811

		1. Kapott támogatások		470,159,638		1. Személyi juttatás		305,531,000

		2.Támogatás értékű bevételek		71,950,000		2. Munkaadót terhelő járulékok		54,040,500

		3. Közhatalmi bevételek		121,100,000		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		387,960,000

		4.Intézményi működési bevételek		43,595,000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6,200,000

		5. Felhalmozási bevételek		- 0		5. Egyéb működési célú kiadások		16,581,399

		6. Átvett pénzeszköz		- 0		6. Tartalék		40,366,912

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		II. Felhalmozási célú		94,769,185		II. Felhalmozási kiadások		492,160,331

		1. Kapott támogatások		94,769,185		1. Beruházás		448,882,991

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Felújítás		25,000,000

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Egyéb felhalmozási kiadás		18,277,340

		4.Intézményi működési bevételek		- 0				- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0

				- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások



		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		- 0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		- 0



		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		539,272,677		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		38,006,358

		I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés		19,200,000

		II. Felhalmozási célú hitel		79,272,677		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

		III. Előző évi maradvány		460,000,000		III. előző évi előleg		18,806,358

		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		- 0		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		1,340,846,500		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		1,340,846,500



		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1,340,846,500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1,340,846,500

		I. Működési célú bevételek összesen		829,486,169		I. Működési célú kiadás összesen		829,486,169

		II. Felhalmozási célú bevételek összesen		511,360,331		II. Felhalmozási célú kiadások összesen		511,360,331





image1.emf

X


Dr. Bozóky Imre


alpolgármester




jegyzo
Fájlcsatolmány
1 számú melléklet 


1.sz. tábla

		2. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat  számú rendeletéhez

		2. számú melléklet  1. számú tábla

		Izsák Város Önkormányzata 2021. évi összes bevétele - forrásonként

										 forintban

		Sor-
sz.		Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok

						Összesen		Összesenből

						(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Kapott támogatások		470,159,638		470,159,638		- 0

		2.		1. Önkormányzat működési támogatás		470,159,638		470,159,638		- 0

		3.		1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása		173,030,298		173,030,298		- 0

		4.		1.2 Köznevelési feladatok támogatása		127,519,900		127,519,900		- 0

		5.		1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás		156,687,090		156,687,090		- 0

		6.		1.4 Kulturális feladatok támogatása		12,922,350		12,922,350		- 0

		7.		1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás						- 0

		8.		2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)		- 0		- 0		- 0

		9.		3. Kapott támogatások (pályázatok)				- 0		- 0

		10.		II. Támogatás értékű bevételek		161,727,358		71,950,000		89,777,358

		11.		1.Támogatás értékű működési bevétel		71,950,000		71,950,000		- 0

		12.		-ebből TB alapból átvett		71,950,000		71,950,000		- 0

		13.		2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek		89,777,358		- 0		89,777,358

		14.		III. Közhatalmi bevételek		121,100,000		121,100,000		- 0

		15.		1. Helyi adók		120,000,000		120,000,000		- 0

		16.		2. Átengedett központi adók		- 0				- 0

		17.		2.1 Gépjármű adó		- 0				- 0

		18.		3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel		100,000		100,000		- 0

		19.		4. Egyéb közhatalmi bevételek		1,000,000		1,000,000		- 0

		20.		IV. Intézményi működési bevétel		26,900,000		26,900,000		- 0

		21.		1. Kamat és hozam bevétel		- 0		- 0		- 0

		22.		2.Intézményi térítési díj		- 0		- 0		- 0

		23.		3. Egyéb sajátos bevétel		26,900,000		26,900,000		- 0

		24.		V. Felhalmozási bevétel		- 0		- 0		- 0

		25.		1. Tárgyi eszköz értékesítés						- 0

		26.		2. Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele						- 0

		27.		VI. Átvett pénzeszköz		- 0		- 0		- 0

		28.		1. ÁHT-n belülről		- 0		- 0		- 0

		29.		2. ÁHT-n kivülről				- 0		- 0

		30.

		31.		VIII. Kölcsönök visszatérülése		- 0

		32.		1. Kapott kölcsönök		- 0		- 0		- 0

		33.		2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

		34.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		779,886,996		690,109,638		89,777,358





2.sz tábla

		2. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		2. számú melléklet   2. számú tábla

		Izsák Város Önkormányzata 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

										 forintban

		S.
sz.		Kiadási előirányzat megnevezése		Előirányzatok

						Összesen (2+3)		Összesenből

								Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Működési kiadás		295,612,311		295,612,311		- 0

		2.		1. Személyi juttatás		37,759,000		37,759,000		- 0

		3.		2. Munkaadót terhelő járulék		5,460,000		5,460,000		- 0

		4.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		189,245,000		189,245,000

		5.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6,200,000		6,200,000		- 0

		6.		5. Egyéb működési célú kiadások		16,581,399		16,581,399		- 0

		7.		6. Tartalék		40,366,912		40,366,912		- 0

		8.		II. Felhalmozási kiadások		483,849,235		- 0		483,849,235

		9.		1. Beruházás		440,571,895				440,571,895

		10.		2. Felújítás		25,000,000		- 0		25,000,000

		11.		3. Egyéb felhalmozási kiadás		18,277,340		- 0		18,277,340

		12.		4. Tartalék		- 0		- 0		- 0

		13.		Költségvetési kiadás		779,461,546		295,612,311		483,849,235





3.sz tábla

		2. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		2. számú melléklet   3. számú tábla

		Izsák Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

												adatok FT-ban

		BEVÉTEL						KIADÁS

				MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT				MEGNEVEZÉS

		1.		I. Költségvetési bevétel		779,886,996		1.		I. Költégvetési kiadás		779,461,546

		2.		Költségvetési többlet		- 0		2.		Költségvetési hiány		- 0

		3.		II. Finanszírozási bevétel		539,272,677		3.		II. Finanszírozási kiadás		539,698,127

		4.		1. Működési célú				4.		1. Működési célú

		5.		2. Felhalmozási célú		79,272,677		5.		2. Felhalmozási célú		19,200,000

		6.		3. Intézményi finanszírozás				6.		3. Intézményi finanszírozás		501,691,769

		7.		4. Előző évi maradvány		460,000,000		7.		4. Előző évi előleg 		18,806,358

		8.		Költségvetési összesített bevétele		1,319,159,673		8.		Költségvetés összesített kiadása		1,319,159,673





4.sz tábla

		2. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat  számú rendeletéhez

		2. számú melléklet  4. számú tábla

		Izsák Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege



		BEVÉTELEK				KIADÁSOK

		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat

		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		779,886,996		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		779,461,546

		a) Pénzforgalmi bevételek		779,886,996		a) Pénzforgalmi kiadások		779,461,546

		I. Működési célú		690,109,638		I. Működési célú		295,612,311

		1. Kapott támogatások		470,159,638		1. Személyi juttatás		37,759,000

		2.Támogatás értékű bevételek		71,950,000		2. Munkaadót terhelő járulékok		5,460,000

