
3/2015, (III, l2,) rend€lete

Rád Községi Ö nko rnányzat 20 15. óvi kö ltségr ctés éról

Rád (őzségi Önkonnányzat Képvúeló,restülete ligyelenríel Magyaioszág 2015, é!i
kózponti kőltsésvetésról szóló 2014 évi c. tölaén],re !z AlaplöRény 32, cikt (2)

bekezdésében neghalározo1l cr.dcti . oealkolój hatáskijíében. az Alaptör!ény 32, cikk (l)
bekezdés l) ponijiban mcchaláío7on fcladatkólében eliáNa, MagyaloEzág helyi
őnlrórmányalaiól Vóló 20ll, é!i clxxxlX, 1önónJ 1,1] § (4) bekezdése és dZ

államházlatásól szóló 20]], évi cxcv. lőrvén} 2] § (l) lrekezdésében LJpot felhat.lmazás
alap]án, az ónkornányzat20l5 évi köhséÁletéséról !z9lábbiakatrendelj el:

Rád Községi Ó.kományar K€rjlis€ló lesiűloiéne!

l.§

A Endele! célj! Rád KöZség Ónlonnlinj,Zaia (iovábbiakban] Ónkornányz.t) 2015,
kölkógYetésc mnrt !z ö.kormán}7at gazdálkodási alapjá - eglenstlly:inak, és
közpénzeknel való §zlbálr§zerú, dttekintheró, gazda3ágos, hdékony, .rednényes
el le n órizn€ró gazd álko dásá nak büto siti s,,

Az e rendeletben me8hatáIozotl bevét€li elóirányzllok. azok acljcsi!ósének kót.l@ettségét,
a kiüd,lsi elújíúnrz,tok ped;g - a be\éleli elönónyzatok teljesitésénck nc)clcmbevételélel
úok f.Ih!s2íálásánllr iogo§ult§Ágái ielenlik

2.§

^ 
rendebt natálya az Óntomán]z.M és !z íhll! fe.nianoí kókséllttési szerveke(l)

(2) Az Önkományzal kőhsigvclésc és köhsé_lletési szeNei költséglelései b.vélel.inek
és kiadásaina! clóiránr-zalcsopon.k szeriNi boDlása a niiködési költségvelés.
tilhalfo oási kiih\égvelé\

Áz iinkornálEat költsóEr,.tósi szcn.i:

(L)

3,§

ÖnÁUó.n núkó.tó ós qaz.tÁ lko.tó köl l! ég\ .lé si

(]) Önállóan múködó. és az önállóan glzdnkodó Rád Községi Önkornáigal
kölls égv éré§ i klpc§o I ali,I gázdál kodó kólség\ etés i szen€kj

a) Rádi Közös Ónlonnán),zali Hilalal
c) Rádi Nopkózi_otlhonos oYoda



Á liilN!g\cló( cimre!dje

1.§

37 1, i7ámú neuéklet la .ln.zzl,

Á fund ol eI 3z erkecle. nellékl€leinek tn.lalma

Az Áhl, 2].§ (2) bekezdés
kö|tségveté§i bevételeii és
e]ónÁn!7gl.nkéntj bónúsba.

^ 
kt|tségvetési §2cnek engedély.zctl

szenennéntaközfoBlalkóziatonak lótszámál

5,§

., po', .rde'\./e.cne\ n,("lilelóen 3/ onkor0in)7'l
költségvetési kildásiit clóirányzal,csopodonkénli és kienrelt
. fnd.lel2- §7ámú és 3. sz:líú m.llékl€t€ túalíüa.

