
Az Önkormányzat részére biztosított központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású 

támogatások elszámolása
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Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 

tulajdonosainak kártalanítása

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) 

támogatása

Egyéb

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

A Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, 

Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés 

fejlesztésének támogatása

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

Egyéb központi támogatások

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai 

kisebbségi színházak pályázati támogatása

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési 

támogatása

D 

Lakossági közműfejlesztés támogatása

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 

biztosítása

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós 

fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

Helyi közösségi közlekedés támogatása

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi 

szakaszai karbantartásának támogatása

Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi 

kompenzációja

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti 

ösztönző részhozzájárulása

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 16545

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési 

támogatása

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési 

támogatása

424
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Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési 

támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 

előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen 

(24+……+30)

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói 

ösztönző részhozzájárulása

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása

2115 2115

424
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Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális 

intézmények szakmai támogatása

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 

támogatása

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

A B C

63 4 5

Megnevezés

A központi

költségvetésből 

támogatásként 

rendelkezésre 

bocsátott összeg

Az önkormányzat, többcélú 

kistérségi társulás által

Eltérés

(4+5)-3
az adott célra 

ténylegesen 

felhasznált 

összeg

feladattal 

terhelt, de fel 

nem használt 

összeg

Ezer forintban

E
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