		3. Közhatalmi bevételek		121,100,000		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		189,245,000

		4.Intézményi működési bevételek		26,900,000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6,200,000

		5. Felhalmozási bevételek		- 0		5. Egyéb működési célú kiadások		16,581,399

		6. Átvett pénzeszköz		- 0		6. Tartalék		40,366,912

		7. Előző évi maradvány átvétellel

		8. Kölcsönök visszatérülése



		II. Felhalmozási célú		89,777,358		II. Felhalmozási kiadások		483,849,235

		1. Kapott támogatások		- 0		1. Beruházás		440,571,895

		2.Támogatás értékű bevételek		89,777,358		2. Felújítás		25,000,000

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Egyéb felhalmozási kiadás		18,277,340

		4.Intézményi működési bevételek		- 0		4. Tartalék		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások



		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		- 0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY



		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		539,272,677		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		38,006,358

		I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés		- 0

		II. Felhalmozási célú hitel		79,272,677		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		19,200,000

		III. előző évi maradvány		460,000,000		III. előző évi előleg		18,806,358

		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		- 0		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		501,691,769

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		1,319,159,673		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		1,319,159,673



		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1,319,159,673		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1,319,159,673

		I. Működési célú bevételek összesen		816,110,438		I. Működési célú kiadás összesen		816,110,438

		II. Felhalmozási célú bevételek összesen		503,049,235		II. Felhalmozási célú kiadások összesen		503,049,235





5.sz tábla

		2. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		2. számú melléklet  5.számú tábla

		Izsák Város Önkormányzat likviditási terve

																								adatok ft-ban



				január		február		március		április		május		junius		július		augusztus		szeptember		október		november		december		összesen

		Kapott Támogatások		39179970		39179970		39179970		39179970		39179970		39179970		39179970		39179970		39179970		39179970		39179970		39179968		470159638

		Támogatás értékű bevételek		13477288		13477280		13477280		13477280		13477280		13477280		13477280		13477280		13477280		13477280		13477280		13477270		161727358

		Közhatalmi bevételek		10091674		10091666		10091666		10091666		10091666		10091666		10091666		10091666		10091666		10091666		10091666		10091666		121100000

		Intézményi működési bevételek						6725000						6725000						6725000						6725000		26900000

		Felhalmozási bevételek

		Átvett pénzeszközök																										0

		Kölcsön visszatéeülése																										0

		Költségvetési bevétel		62748932		62748916		69473916		62748916		62748916		69473916		62748916		62748916		69473916		62748916		62748916		69473904		779886996

																												0

		Előző évi maradvény		460000000																								460000000

		Hosszúlejáratú hitel								79272677																		79272677

		Bevétel		522748932		62748916		69473916		142021593		62748916		69473916		62748916		62748916		69473916		62748916		62748916		69473904		1319159673

																												0

		Személyi juttatás		3146587		3146583		3146583		3146583		3146583		3146583		3146583		3146583		3146583		3146583		3146583		3146583		37759000

		Munkaadót terhelő járulék		455000		455000		455000		455000		455000		455000		455000		455000		455000		455000		455000		455000		5460000

		Dologi kiadás		15770424		15770416		15770416		15770416		15770416		15770416		15770416		15770416		15770416		15770416		15770416		15770416		189245000

		Ellátottak pénzbeni juttatása		516674		516666		516666		516666		516666		516666		516666		516666		516666		516666		516666		516666		6200000

		Egyéb működési kiadás		1381786		1381783		1381783		1381783		1381783		1381783		1381783		1381783		1381783		1381783		1381783		1381783		16581399

		Beruházás		36714324		36714324		36714324		36714324		36714324		36714324		36714324		36714324		36714324		36714324		36714324		36714331		440571895

		Felújítás						6250000						6250000						6250000						6250000		25000000

		Egyéb felhalmozási kiadás		1523119		1523111		1523111		1523111		1523111		1523111		1523111		1523111		1523111		1523111		1523111		1523111		18277340

		Tartakék		40366912																								40366912

		Előző évi előleg		18806358																								18806358

		Felhalozási hitel törlezstés		1600000		1600000		1600000		1600000		1600000		1600000		1600000		1600000		1600000		1600000		1600000		1600000		19200000

		Központi, irányító szervi támogatás		41807652		41807647		41807647		41807647		41807647		41807647		41807647		41807647		41807647		41807647		41807647		41807647		501691769

		Finanszírozási kiadás																										0

		Kiadás		143282478		102915530		109165530		102915530		102915530		109165530		102915530		102915530		109165530		102915530		102915530		109165537		1319159673





2.1számú tábla

		2. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		2. számú melléklet  2.1 számú tábla

		Izsák Város Önkormányzat működési - felhalmozási kiadása feladatellátási helyenként

																adatok ft-ban

		sszám.		Megnevezés		Cofog		Személyi juttatás		Munkaadót t. járulék		Dologi és e.folyó kiadás		Ellétottak pénzbeni j.		Egyéb működési k.		Tartalék		Felhalmozási kiadás		Összesen



								eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.				erdeti ei.		eredeti ei.

		2.		Városgazdálkodás				20,147,000		2,712,500		11,850,000										34,709,500

		3.		Igazgatási tevékenység				13,750,000		2,150,000		110,167,000		6,200,000		16,581,399		40,366,912		26,800,000		216,015,311

		4.		Közvilágítás								8,930,000								2,794,000		11,724,000

		5.		Építményüzemeltatés								3,663,000								448,055,235		451,718,235

		6.		Városi rendezvények								54,000,000										54,000,000

		7.		Tanygondnoi szolgálat				3,862,000		597,500		635,000								6,200,000		11,294,500

		I.		Önkormányzat összesen:				33,897,000		4,862,500		189,245,000		6,200,000		16,581,399		40,366,912		477,649,235		779,461,546







2.2tábla

		2. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		2. számú melléklet  2.2.számú tábla

		Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

								adatok Ft-ban.

		ssz.		Megnevezés		eredeti ei.		fejlesztő intézmény

		1.		Egészséház kialakítás		107,854,225		Önkormányzat

		2.		Egészségház energetikai korszerűsítés		54,890,472		Önkormányzat

		3.		Kossuth tér, piac csarnok		8,670,889		Önkormányzat

		4.		3.csoportos bölcsőde		258,362,309		Önkormányzat

		5.		Ingatlan vásárlás (piaccsarnok)		1,800,000		Önkormányzat

		7.		Bácsvíz "havária "jellegű beruházás		25,000,000		Önkormányzat

		8.		Helyi identitás és kohézió erősítése		18,277,340		Önkormányzat

		9.		Közvilágítás bővítése		2,794,000		Önkormányzat

		10.		Tanyagondnoki autó		6,200,000		Önkormányzat

		11.