6,§

A Képvhelóieslülcl ú eg/€s int@mények költsé9gtését ! kö\eike2ók szerinl lratáíozza

a) a R.idi Közós Önkormánrzati Hn alal kóhségvetéséta.l. szimu n.lléldel szeriN.

b] a Rádi Napkóziotholos oloda kűnséglelósil !7 5. s7jnú nellékl€t szrint és

c) a Ón}omiinyzat lonnányzati funkciók szerinri kőltségleLését a 6. számú
n elléklet szeinl hagyj a j ó vá

7.§

lélszlmkcr.tét, és ezeú i'eliil kóllségvetési
drendolet 7. száDú melléklete tánalnazza

8,§

A /íf!,.P o,e§,,Ie a/ Furüp.i l nioq lnrrÁ§bol l,nan\/lrozoll l,nog'l'\'l negralÓ\uló
nrügrumok lloj.kt.k he\e ek r l,§ ,'l oele/,(, j l,1ll, e, bdr
poni]a alapján e rcndelel8. $2Ánú m.ltólletében loglaliainak ncgfelelóen hag_vj!jóvá,

9.§

2015. &i köllsé9ctós elóiű.yzal
foslaltak szérjí1 haryja jóYá,

9,f.lh,§hálí§i ttn,ét e Rndelel



]

Az önkormátrvzat ós költségvetési szenei 2015, óri költsó§etó§e

l0. §

A K ép V jsel öre stü lel az ónkonnórrrzai és köllsésvelésiszervei 20l5. éYi

11, §

(l) Az ö.kormányzai és köllségveléli szeícj núködé§i és íenntar!ási kiadásainak
lő bb cló i rá nyz,ra n, a kép vi se ló,leJ ül et i ki vctlc7ijk \arinl határozza m eg:

Működési kildások elóirán]'zaia ös§z.sen: 183 30l e,erforjnl

szcnélyijuft,rások 35 ]52 czerforinl
nuíkd.dóttenlc]oiárulékok: 2] ]]l ezer forint
dologikiadások: 6J 7?] ezer aorint

- támoaatá§ok 7 780 ezer lorint
_ n úkd dési c élú p óíz.§zköz át!d]ís L 350 ezer forini
_ núködési c élú tám ogatá,értékú kind ás 765 ezer forinl

]65 16] ezel folintban

]6' ]ó] ezcí foriúban állapilia meg

12. §

(]) Az önko.ná.rat felhdnozÁsi kiidósai őszcsen: l8l862 ezcrforint,

(2) Az önkományzat fellralnozási bcyételejt É5 kinddsüil a !!:.g!4q!9l]!Ll9!

(]) 
^müLödési 

és felhalnro7ásjcólú bcvéGli és kiadásielóiránYzlrok benrulalásál
lájékoaaió rcLlccreL jnéIlelszelüen, a 11. szímú nelléklet knalnraza

(4) A kózlelet támogalásokról szóló kinul!|l$ a !2..9rj!4i49!]É!!9! lartalmaza

A kölhéEv€(ési létszán_ ós bérkcrct, vlllmint liütl,tísok m.gíUaDitás,

13, §

(]) A Képvúelóreslii]el az ij,rk.mj.yzal lótszínk€r.tél 35 fóben álhilj! úeg,
afuel!,ból ] lő rósznunkaidós fogl.Ikozuiott és ó ló k ö 7cal ú tng hkozlalolt



i]] A köztisrtli§elói ill€tmónyatlp 2015. évb.n:33 650- lt. mrelyel a MagyarcBzág
költségvetési tóí,énye állapitottneg.

(]) A ninimálbar 1o5 o00- l't,ü. \alani.l a Bi.intáll bórmininuh 122000 Ftr€
lónénó feleneléséDek f€dezete a kónséglclés] szen,ek béikerctében rendelkezést ál1, a

ieladai végEhajtísiúól a jnunkállllók !ondoskodnat

(4) A közltkalna,oltlk i ernónypótlókát 20 000 fl FótlékalalpBl laíalnazza a

A köztisztvi§elók szánriú a 20lr. éví. biziositol( calctcrin ii§szege 200 000 Ft.

A közalk názottak ós . vunkatön,énrkönF, alapján íoglalkoztltolák részóre a
Képvheló tesíület iörlényben előií mu.lakörök es€tében védóruhna bizJosit 2015.

