
Központosított előirányzatok megnevezése
sorszám 

(kiemelt 

ei.sz.)

a központi költségvetésből 

támogatásként 

rendelkezésre bocsátott 

összeg  e Ft

az adott célra 

ténylegesen 

felhasznált 

összeg e Ft

1 2 3

Lakossági közműfejlesztés támogatása 1

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 4

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 5

Kiegészítő támogatás nemzetiségi,nevelési,oktatási 

feladatokhoz
6

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás,múzeumok szakmai támogatása
7

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari 

támogatása
8

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 

többletkiadások támogatása
9

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 

lakóépületek tulajodnosainak kártalanítása
10

A 2008. Évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél 

beszámítással érintett önkormányzatok támogatsa
11

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU-s 

fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
12

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 13

Települési önkolrmányzati belterületi közutak felújításának, 

korszerűsítésének támogatása
14

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának 

támogatása
15

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 16

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 17

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 18

Az alapfokú művészetoktatás támogatása 19

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastruktúrális 

fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
20

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású 

támogatások elszámolása Öttömös Község Önkormányzatánál 2009. évben

8. számú melléklet
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Gyermekszegénység elleni program keretében nyári 

étkeztetés biztosítása
21

360 360

Belterületi belvízrendezési célok támogatása 22

Bérpolitikai intézkedések támogatása 23 1 252 1252

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok 

anyagi ösztönzését szolgáló támogatások
24

Komprehenzív iskola-modellek támogatása 25

Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenyegy-

tizenkettedik évfolyamán
26

Óvodáztatási támogatás 27 80 80

Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak 

társulásban történő ellátásához
28

A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 29

Sportlétesítmények felújításának támogatása 30

Egyéb 31

Központosított előirányzatok összesen (01+…+31) 32 1 692 1692

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által 

szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 
33

22 292 22292

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 34    ------------------------

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások 

összesen (33+..+34)
35

22 292 22292

Kőszínházak működtetési hozzájárulása 36

Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 37

Bábszínházak működtetési hozzájárulása 38

Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való 

hozzájárulás
39

Önkormányzati színházak pályázati támogatása 40

Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása 41

Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak 

pályázati támogatása
42

Helyi önormányzatok szíházi támogatása összesen 

(36+…+42)
43

0

Roma Kulturális Központ létrehozása 44

Egyéb központi támogatások 45