		12.

				BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		483,849,235

				összesen:		483,849,235
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1.sz tábla

		3. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		3. számú melléklet  1. számú tábla

		Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi összes bevétele - forrásonként

										 forintban

		Sor-
sz.		Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok

						Összesen		Összesenből

						(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Kapott támogatások		0		0		0

		2.		1. Önkormányzat működési támogatás		0		0		0

		3.		1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása		0		0		0

		4.		1.2 Köznevelési feladatok támogatása		0		0		0

		5.		1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás		0		0		0

		6.		1.4 Kulturális feladatok támogatása		0		0		0

		7.		1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		0		0		0

		8.		2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)		0		0		0

		9.		3. Kapott támogatások (pályázatok)		0		0		0

		10.		II. Támogatás értékű bevételek		0		0		0

		11.		1.Támogatás értékű működési bevétel		0		0		0

		12.		-ebből TB alapból átvett						0

		13.		2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek		0		0		0

		14.		III. Közhatalmi bevételek		0		0		0

		15.		1. Helyi adók		0		0		0

		16.		2. Átengedett központi adók		0		0		0

		17.		2.1 Gépjármű adó		0		0		0

		18.		3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel		0		0		0

		19.		4. Talajterhelési díj		0		0		0

		20.		IV. Intézményi működési bevétel		500,000		500,000		0

		21.		1. Kamat és hozam bevétel		- 0		- 0		0

		22.		2.Intézményi térítési díj		- 0		- 0		0

		23.		3. Egyéb sajátos bevétel		500,000		500,000		0

		24.		V. Felhalmozási bevétel		- 0		- 0		0

		25.		1. Tárgyi eszköz értékesítés		- 0		- 0		0

		26.		2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		- 0		- 0		0

		27.		VI. Átvett pénzeszköz		- 0		- 0		0

		28.		1. ÁHT-n belülről		- 0		- 0		0

		29.		2. ÁHT-n kivülről		- 0		- 0		0

		30.		VII. Előző évi maradvány  átvétellel		- 0		- 0		0

		31.		VIII. Kölcsönök visszatérülése		- 0		- 0		0

		32.		1. Kapott kölcsönök		- 0		- 0		0

		33.		2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése						0

		34.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		500,000		500,000		0





2.sz tábla

		3. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		3. számú melléklet  2. számú tábla

		Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

										 forintban

		S.
sz.		Kiadási előirányzat megnevezése		Előirányzatok

						Összesen (2+3)		Összesenből

								Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Működési kiadás		112,001,000		112,001,000		0

		2.		1. Személyi juttatás		85,596,000		85,596,000		0

		3.		2. Munkaadót terhelő járulék		14,135,000		14,135,000		0

		4.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		12,270,000		12,270,000		0

		5.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 0		- 0		0

		6.		5. Egyéb működési célú kiadások		- 0		- 0		0

		7.		6. Tartalék		- 0		- 0		0

		8.		II. Felhalmozási kiadások		- 0		- 0		0

		9.		1. Beruházás				- 0		0

		10.		2. Felújítás		- 0		- 0		0

		11.		3. Egyéb felhalmozási kiadás		- 0		- 0		0

		12.		4. Tartalék		- 0		- 0		0

		13.		Költségvetési kiadás		112,001,000		112,001,000		0





3.sz tábla

		3. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		3. számú melléklet  3. számú tábla

		Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala  2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

												adatok FT-ban

		BEVÉTEL						KIADÁS

				MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT				MEGNEVEZÉS

		1.		I. Költségvetési bevétel		500,000		1.		I. Költégvetési kiadás		112,001,000

		2.		Költségvetési többlet		- 0		2.		Költségvetési hiány

		3.		II. Finanszírozási bevétel		111,501,000		3.		II. Finanszírozási kiadás		- 0

		4.		1. Működési célú				4.		1. Működési célú

		5.		2. Felhalmozási célú				5.		2. Felhalmozási célú

		6.		3. Intézményi finanszírozás		111,501,000		6.		3. Intézményi finanszírozás		- 0

		7.		Költségvetési összesített bevétele		112,001,000		7.		Költségvetés összesített kiadása		112,001,000





4.sz.tábla

		3. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		3. számú melléklet  4. számú tábla

		 Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének mérlege



		BEVÉTELEK				KIADÁSOK

		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat

		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		500,000		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		112,001,000

		a) Pénzforgalmi bevételek		500,000		a) Pénzforgalmi kiadások		112,001,000

		I. Működési célú		500,000		I. Működési célú		112,001,000

		1. Kapott támogatások		- 0		1. Személyi juttatás		85,596,000

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Munkaadót terhelő járulékok		14,135,000

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		12,270,000

		4.Intézményi működési bevételek		500,000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0		5. Egyéb működési célú kiadások		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0		6. Tartalék		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		II. Felhalmozási célú		- 0		II. Felhalmozási kiadások		- 0

		1. Kapott támogatások		- 0		1. Beruházás		- 0

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Felújítás		- 0

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Egyéb felhalmozási kiadás		- 0

		4.Intézményi működési bevételek		- 0		4. Tartalék		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások



		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		- 0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		- 0



		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

		I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés

		II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés



		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		111,501,000		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		- 0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		112,001,000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		112,001,000



		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		112,001,000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		112,001,000

		I. Működési célú bevételek összesen		112,001,000		I. Működési célú kiadás összesen		112,001,000

		II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen





5.sz.tábla

		3. számú melléklet  Izsák Város Önkrmányzat .számú rendeletéhez

		3. számú melléklet  5.számú tábla

		Izsák Város Polgármesteri Hivatal likviditási terve

																								adatok ft-ban



				január		február		március		április		május		junius		július		augusztus		szeptember		október		november		december		összesen

		Kapott Támogatások																										0

		Támogatás értékű bevételek																										0

		Közhatalmi bevételek																										0

		Intézményi működési bevételek		4174		4166		4166		4166		4166		4166		4166		4166		4166		4166		4166		4166		50000

		Felhalmozási bevételek																										0

		Átvett pénzeszközök																										0

		Kölcsön visszatéeülése																										0

		Költségvetési bevétel		4174		4166		4166		4166		4166		4166		4166		4166		4166		4166		4166		4166		50000

																												0

		Központi költségvetésbő finanszírozott																										0

		Önkormányzati forrásbol finanszírozott																										0

		Központi, irányítószervi támogatás		9329250		9329250		9329250		9329250		9329250		9329250		9329250		9329250		9329250		9329250		9329250		9329250		111951000

																												0

																												0

		Bevétel		9333424		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		112001000