évben. sze nrélye o ké nt l0 000 Fl összgbcD,

é]

(6)

Á köh..gv€,és vagrehajt|i§irl t nnlllüZú §z!bil)ok

1,1. §

(1) Ha év kózben ü oBzó{grűlés, aKomány, illetle
öniomanvzat szám ára p ót€ló irányzatot b iztosil.
testü letet. neg} edéve óiént kö tc les táj ékoztltli.

(2) A KéFviselóreslület legalább félévenkénr ú
iL]elle ü éves záiszánradás táryyalás loán
p óteló i rÁúyz.tok sze.in ti nódo sitá sá ról.

ulmely költ§égvelési f€]ezet u
aíól a polgárúgs&r a Kapliseló_

cLsó féléri köILségvelési besznloló.
d.nt a nöllségveté§i réndeletélck

1]) A Képviseló tesíilel áhaL ió}nhlgJolt kicnelt €lóiríniz.tokal az öíálióan
gazdálkodó költséeYctési \ze]\ sajál és a hozzá lanozó önálló múkódó nrtézmén)ek
kéFviseletében is köt€tes betür.ni, A7 cbnfu]Zat lúIlépésééí le$elfii felelósséggel
€iiozik a eu dálkodó szeN vezetóje, nrjnl kólelezetrsóevállaló,

(4) Az önállóan gazdálkodó ós 3z ónállóan nrúködó költségvetési sz€N vezetöje. 3

]óváhag}o( kicnch €liiirúnlzllokon belül a rósz.lóirányzáIoktól ü
államháztatásól szóló órvény \éeiehajtásáról szóló j68/20li (xrT 3l.) szánú
Kornánríendclclben l'oglallak fiPlclenrbe vélelélel elöirányzalmódositÁ§ nélkül is

(5) Az önkonnányat igega6si lovóken$égét e nú Rddj Kö2ö§ ÓnkormáDyati
EiYatal kiadási elóiiányzltainlk tclj§néséén, a hiYatlly.zerÓ. nint a kólBéglelési
sri! vezelÓje öúllóan fclclii§,

Az önállóú ea7náLkodó és óúlló.D irúkiidn kóllségveiisi s7erv \ezelójénc!
núködósi kiadá5ok telje§ító\tkó.! küYetke7ó sorrcnd.t kellfiglcLcnbe lemie:

(6]

a) c]sódlcges a loglalkoáalo1lak bérkjfuetó§e ós ánnakjárülékli. afr9l!,ct a



5

b) közmúszolgáltlrók és az élelbiszor alalan,rágok szánláiíak kinzelése
tö!eL, najd

c) a képliselóresdleti határozatbl nltárjdózöit kötelezetbégYállilást.

d) e adóbefiz.té§t kell telje§iieni, lalanint

e) az ö,rnományzali múkódósl bizrüsiló. vj§l jóg9,b:ilt áltil eldiíl do]ogi és
elyéb kiadásokat.

(7] 
^ 

felndaletn,rndásból szárbazó szenélyi és dologi degtlkarítiisok
felhnsználá§árn, csak a képliseló furrület€ng€délyév€l keúlhet sor,

(8) A b.íuházásokkll klp.§olaio§ kót.lczeltsó$álhlÁsokról és a lámogalásokól
ninden esetben ! Kópriscló,tcstütcl .tönt, ós ieuBlalmazza ! Pol8ámesteí. a

s zerzódés mceköléséE A beN lrázáso kti l k a p solaros szerzódésekel a j egyzónek kell

(9) A 14, § (5) bckezdés szerinti köziiszniselók caíeteri! jürtatását, a hivatalvezető
álú1 elkészitetl szlb:ilyzal .laPján lehcl kifi7-cn]i, A YédÓ.uh! juíatnsr! szinién
§2!bó lyz.tot kel l készílcni az érjíieí kö n sólvctósi szerveknél

