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KISTÉRSÉG

2012. évi CCIV. törvény hivatkozás 2014. évi terv adatok

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.

2. számú melléklet I.1. a)

2. számú melléklet I.1. b)

2. sz. melléklet I. 1. ba)

2. sz. melléklet I. 1. bb)

2. sz. melléklet I. 1. bc)

2. sz. melléklet I. 1. bd)

2. számú melléklet I.1. c)

2. számú melléklet I.1. d)

2. 2. számú melléklet I. 2.

II. 

1. 2. számú melléklet II. 1. 50 260 070 

2. 2. számú melléklet II. 2. 6 866 999 

3. 2. számú melléklet II. 3. 3 264 000 

2. számú melléklet II. 3.a)

2. számú melléklet II. 3.b)

4. 2. számú melléklet II. 4.

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. 2. számú melléklet III. 1.

2. 2. számú melléklet III. 2.

3. 2. számú melléklet III. 3.

2. számú melléklet III. 3.a)

2. számú melléklet III. 3.b)

2. számú melléklet III. 3.c)

2. számú melléklet III. 3.d)

2. számú melléklet III. 3.e)

2. számú melléklet III. 3.f)

2. számú melléklet III. 3.g)

2. számú melléklet III. 3.h)

2. számú melléklet III. 3.i)

2. számú melléklet III. 3.j)

2. számú melléklet III. 3.ja)

2. számú melléklet III. 3.jb)

2. számú melléklet III. 3.jc)

2. számú melléklet III. 3.k)

2. számú melléklet III. 3.l)

4.

2. számú melléklet III.4.a)

2. számú melléklet III.4.b)

IV. 

1. 2. számú melléklet IV. 1.

2. számú melléklet IV. 1.a)

2. számú melléklet IV. 1.b)

2. számú melléklet IV. 1.c)

2. számú melléklet IV. 1.d)

2. számú melléklet IV. 1.e)

3. számú melléklet IV. 1.g)

4. számú melléklet IV. 1.h)

2.

2. számú melléklet IV. 2. a)

2. számú melléklet IV. 2. aa)

2. számú melléklet IV. 2. aaa)

2. számú melléklet IV. 2. aab)

2. számú melléklet IV. 2. ab)

2. számú melléklet IV. 2. aba)

2. számú melléklet IV. 2. abb)

2. számú melléklet IV. 2. c)

2. számú melléklet IV. 2. ca)

2. számú melléklet IV. 2. caa)

2. számú melléklet IV. 2. cab)

2. számú melléklet IV. 2. cb)

2. számú melléklet IV. 2. cba)

2. számú melléklet IV. 2. cbb)

1. 3. számú melléklet 1.

2. 3. számú melléklet 2.

3. 3. számú melléklet 3.

4. 3. számú melléklet 4.

5. 3. számú melléklet 5.

6. 3. számú melléklet 6.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Lakossági közműfejlesztés támogatása

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

     ca) Zenekarok támogatása

      caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása

      cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása

     cb) Énekkarok támogatása

      cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása

      cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása

       aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

      aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása

     ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

      aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

      abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása

  c) Zeneművészeti szervezetek támogatása

  e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

  g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása

  h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása

  a) Színházművészeti szervezetek támogatása

     aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

  a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

  b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

  c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása

  d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

     jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása

  k) Hajléktalanok átmeneti intézményei

  l) Gyermekek átmeneti intézményei

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

  a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

  b) Intézmény- üzemeltetési támogatás

  g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

  h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

  i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása

  j) Gyermekek napközbeni ellátása

     ja) Bölcsődei ellátás

     jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet

  a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

  b) Gyermekjóléti központ

  c) Szociális étkeztetés

  d) Házi segítségnyújtás

  e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

  f) Időskorúak nappali intézményi ellátása

  a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása

  b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Óvodaműködtetési támogatás

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

    ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

    bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

    bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása

    bd) Közutak fenntartásának támogatása

c) Beszámítás összege (a+b-(elvárt bevétel))

Vértes Töbcélú Kistérségi Önkormányzat központi alrendszeréből származó forrásai                                                                                  1. számú melléklet                                           

Támogatások

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
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8. 3. számú melléklet 8.

9. 3. számú melléklet 9.

10. 3. számú melléklet 10.

3. számú melléklet 10. a)

3. számú melléklet 10. b)

3. számú melléklet 10. c)

3. számú melléklet 10. d)

3. számú melléklet 10. e)

3. számú melléklet 10. f)

11. 3. számú melléklet 11.

12. 3. számú melléklet 12.

13. 3. számú melléklet 13.

15. 3. számú melléklet 15.

16. 3. számú melléklet 16.

17. 3. számú melléklet 17.

1. 4. számú melléklet 1.

2. 4. számú melléklet 2.

3. 4. számú melléklet 3.

4. 4. számú melléklet 4.

1. számú melléklet IX. fejezet

1. számú melléklet IX. fejezet

60 391 069 

Címzett és céltámogatások

Vis maior támogatás

Központi források mindösszesen

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Önkormányzati fejezeti tartalék

Szerkezetátalakítási tartalék

Megyei önkormányzati tartalék

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Üdülőhelyi feladatok támogatása

Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

  b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása

  c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

  d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása

  e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

  f) Ferihegyi út meghosszabbítása

"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

  a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások
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