																												0

		Személyi juttatás		7133000		7133000		7133000		7133000		7133000		7133000		7133000		7133000		7133000		7133000		7133000		7133000		85596000

		Munkaadót terhelő járulék		1177924		1177916		1177916		1177916		1177916		1177916		1177916		1177916		1177916		1177916		1177916		1177916		14135000

		Dologi kiadás		1022500		1022500		1022500		1022500		1022500		1022500		1022500		1022500		1022500		1022500		1022500		1022500		12270000

		Ellátottak személyi juttatása																										0

		Egyéb működési kiadás																										0

		Beruházás																										0

		Felújítás																										0

		Egyéb felhalmozási kiadás																										0

		Költségvetési kiadás		9333424		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		112001000

																												0

																												0

		Kiadás		9333424		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		9333416		112001000
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1.számú tábla

		4. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		4. számú melléklet  1. számú melléklet

		Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi összes bevétele - forrásonként

										forintban

		Sor-
sz.		Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok

						Összesen		Összesenből

						(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Kapott támogatások		4,991,827		- 0		4991827

		2.		1. Önkormányzat működési támogatás		- 0		- 0		0

		3.		1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása		- 0		- 0		0

		4.		1.2 Köznevelési feladatok támogatása		- 0		- 0		0

		5.		1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás		- 0		- 0		0

		6.		1.4 Kulturális feladatok támogatása		- 0		- 0		0

		7.		1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		- 0		- 0		0

		8.		2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)		- 0		- 0		0

		9.		3. Kapott támogatások (pályázatok)		4,991,827		- 0		4991827

		10.		II. Támogatás értékű bevételek		- 0		- 0		0

		11.		1.Támogatás értékű működési bevétel		- 0		- 0		0

		12.		-ebből TB alapból átvett						0

		13.		2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek		- 0		- 0		0

		14.		III. Közhatalmi bevételek		- 0		- 0		0

		15.		1. Helyi adók		- 0		- 0		0

		16.		2. Átengedett központi adók		- 0		- 0		0

		17.		2.1 Gépjármű adó		- 0		- 0		0

		18.		3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel		- 0		- 0		0

		19.		4. Talajterhelési díj		- 0		- 0		0

		20.		IV. Intézményi működési bevétel		11,750,000		11,750,000		0

		21.		1. Kamat és hozam bevétel		- 0		- 0		0

		22.		2.Intézményi térítési díj						0

		23.		3. Egyéb sajátos bevétel		11,750,000		11,750,000		0

		24.		V. Felhalmozási bevétel		- 0		- 0		0

		25.		1. Tárgyi eszköz értékesítés		- 0		- 0		0

		26.		2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		- 0		- 0		0

		27.		VI. Átvett pénzeszköz		- 0		- 0		0

		28.		1. ÁHT-n belülről		- 0		- 0		0

		29.		2. ÁHT-n kivülről		- 0		- 0		0

		30.		VII. Előző évi maradvány  átvétellel		- 0		- 0		0

		31.		VIII. Kölcsönök visszatérülése		- 0		- 0		0

		32.		1. Kapott kölcsönök		- 0		- 0		0

		33.		2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		- 0		- 0		0

		34.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		16,741,827		11,750,000		4991827





2.sz tábla

		4. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		4. számú melléklet   2. számú tábla

		Az Izsáki Általános  Művelődési Központ 2021. évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint

										forintban

		S.
sz.		Kiadási előirányzat megnevezése		Előirányzatok

						Összesen (2+3)		Összesenből

								Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Működési kiadás		280,969,000		280,969,000		0

		2.		1. Személyi juttatás		123,619,000		123,619,000		0

		3.		2. Munkaadót terhelő járulék		21,808,000		21,808,000		0

		4.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		135,542,000		135,542,000		0

		5.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 0		- 0		0

		6.		5. Egyéb működési célú kiadások		- 0		- 0		0

		7.		6. Tartalék		- 0		- 0		0

		8.		II. Felhalmozási kiadások		8,057,096		- 0		8,057,096

		9.		1. Beruházás		8,057,096				8,057,096

		10.		2. Felújítás		- 0		- 0		- 0

		11.		3. Egyéb felhalmozási kiadás		- 0		- 0		- 0

		12.		4. Tartalék		- 0		- 0		- 0

		13.		Költségvetési kiadás		289,026,096		280,969,000		8,057,096





3.sz tábla

		4. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat . számú önkormányzati rendeletéhez

		4. számú melléklet  3. számú tábla

		Az Izsáki Általános  Művelődési Központ 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

												adatok FT-ban

		BEVÉTEL						KIADÁS

				MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT				MEGNEVEZÉS

		1.		I. Költségvetési bevétel		16,741,827		1.		I. Költégvetési kiadás		289,026,096

		2.		Költségvetési többlet		- 0		2.		Költségvetési hiány

		3.		II. Finanszírozási bevétel		272,284,269		3.		II. Finanszírozási kiadás		- 0

		4.		1. Működési célú				4.		1. Működési célú

		5.		2. Felhalmozási célú				5.		2. Felhalmozási célú

		6.		3. Intézményi finanszírozás		272,284,269		6.		3. Intézményi finanszírozás		- 0

		7.		Költségvetési összesített bevétele		289,026,096		7.		Költségvetés összesített kiadása		289,026,096





4.sz tábla

		4. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		4. számú melléklet  4. számú tábla

		Az Izsáki Általános  Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének mérlege



		BEVÉTELEK				KIADÁSOK

		Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat		Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat

		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16,741,827		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		289,026,096

		a) Pénzforgalmi bevételek		16,741,827		a) Pénzforgalmi kiadások		289,026,096

		I. Működési célú		11,750,000		I. Működési célú		280,969,000

		1. Kapott támogatások		- 0		1. Személyi juttatás		123,619,000

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Munkaadót terhelő járulékok		21,808,000

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		135,542,000

		4.Intézményi működési bevételek		11,750,000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0		5. Egyéb működési célú kiadások		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0		6. Tartalék		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		II. Felhalmozási célú		4,991,827		II. Felhalmozási kiadások		8,057,096

		1. Kapott támogatások		4,991,827		1. Beruházás		8,057,096

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Felújítás		- 0

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Egyéb felhalmozási kiadás		- 0

		4.Intézményi működési bevételek		- 0		4. Tartalék		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások



		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		- 0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		- 0



		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

		I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés

		II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés



		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		272,284,269		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		- 0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		289,026,096		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		289,026,096



		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		289,026,096		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289,026,096

		I. Működési célú bevételek összesen		280,969,000		I. Működési célú kiadás összesen		280,969,000

		II. Felhalmozási célú bevételek összesen		8,057,096		II. Felhalmozási célú kiadások összesen		8,057,096





5.sz tábla



		4. számú melléklet  5.számú tábla

		Izsák Város ÁMK likviditási terve

																								adatok ft-ban



				január		február		március		április		május		junius		július		augusztus		szeptember		október		november		december		összesen