15, §

(l] Az önkornánlzat étes clóirjinyzit fclha8ználisi ütemtgnének teljesitúséri]il a
polgdmeslei és a Rádi Kózös Önkorná.,vzalj l]ilalaL pénzüryi lólmácsosa

(2) A képviselórestiilel ícllralalnaza a polgármestert a fuűk(jdési eIóiíjn"Yzal
t'elh.szníIÁsi ülenl€ntól yaló eltérósrg azza], hory a köllségvelési elónányzatok
évcs összeee nem léphció iúl, lclhaialnaza lolábbá. ú álnenti gúdálkodáía ajóvő
évi kólkéglelés jóvjnas/ásáig az ide Vonalk.zó jogszabálrokban elóírt mérlékig. Az
üt.hlcítól tlló cltéré§ról, lallnint a2:ttneneli gizdílkod:ls.ól, polgármestcr a

nunklle§, sze nti soron kóletkezó tndes képvntlij-toslületi ülósen kötel€s

tó, §

A kénliseló €súlel lelhaolfiúa a poleámestcrl és a köl§égvelési s7lNok lezetóir. a

be!élelek beszedésére. és a núködé§i kiadási e]ónányzJtok néfrékéig á pólgámeserel
löné!ó egyeztelés uláü a kötglczettségvnlllÁsr!! a szükséges ctletrj.g]zés neclétc

17,§

zá ró r.ndelkúés ek

(1] Fz a Fndelet a kihiídetés napján Lép hatil}ba, ]tndelkezéseit.201j é\i költségvctés
\<8 e'új,;s" §oíd,, 20 ', h n; _|e'Jl .]l cl\d n*/n ,



(2) Á Ffulelel kihidetéséó]. lalúiúl kózltét léól a je8jző gondoskodik,

í \ ,]aG^ ."r r lü
9 l,i.\,lrnva,li cthnr

l2nn kiüifl]efu€ hdálvos:

U]_a-+Lt -
UbAi Klfri

a.
l

,



-+"

Rád Kó-éq Önkomántz.tán.* cinlend]é

Füd Kö,léd Önkómánvzala

Rádi xó,ös onkományzáll Hivatal



-A-

Összés|!.tl ónkomány4ti bovételek

1, htézmányl műkód&i b.vólélék
.. Al.ptévék.ny.ég b.vét.1.1:

I hlén ány 1.1 l átá s l d lh k

taszs.rr

Alk habtt k&véndégátk zóklé.itlisi dira:

b.Nyújloll szolqáhaások ellenéÉéke

c,hlézmény.k 6gyéb3ájáto3 bévái.|€i

d, Ö n kom.la ká sok lakbérbévélel€

kisám ázot lermék é3 szolg áfu

lnlézményi múkódé§i b6vát.l.k ös*.sen:

2, H.lyi Önkományalok kÖzhatalmi b.vát.|.1

2,2 Át6n9edelt kózponri adók

234



_múkódéSi kö lséqvélégl iámogáláE

önkománwalok ktave!é§i lámo

lll,F.lhalmozfu l és lókelellegú bevételek

,]4413 lrÉz dqailán eládásá

,Fe ha mozási célú áfa V §*iéíOlés
-Fe ha mo*si célt, lorditofi á16

pénzúoy befékletésák bevel€lei
_oTPTöke§aÉilál( béfeklelési jegy

lV, Támogaüísé.!ékú bévétél
1 , Tán ogátásélté*ú m úköd és i b evélel

MUnkáOgyi Kózponl ( kézfog a kozlalás)

z.íámoq atásérlékű fslhához& l b.vétel
_KMoP331/A]020100001 (szennyvlzbgluházés)
J€lh,c pe átvél€j lakosságlól

ö§sZésén

365163
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Rádi Közfu Önkoímányzati Hivaial

o11130 Önkományzdotl&önl@rmányállhavalalokiogalkotó ER
& ál1.1án@ lgdg.lá.l t vék nylióg.