		Kapott Támogatások																										0

		Támogatás értékű bevételek																										0

		Közhatalmi bevételek																										0

		Intézményi működési bevételek		979174		979166		979166		979166		979166		979166		979166		979166		979166		979166		979166		979166		11750000

		Felhalmozási bevételek																				4991827						4991827

		Átvett pénzeszközök																										0

																												0

		Költségvetési bevétel		979174		979166		979166		979166		979166		979166		979166		979166		979166		5970993		979166		979166		16741827

																												0

		Központi költségvetésbő finanszírozott																										0

		Önkormányzati forrásbol finanszírozott																										0

		Központi, irányítószervi támogatás		22667757		22667749		22667749		22667749		27930845		22667749		22667749		22667749		22667749		17675922		22667749		22667753		272284269

																												0

																												0

		Bevétel		23646931		23646915		23646915		23646915		28910011		23646915		23646915		23646915		23646915		23646915		23646915		23646919		289026096

																												0

		Személyi juttatás		10301587		10301583		10301583		10301583		10301583		10301583		10301583		10301583		10301583		10301583		10301583		10301583		123619000

		Munkaadót terhelő járulék		1817337		1817333		1817333		1817333		1817333		1817333		1817333		1817333		1817333		1817333		1817333		1817333		21808000

		Dologi kiadás		11295174		11295166		11295166		11295166		11295166		11295166		11295166		11295166		11295166		11295166		11295166		11295166		135542000

		Ellátottak személyi juttatása																										0

		Egyéb működési kiadás																										0

		Beruházás		232833		232833		232833		232833		5495929		232833		232833		232833		232833		232833		232833		232837		8057096

		Felújítás																										0

		Egyéb felhalmozási kiadás																										0

		Költségvetési kiadás		23646931		23646915		23646915		23646915		28910011		23646915		23646915		23646915		23646915		23646915		23646915		23646919		289026096

																												0

																												0

		Kiadás		23646931		23646915		23646915		23646915		28910011		23646915		23646915		23646915		23646915		23646915		23646915		23646919		289026096





2.1számú tábla



		4. számú melléklet  2.1 számú tábla

		Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenként

																adatok ft-ban

		sszám.		Megnevezés		Cofog		Személyi juttatás		Munkaadót t. járulék		Dologi és e.folyó kiadás		Ellátottak pénzbeni j.		Egyéb működési k.		Összesen



								eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.

		1.		Óvodai nevelés szakmai feladat		091110		92,200,000		16,740,000								108,940,000

		2.		Óvodai nevelés működési feladat 		091120		1,386,000		215,000		11,330,000						12,931,000

		I.		Óvoda összesen				93,586,000		16,955,000		11,330,000		- 0		- 0		121,871,000

		3.		Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben		096015						114,200,000						114,200,000

		4.		Szünidei étkeztetés		104037												- 0

		II.		Gyermekétkeztetés 				- 0		- 0		114,200,000		- 0		- 0		114,200,000

		5.		Könyvtár		082044		5,824,000		945,000		820,000						7,589,000

		6.		Könyvtári állománygyarapítás								1,296,000						1,296,000

		6.		Közművelődés		082093		7,124,000		1,145,500		2,041,000						10,310,500

		7.		Spotrcsarnok				5,624,000		915,000		4,195,000						10,734,000

		III.		Kulturális igazgatás összesen				18,572,000		3,005,500		8,352,000		- 0		- 0		29,929,500

		IV.		Bölcsöde				11,461,000		1,847,500		1,660,000						14,968,500

																		- 0

				ÁMK összesen				123,619,000		21,808,000		135,542,000		- 0		- 0		280,969,000
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1.sz tábla

		5. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		5. számú melléklet  1. számú tábla

		Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata 2021. évi összes bevétele - forrásonként

										 forintban

		Sor-
sz.		Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok

						Összesen		Összesenből

						(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Kapott támogatások		0		0		0

		2.		1. Önkormányzat működési támogatás		0		0		0

		3.		1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása		0		0		0

		4.		1.2 Köznevelési feladatok támogatása		0		0		0

		5.		1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás		0		0		0

		6.		1.4 Kulturális feladatok támogatása		0		0		0

		7.		1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		0		0		0

		8.		2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)		0		0		0

		9.		3. Kapott támogatások (pályázatok)		0		0		0

		10.		II. Támogatás értékű bevételek		0		0		0

		11.		1.Támogatás értékű működési bevétel		0		0		0

		12.		-ebből TB alapból átvett						0

		13.		2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek		0		0		0

		14.		III. Közhatalmi bevételek		0		0		0

		15.		1. Helyi adók		0		0		0

		16.		2. Átengedett központi adók		0		0		0

		17.		2.1 Gépjármű adó		0		0		0

		18.		3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel		0		0		0

		19.		4. Talajterhelési díj		0		0		0

		20.		IV. Intézményi működési bevétel		0		0		0

		21.		1. Kamat és hozam bevétel		0		0		0

		22.		2.Intézményi térítési díj		0		0		0

		23.		3. Egyéb sajátos bevétel		0		0		0

		24.		V. Felhalmozási bevétel		0		0		0

		25.		1. Tárgyi eszköz értékesítés		0		0		0

		26.		2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		0		0		0

		27.		VI. Átvett pénzeszköz		0		0		0

		28.		1. ÁHT-n belülről		0		0		0

		29.		2. ÁHT-n kivülről		0		0		0

		30.		VII. Előző évi maradvány  átvétellel		0		0		0

		31.		VIII. Kölcsönök visszatérülése		0		0		0

		32.		1. Kapott kölcsönök		0		0		0

		33.		2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		0		0		0

		34.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		0		0		0





2.sz tábla

		5. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		5. számú melléklet  2. számú tábla

		Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

										 forintban

		S.
sz.		Kiadási előirányzat megnevezése		Előirányzatok

						Összesen (2+3)		Összesenből

								Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Működési kiadás		15,343,500		15,343,500		0

		2.		1. Személyi juttatás		12,896,000		12,896,000		0

		3.		2. Munkaadót terhelő járulék		2,067,500		2,067,500		0

		4.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		380,000		380,000		0

		5.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 0		- 0		0

		6.		5. Egyéb működési célú kiadások		- 0		- 0		0

		7.		6. Tartalék		- 0		- 0		0

		8.		II. Felhalmozási kiadások		254,000		- 0		254000

		9.		1. Beruházás		254,000		- 0		254000

		10.		2. Felújítás				- 0		0

		11.		3. Egyéb felhalmozási kiadás				- 0		0

		12.		4. Tartalék				- 0		0

		13.		Költségvetési kiadás		15,597,500		15,343,500		254000





3.sz tábla

		5. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat  számú rendeletéhez

		5. számú melléklet  3. számú tábla

		Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása



												adatok FT-ban

		BEVÉTEL						KIADÁS

				MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT				MEGNEVEZÉS

		1.		I. Költségvetési bevétel		- 0		1.		I. Költégvetési kiadás		15,597,500

		2.		Költségvetési többlet		- 0		2.		Költségvetési hiány

		3.		II. Finanszírozási bevétel		15,597,500		3.		II. Finanszírozási kiadás		- 0

		4.		1. Működési célú				4.		1. Működési célú

		5.		2. Felhalmozási célú				5.		2. Felhalmozási célú

		6.		3. Intézményi finanszírozás		15,597,500		6.		3. Intézményi finanszírozás		- 0

		7.		Költségvetési összesített bevétele		15,597,500		7.		Költségvetés összesített kiadása		15,597,500





4.sz tábla

		5. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat  számú rendeletéhez

		5. számú melléklet  4. számú tábla

		Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata 2021. évi költségvetésének mérlege



		BEVÉTELEK				KIADÁSOK

		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat

		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		- 0		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		15,597,500

		a) Pénzforgalmi bevételek		- 0		a) Pénzforgalmi kiadások		15,597,500

		I. Működési célú		- 0		I. Működési célú		15,343,500

		1. Kapott támogatások		- 0		1. Személyi juttatás		12,896,000

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Munkaadót terhelő járulékok		2,067,500

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		380,000

		4.Intézményi működési bevételek		- 0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0		5. Egyéb működési célú kiadások		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0		6. Tartalék		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		II. Felhalmozási célú		- 0		II. Felhalmozási kiadások		254,000

		1. Kapott támogatások		- 0		1. Beruházás		254,000

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Felújítás		- 0

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Egyéb felhalmozási kiadás		- 0

		4.Intézményi működési bevételek		- 0		4. Tartalék		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások



		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		- 0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		- 0



		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

		I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés

		II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés



		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		15,054,650		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		- 0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		15,054,650		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		15,597,500



		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15,054,650		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15,597,500

		I. Működési célú bevételek összesen		15,007,500		I. Működési célú kiadás összesen		15,007,500

		II. Felhalmozási célú bevételek összesen		57,150		II. Felhalmozási célú kiadások összesen		57,150





5.tábla

		5. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		5. számú melléklet  5.számú tábla

		Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat likviditási terve

																								adatok ft-ban



				január		február		március		április		május		junius		július		augusztus		szeptember		október		november		december		összesen

		Kapott Támogatások																										0

		Támogatás értékű bevételek																										0

		Közhatalmi bevételek																										0

		Intézményi működési bevételek																										0

		Felhalmozási bevételek																										0

		Átvett pénzeszközök																										0

		Kölcsön visszatéeülése																										0

		Költségvetési bevétel		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																												0

		Központi költségvetésbő finanszírozott																										0

		Önkormányzati forrásból finanszírozott																										0

		Központi, irányítószervi támogatás		1278631		1278623		1278623		1532623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278639		15597500

																												0

																												0

		Bevétel		1278631		1278623		1278623		1532623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278639		15597500

																												0

		Személyi juttatás		1074666		1074666		1074666		1074666		1074666		1074666		1074666		1074666		1074666		1074666		1074666		1074674		12896000

		Munkaadót terhelő járulék		172291		172291		172291		172291		172291		172291		172291		172291		172291		172291		172291		172299		2067500

		Dologi kiadás		31674		31666		31666		31666		31666		31666		31666		31666		31666		31666		31666		31666		380000

		Ellátottak személyi juttatása																										0

		Egyéb működési kiadás																										0

		Beruházás								254000																		254000

		Felújítás																										0

		Egyéb felhalmozási kiadás																										0

		Költségvetési kiadás																										0

																												0

																												0

		Kiadás		1278631		1278623		1278623		1532623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278623		1278639		15597500
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5.sz melléklet GYERMEKJÓLÉTI.xlsx


1.sz.tábla

		6. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		6. számú melléklet  1. számú tábla

		Az Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi összes bevétele - forrásonként

										forintban

		Sor-
sz.		Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok

						Összesen		Összesenből

						(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Kapott támogatások		- 0		- 0		0

		2.		1. Önkormányzat működési támogatás		- 0		- 0		0

		3.		1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása		- 0		- 0		0

		4.		1.2 Köznevelési feladatok támogatása		- 0		- 0		0

		5.		1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás		- 0		- 0		0

		6.		1.4 Kulturális feladatok támogatása		- 0		- 0		0

		7.		1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		- 0		- 0		0

		8.		2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)		- 0		- 0		0

		9.		3. Kapott támogatások (pályázatok)		- 0		- 0		0

		10.		II. Támogatás értékű bevételek		- 0		- 0		0

		11.		1.Támogatás értékű működési bevétel		- 0		- 0		0

		12.		-ebből TB alapból átvett						0

		13.		2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek		- 0		- 0		0

		14.		III. Közhatalmi bevételek		- 0		- 0		0

		15.		1. Helyi adók		- 0		- 0		0

		16.		2. Átengedett központi adók		- 0		- 0		0

		17.		2.1 Gépjármű adó		- 0		- 0		0

		18.		3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel		- 0		- 0		0

		19.		4. Talajterhelési díj		- 0		- 0		0

		20.		IV. Intézményi működési bevétel		3,175,000		3,175,000		0

		21.		1. Kamat és hozam bevétel		- 0		- 0		0

		22.		2.Intézményi térítési díj		3,175,000		3,175,000		0

		23.		3. Egyéb sajátos bevétel		- 0		- 0		0

		24.		V. Felhalmozási bevétel		- 0		- 0		0

		25.		1. Tárgyi eszköz értékesítés		- 0		- 0		0

		26.		2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		- 0		- 0		0

		27.		VI. Átvett pénzeszköz		- 0		- 0		0

		28.		1. ÁHT-n belülről		- 0		- 0		0

		29.		2. ÁHT-n kivülről		- 0		- 0		0

		30.		VII. Előző évi maradvány  átvétellel		- 0		- 0		0

		31.		VIII. Kölcsönök visszatérülése		- 0		- 0		0

		32.		1. Kapott kölcsönök		- 0		- 0		0

		33.		2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		- 0		- 0		0

		34.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		3,175,000		3,175,000		0





2.sz.tábla

		6. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		6. számú melléklet 2. számú tábla

		Az Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

										 forintban

		S.
sz.		Kiadási előirányzat megnevezése		Előirányzatok

						Összesen (2+3)		Összesenből

								Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Működési kiadás		19,012,500		19,012,500		0