-Rád 253a4
-Václiáryán 2a125



_ l3"
Rádi Közös Önkormányz.ti Hivat l

1113o Öí kómányzatok ós ó nkorm á n yati h iva|alo k joqa|kótó
ésálblán6 io.zgatá.l tévákenysége

Egyéb kommun kéc ós @lqá t6lás
Gázenergia szo gá lalá9 dijak
V] lamosenelgia szo gállaésj di]ak

Eqyéb oz€metelés szo gállaés

Péiz!gyi szólqálláü6ok kiadásai

Egyéb do ogi k ad&,továbbképés

22959

----7§lE



" 4V-
Rádi Közirs Önkormányzati Hivatal

11í30 Önkományzatok és ónkormányzati hivatalok jogalkotó
ó. általá n os lgázq alfu i l.vó k.n yaég6

Egyéb kofrúUnikác ó§ §zd §állatás
cázeng§ia s-lgálbiási di]3k
V, emoseneíga 9olqátalás dljak

É9yéb územeLt€lé§ szo 9á lalás

PéEugyi 9ol9á ialások kiadásai

Egyé b dol09 i kiadás.lová b bképzés

25

5256



5,9ánú úe]léklet

Nap {a zi- o tt ho no s Órl o ta

2015.éaifu)ftséguetése



- ,1G,
20l5.évi iótBégv9lési bevételek

óvod.

B.vét€l!!!

1, lntézményi mú ködési bévát6l€*|
Al.pt VÓlGny§ég b€vété|.i:

hranényi élklkl djjak

Alkalnázottak és vendégélké2ók léité§ lliia:

,kiszámlázótl t ím.é5 rolq,áfa

hlézmónyi műkődá6i bevét€lék öss&.en:

ll, Támogalásérlékú bevétél
Ó n koímányz.li nleményf ían* kozás (m i] kódés)
on koímányali niézmé nyl nang rozás (l€lh a mozás)



,.4+-
20l5,évi b.vótel aláláma5áá§a

Önkormányaii álkalmazottak

2ló'220nao'453fi 54410

nomalivk€dveménybén nemrészes0ló
37 lö'22o naD'3o7 lt 2 493 9s0 674 725 3 173 705

50%ö íomátív kedvezménybéí tá.z*úló
16fór20naD1$5n 540320 ]45336

n orfiaiiv k€dvézményb€ n ném ré3z$ u ló nap kózis §yérm e k
21ló135náp,362il 1736 090

so%{s nomatív tedvézménybén ÉBz*Oló n.pkózis gyermgk
] 5 íó,135 náp "] 31 lt 5a2215 135614 637 339

nomaiiv kedv.zmányb.n n€m nászesülón.nz& gy€rmek
13íó,la5 náa,277 h 666135 ]79370

50%-$ nornaliv kédvozményb.n észesülónén2á3gy..mok
19íő,135 nap'l33,5ft 436323 131443 61a271

11102a6i 29a1712 14100 633
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_ Aa-
09ílíD óv.dálnévélé.,glláé..zaknalfeladatai

KózalkaLmazol|€k aláp élménye
Egyéb köle ezó pótlék (Veze!ói)

Kóza ka mdollák étk,h@á]ár

munká hló álla fze€t §zjá

min óséq b]zlos liási lovábbké pzés

Dliak {yéb bef záések (KlszE iágd]i)

12a0

3

Mokódá5i ki.dá. ós*ésén



*1-a_
o91140 óvodai nevélés,éllálá§ n ű ködt iósll.lád.lal

Eg}éb kofr nun]káció9 roq (Énd§zéQázdá)

Kaóanláfi ,ás ( ifr +€gyéb karbanhiés)
óVoda felsó 9 nl me*dé*
Eg}éb uze meltelés] szoLg, (posla, kéhénysepÉ.s)

Pénzugyi só]gállatások kiadása

K szám ázon €m és 90 g,ÁFA b.l z
Múködégl kl.dfu &3z6.n:

]30



-2)-
o 96010 Óvódal lnlézményi élkeáeé§

Kóza kelmuoliak a apilletménye 4ló
Kóza k9]maotlak h€lyefré§tési dla
Kéza ka maofiak köz kó]tségiéíi&e
i§k ák.zdé§ ümog?ésa ftj'15000 fl

mUnkállató á tsl iizeten 9]a

eOyéb kómmun kác]ós szogáll9iás

egy:b územ€jLfeínlári szo 9

M ú kódés i kiadás ós§zesé n

2

1345



,LL
0 96020 l§ kóla i l.i!2ményl álk.z|.i,i.