		2.		1. Személyi juttatás		11,586,000		11,586,000		0

		3.		2. Munkaadót terhelő járulék		1,867,500		1,867,500		0

		4.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		5,559,000		5,559,000		0

		5.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 0		- 0		0

		6.		5. Egyéb működési célú kiadások		- 0		- 0		0

		7.		6. Tartalék		- 0		- 0		0

		8.		II. Felhalmozási kiadások		- 0		- 0		0

		9.		1. Beruházás				- 0		0

		10.		2. Felújítás		- 0		- 0		0

		11.		3. Egyéb felhalmozási kiadás		- 0		- 0		0

		12.		4. Tartalék		- 0		- 0		0

		13.		Költségvetési kiadás		19,012,500		19,012,500		0





3.sz.tábla

		6. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		6. számú melléklet 3. számú tábla

		Az Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

												adatok FT-ban

		BEVÉTEL						KIADÁS

				MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT				MEGNEVEZÉS

		1.		I. Költségvetési bevétel		3,175,000		1.		I. Költégvetési kiadás		19,012,500

		2.		Költségvetési többlet		- 0		2.		Költségvetési hiány

		3.		II. Finanszírozási bevétel		15,837,500		3.		II. Finanszírozási kiadás		- 0

		4.		1. Működési célú				4.		1. Működési célú

		5.		2. Felhalmozási célú				5.		2. Felhalmozási célú

		6.		3. Intézményi finanszírozás		15,837,500		6.		3. Intézményi finanszírozás		- 0

		7.		Költségvetési összesített bevétele		19,012,500		7.		Költségvetés összesített kiadása		19,012,500





4.sz.tábla

		6. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		6. számú melléklet 4. számú tábla

		Izsák Város Gondozási Központja 2019. évi költségvetésének mérlege



		BEVÉTELEK				KIADÁSOK

		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat

		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3,175,000		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		19,012,500

		a) Pénzforgalmi bevételek		3,175,000		a) Pénzforgalmi kiadások		19,012,500

		I. Működési célú		3,175,000		I. Működési célú		19,012,500

		1. Kapott támogatások		- 0		1. Személyi juttatás		11,586,000

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Munkaadót terhelő járulékok		1,867,500

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		5,559,000

		4.Intézményi működési bevételek		3,175,000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0		5. Egyéb működési célú kiadások		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0		6. Tartalék		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		II. Felhalmozási célú		- 0		II. Felhalmozási kiadások		- 0

		1. Kapott támogatások		- 0		1. Beruházás		- 0

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Felújítás		- 0

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Egyéb felhalmozási kiadás		- 0

		4.Intézményi működési bevételek		- 0		4. Tartalék		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások



		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		- 0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		- 0



		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

		I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés

		II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés



		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		15,837,500		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		- 0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		19,012,500		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		19,012,500



		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19,012,500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		19,012,500

		I. Működési célú bevételek összesen		19,012,500		I. Működési célú kiadás összesen		19,012,500

		II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen





5.sz.tábla

		6. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		6. számú melléklet 5.számú tábla

		Izsák Város Gondozási központ likviditási terve

																								adatok ft-ban



				január		február		március		április		május		junius		július		augusztus		szeptember		október		november		december		összesen

		Kapott Támogatások																										0

		Támogatás értékű bevételek																										0

		Közhatalmi bevételek																										0

		Intézményi működési bevételek		264587		264583		264583		264583		264583		264583		264583		264583		264583		264583		264583		264583		3175000

		Felhalmozási bevételek																										0

		Átvett pénzeszközök																										0

		Kölcsön visszatéeülése																										0

		Költségvetési bevétel		264587		264583		264583		264583		264583		264583		264583		264583		264583		264583		264583		264583		3175000

																												0

		Központi költségvetésbő finanszírozott																										0

		Önkormányzati forrásbol finanszírozott																										0

		Központi, irányítószervi támogatás		1319788		1319792		1319792		1319792		1319792		1319792		1319792		1319792		1319792		1319792		1319792		1319792		15837500

																												0

																												0

		Bevétel		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		19012500

																												0

		Személyi juttatás		965500		965500		965500		965500		965500		965500		965500		965500		965500		965500		965500		965500		11586000

		Munkaadót terhelő járulék		155625		155625		155625		155625		155625		155625		155625		155625		155625		155625		155625		155625		1867500

		Dologi kiadás		463250		463250		463250		463250		463250		463250		463250		463250		463250		463250		463250		463250		5559000

		Ellátottak személyi juttatása																										0

		Egyéb működési kiadás																										0

		Beruházás																										0

		Felújítás																										0

		Egyéb felhalmozási kiadás																										0

		Költségvetési kiadás		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		19012500

																												0

																												0

		Kiadás		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		1584375		19012500
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6.sz. melléklet GONDOZÁSI.xlsx


1.sz tábla

		7. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat  számú rendeletéhez

		7. számú melléklet  1. számú tábla

		Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálata 2020. évi összes bevétele - forrásonként

										 forintban

		Sor-
sz.		Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok

						Összesen		Összesenből

						(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Kapott támogatások		0		0		0

		2.		1. Önkormányzat működési támogatás		0		0		0

		3.		1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása		0		0		0

		4.		1.2 Köznevelési feladatok támogatása		0		0		0

		5.		1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás		0		0		0

		6.		1.4 Kulturális feladatok támogatása		0		0		0

		7.		1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		0		0		0

		8.		2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)		0		0		0

		9.		3. Kapott támogatások (pályázatok)		0		0		0

		10.		II. Támogatás értékű bevételek		0		0		0

		11.		1.Támogatás értékű működési bevétel		0		0		0

		12.		-ebből TB alapból átvett						0

		13.		2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek		0		0		0

		14.		III. Közhatalmi bevételek		0		0		0

		15.		1. Helyi adók		0		0		0

		16.		2. Átengedett központi adók		0		0		0

		17.		2.1 Gépjármű adó		0		0		0

		18.		3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel		0		0		0

		19.		4. Talajterhelési díj		0		0		0

		20.		IV. Intézményi működési bevétel		1,270,000		1,270,000		0

		21.		1. Kamat és hozam bevétel		- 0		- 0		0

		22.		2.Intézményi térítési díj		- 0		- 0		0

		23.		3. Egyéb sajátos bevétel		1,270,000		1,270,000		0

		24.		V. Felhalmozási bevétel		- 0		- 0		0

		25.		1. Tárgyi eszköz értékesítés		- 0		- 0		0

		26.		2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		- 0		- 0		0

		27.		VI. Átvett pénzeszköz		- 0		- 0		0

		28.		1. ÁHT-n belülről		- 0		- 0		0

		29.		2. ÁHT-n kivülről		- 0		- 0		0

		30.		VII. Előző évi maradvány  átvétellel		- 0		- 0		0

		31.		VIII. Kölcsönök visszatérülése		- 0		- 0		0

		32.		1. Kapott kölcsönök		- 0		- 0		0

		33.		2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		- 0		- 0		0

		34.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1,270,000		1,270,000		0





2.sz tábla

		7. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat  számú rendeletéhez

		7. számú melléklet   2. számú tábla

		Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálata 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

										 forintban

		S.
sz.		Kiadási előirányzat megnevezése		Előirányzatok

						Összesen (2+3)		Összesenből

								Működési (2)		Felhalmozási (3)

						Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat

		1.		I. Működési kiadás		87,741,500		87,741,500		0

		2.		1. Személyi juttatás		34,075,000		34,075,000		0

		3.		2. Munkaadót terhelő járulék		8,702,500		8,702,500		0

		4.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		44,964,000		44,964,000		0

		5.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 0		- 0		0

		6.		5. Egyéb működési célú kiadások		- 0		- 0		0

		7.		6. Tartalék		- 0		- 0		0

		8.		II. Felhalmozási kiadások		- 0		- 0		0

		9.		1. Beruházás				- 0		0

		10.		2. Felújítás		- 0		- 0		0

		11.		3. Egyéb felhalmozási kiadás		- 0		- 0		0

		12.		4. Tartalék		- 0		- 0		0

		13.		Költségvetési kiadás		87,741,500		87,741,500		0





3.sz tábla

		7. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		7. számú melléklet  3. számú tábla

		Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálata  2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

												adatok FT-ban

		BEVÉTEL						KIADÁS

				MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT				MEGNEVEZÉS

		1.		I. Költségvetési bevétel		1,270,000		1.		I. Költégvetési kiadás		87,741,500

		2.		Költségvetési többlet		- 0		2.		Költségvetési hiány

		3.		II. Finanszírozási bevétel		86,471,500		3.		II. Finanszírozási kiadás		- 0

		4.		1. Működési célú				4.		1. Működési célú

		5.		2. Felhalmozási célú				5.		2. Felhalmozási célú

		6.		3. Intézményi finanszírozás		86,471,500		6.		3. Intézményi finanszírozás		- 0

		7.		Költségvetési összesített bevétele		87,741,500		7.		Költségvetés összesített kiadása		87,741,500





4.sz tábla

		7. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		7. számú melléklet  4. számú tábla

		  Izsák Város Egészségügyi Szolgálata 2021. évi költségvetésének mérlege



		BEVÉTELEK				KIADÁSOK

		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat		Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat

		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1,270,000		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		87,741,500

		a) Pénzforgalmi bevételek		1,270,000		a) Pénzforgalmi kiadások		87,741,500

		I. Működési célú		1,270,000		I. Működési célú		87,741,500

		1. Kapott támogatások		- 0		1. Személyi juttatás		34,075,000

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Munkaadót terhelő járulékok		8,702,500

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		44,964,000

		4.Intézményi működési bevételek		1,270,000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0		5. Egyéb működési célú kiadások		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0		6. Tartalék		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		II. Felhalmozási célú		- 0		II. Felhalmozási kiadások		- 0

		1. Kapott támogatások		- 0		1. Beruházás		- 0

		2.Támogatás értékű bevételek		- 0		2. Felújítás		- 0

		3. Közhatalmi bevételek		- 0		3. Egyéb felhalmozási kiadás		- 0

		4.Intézményi működési bevételek		- 0		4. Tartalék		- 0

		5. Felhalmozási bevételek		- 0

		6. Átvett pénzeszköz		- 0

		7. Előző évi maradvány átvétellel		- 0

		8. Kölcsönök visszatérülése		- 0



		b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások



		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		- 0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		- 0



		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

		I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés

		II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés



		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		86,471,500		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		- 0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		87,741,500		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		87,741,500



		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		87,741,500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		87,741,500

		I. Működési célú bevételek összesen		8,774,500		I. Működési célú kiadás összesen		87,741,500

		II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen





5.sz.tábla

		7. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat   számú rendeletéhez

		7. számú melléklet  5.számú tábla

		Izsák Város Egészségügyi Szolgálat likviditási terve

																								adatok ft-ban



				január		február		március		április		május		junius		július		augusztus		szeptember		október		november		december		összesen

		Kapott Támogatások																										0

		Támogatás értékű bevételek																										0

		Közhatalmi bevételek																										0

		Intézményi működési bevételek		105837		105833		105833		105833		105833		105833		105833		105833		105833		105833		105833		105833		1270000

		Felhalmozási bevételek																										0

		Átvett pénzeszközök																										0

		Kölcsön visszatéeülése																										0

		Költségvetési bevétel		105837		105833		105833		105833		105833		105833		105833		105833		105833		105833		105833		105833		1270000

																												0

		Központi költségvetésbő finanszírozott																										0

		Önkormányzati forrásbol finanszírozott																										0

		Központi, irányítószervi támogatás		7205954		7205958		7205958		7205958		7205958		7205958		7205958		7205958		7205958		7205958		7205958		7205966		86471500

																												0

																												0

		Bevétel		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311799		87741500

																												0

		Személyi juttatás		2839583		2839583		2839583		2839583		2839583		2839583		2839583		2839583		2839583		2839583		2839583		2839587		34075000

		Munkaadót terhelő járulék		725208		725208		725208		725208		725208		725208		725208		725208		725208		725208		725208		725212		8702500

		Dologi kiadás		3747000		3747000		3747000		3747000		3747000		3747000		3747000		3747000		3747000		3747000		3747000		3747000		44964000

		Ellátottak személyi juttatása																										0

		Egyéb működési kiadás																										0

		Beruházás																										0

		Felújítás																										0

		Egyéb felhalmozási kiadás																										0

		Költségvetési kiadás		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311799		87741500

																												0

																												0

		Kiadás		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311791		7311799		87741500





2.1.tábla

		7. számú melléklet  Izsák Város Önkormányzat  számú rendeletéhez

		7. számú melléklet  2.1 számú tábla

		Izsák VárosEgészségügyi Szolgálat működési kiadása feladatellátási helyenként

																adatok ft-ban

		sszám.		Megnevezés		Cofog		Személyi juttatás		Munkaadót t. járulék		Dologi és e.folyó kiadás		Ellátottak pénzbeni j.		Egyéb működési k.		Összesen



								eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.

		1.		Fogorvosi alapellátás		072311						16,870,000						16,870,000

		2.		Védőnői szolgálat		074031		10,924,000		1,735,000		1,690,000						14,349,000

		3.		Háziorvosi ellátás		072111		23,151,000		6,967,500		10,804,000						40,922,500

		4.		Orvosi ügyelet		072112						15,600,000						15,600,000

																		- 0

				Egészségügyi összsen				34,075,000		8,702,500		44,964,000		- 0		- 0		87,741,500
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