ószésen

sabad kap.ciés iérhérc vagz.l
levékéryéq€k kiadásái á. b.vélelel

,ónkományali a ka mazofl ak

107051 §zocláll3 ólkézt és

szoc ális átk€zés lámogaé9



- Z j 
6 (,trmnúellé&].t

fujt ftö z s é g i Ó n k"o rm án1 z at

2 0 1 5. éri ft) fts é gl eté s e



-2+-
Önkományati bevételek

1, lnlézményi múködési bev&elek:

..Nyújlolt *o19állalások €llenédák€
-hu ladéksá] llas dij (20]3)

b, lntázmény.k .gyéb .ajátos bevételel

o, Ön ko m,lakáso k la*b érbevételé

_kigám ázon lemékés szo9 áía

lntézúé nyi mű kódál i b.vét€ l.k ö.9É3. n:

2. H€lyi Önkormányzatok kirhátahi b.véI.|éi

2,2 Áténqédétt közpó nti ad ó k

2.3 Bi6á9ok,póllékok és.gyébsajátos b.vétélek

közhatalmj bévételek összésen:

-m ú kó dés i kólBé9v6tási nán o9 alás

önkományz.lok kig V élé§ i 1á mogátás. ó§.z*én:

lll,F€lhalmoási é5 lókejellegú b€vételek

144]3 hl§z lng.tlan éládáéá

-Fe lhalmoai. i célú áfa v israté.ü lés

_F.lhálmozásl célú fordított áfa
PéMOgyl b.f€ktétó..k b.vé|.|€i
-oTP Tók.gaEnláll b.f.klóésl ]€gy Tsu



lv, Támog.lá.érta*o bévélél
1 , Táúolatá§értékú úű ködé6i bevétel

_Munkaogy Kózpoil(közíoqlalkoztalás)

2Jámogaá.órlók0íolh.lnózáEl b€vai.l
KMoP 3 3,1/A_10_201c0001 (*nnyvízbefu házás)
fe h.c pá álvéle ]áko§ságiól

351063



EÉ

q i*

3§
&

áx
iÉ

9

1

!
!
É

,É

i
,8

P

3

§

e_

E
§

E

t
,8

E
E

,

!
§

;

9

s

€
]? §

_9
q

d

§
$

, L6-

E



- 2-+
013030 Támogalá§i .é lú íin a n62l@ásl művél.i.k

Működé.l célú iámog.l& érlékú kiadás
szódligei oNosi ü9yá €t
]iiézfrények mokodé§i ca L] lin.n*lÉzása
-Napkóziosrono§ ómdá
-Rádi Kozós onkormányzai Hiválál

Mokódésl cálú pénz*zkóz áládás
Bu.sá Aáplfo ány lámogalás
Egyház iábook lámogaiása
lskolai iáb.r lámogalása
Rád Kózmúrelódéséén A gpltvány

Félhahóá§i cé'ú támogaiá6ok

lnlézmény€k le halmozási célú láfr@álá§á

-Rádi Kézós Ónkományuti N váial



* 28,
11130 Ö nko má.yzalok és ön komá nyzii h iv3la lok

jogalxotó és állalános igazgatásiievékenysége

Egyéb kólIsáliéítés (po gámo9t€a
kózt szú §elók cal6iéí a ]uilalása
ónkorfi képvise ók i szle eid ]a

Eqyéb oz€melleési szo gáltaiis

pénzü§yi *olg á ialá sok k adá§a

Rekám prcpaqanda (húeiés ktg)

lesiolei 0 és hangielvet€le e
Ie yi Epltési szabályz.l akiua izálása
Dljak (biziosilá§ dir egyéb iagdliak)
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066020 város-,kü*égqazdálkodásiegyéb*olgállaüísok

Egyéb béíendr€lh.iaá lad munkabéí (hiv§éOéd)

12

kaóanlanás tU só hohókzáiok ágyéb)
kaóanladá§ ( Vis maoröié9)
Egyéb szo g (káménysepíés kMerú eIi fulqállaiás)
éldóqddá kodási szaknány lás

071/33 hcz *énló meqvásáíá§a
Kóaégháza belsó udvaiának k alakiláSa
iefodókumeniáció ké*l1é9e (Postó )

íé ha m kiádás &*esen

.ph&.,l.nnlJdasa,Üzemelbl&.052030 szennyaízcB.lomá

045160 Kózulak,hidák,al.gll.k

----.9.9!]qós*osen: 172720
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03lo30 sponÉ*iúények,edzótábolokműkódleG§eésfejl€sáése

Eg}éb béren&z$ hat álá Elr mMl

€9}éb kommun]ká.jiós *ol9.

12

621

12

]35

Villamos enéE á (közviláq i&)
122



7403l c§alád, é. nóvédglml €9á*.á9o9yi gondozás

Köza ka freott a apil ehénye 2440
Közakam@oníelíUgqópóiék 136
Kózlekedési kó lséq lérh-Á9
EEsébet uialvény
Ba nkszámlá hozá]é rulá s

-34
074032 l!úság_égé§*égügylgondozá3

Kiadásö§gesen:

104D42 cyemekjóláiszólgált.táéok

gyemekjól&i 9olgálbtá3
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107060 E§yéb 6diáli6 pénzbgll é6 t€rmóéz.tbenl É Fl_ban

éllátádók, 1ámoqatá6ok

Álménéd ségély 100
Település ém@alás 5035

1 o30l0 ElhU ntt *. móly.k hátEmá.ád ottá lnák pénzb.li €llálá5.

106020 Lakásreíntanássa|,Iakhaássalö*leíüogó éllalások

Fog a kózialásl hely,€mógálás



0 320tB Könyv!ád §zol§általá§ok

13
R&zmunk.id& kózálk,a ápi lsimanya

íéMmúnkaldó§ kózák,ruházai] ktqlédlés

041233 Ho.*.bbldóErl.mú*özlog|.|k@lás



Rád Koségi Önkoman}2.t 2ol5,&l lotszámkFr.re

-3h-

1

o 96010 ÓMdá nlézm,élk6zi6lés
o 1]130 RádlKó2ó§ Ónkom Hivalal
0 ]]130 onkomány2álok]o9.1k1*
o 66020 Váíos-,közs€qdd szolg
o91110 ÓVóda nev€]é6 e látás sakm f
o41233 Hós%bbidóiaít,kóziJg,
0 32044 Kónyvlái mlgáláiáEok
0 74031 család á§ nóVéd.éú-i qOndozás
031030 §porllél,m0kódleléEe



- 1í-

1531

Eulópai uniós forásból finan9írozott prcjéktek b€vét€l€i és kiádásai

KMoP -3,3,1/A_10_2010{01 éz, pályáat

Rád Közséq §*nnyviz.lvéletéseés62énnyvlzll6ztílá..

Prc Ré9ó pá }éaliós*eg
fulh c pénzeykóz éN,lakoságló
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20l5, évi lélhálmózási bévétélék és *iádások

3+,

Po Régó KMoP 3,3.1/A 10 2010 0001

fo rditofi visúigénye]heió áf.

F€|h,c pe á!étel lá kosság ló

o71l33 hísz sénió úé§vásár ása

nyomlató (Rád Kózas Önk.HiV,)
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- 39.- 12,dámúmlléklel

Kimutat]á§ a 20'ls.évl közvetetttámogatiisokról


