
13. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2003. évi pénzmaradványának javasolt felhasználása

A pénzmaradvány felhasználás céljának Összeg
megnevezése E Ft-ban

Felhasználható pénzmaradvány 364.036
2004. évi költségvetésben már előirányzott tételek 183.880

- ingatlanfenntartás 22.061
- EU csatlakozás 5.000
- EU felkészülés 3.290
- környezetvédelmi fel. többlete 1.000
- sport célú támogatás 500
- közművelődési célú támogatás 500
- eu. szoc. fel. támogatása 4.000
- alapítványok támogatása 500
- kisebbségi önk. tám. 100
- roma fiatalok támogatása 500
- Civilház támogatása 1.300
- határon átívelő célt. 1.950
- Sztárai festés (kv. tám.) 1.875
- Múzeum festés 2.000
- Regöly bútor beszerzés 1.000
- Sárpilis bútor beszerzés 800
- Mentálhigiénés Műh. támogatása 1.500
- intézményi működési tartalék 225
- Pálfa, Belecska ber. önrész 67.029
- Árpád-házi címzett maradv. önrésze 1.362
- Bölcske közműfejlesztési átadás 4.000
- mikrobusz, szg.kocsi beszerzés 21.500
- Csilla Otthon foglalkoztató önrész 12.500
- Regöly szennyvíztisztító önrész 225
- Máza fűtéskorszerűsítés önrész 2.732
- Göllesz V. szennyvíztisztító önrész 1.350
- Tolnai L. tetőfelújítás 6.600
- Értény tetőfelújítás 740
- Palánk szoc. o. fűtési vez. cseréje 2.500
- taneszköz fejlesztési támogatás 14.307
- felhalmozási célú tartalék 934

Egyéb kötelezettségek, javasolt felhasználások
Önkormányzati igazgatási fel. előir. maradványa 25.305

- személyi kiadás 17.568
- munkaadót terhelő járulékok 7.137
- dologi kiadások 600

Védelmi Bizottság előir. maradványa 1.188
- személyi kiadás 294
- munkaadót terhelő járulékok 178
- dologi kiadások 716

Tolna Megyei Illetékhivatal előir. maradványa 13.494
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- személyi kiadás
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások 494
- felhalmozási kiadás (ügyfélszolgálat) 13.000

Nemzetközi kapcsolatok előir.maradványa 267

Dunatáj kiadásának előir. maradványa 1.164
- személyi kiadás 509
- munkaadót terhelő járulékok 219
- dologi kiadások 436

Műtőblokkal és pálfai beruh. kapcs. előir. mar. 25.499

EIP feladatok előir. maradvány 1.238

Bursa Hungarica ösztöndíj előir. maradvány 749
Sport célú támogatás előir.maradványa 540
Közművelődési támogatás előir. maradványa 60
Közművelődési nagyrendezvény előir. maradv. 900
Duna Menti Folklór Fesztivál  előir.maradványa 500
Rév Ambulancia támogatás maradványa 487
Működési céltartalék előirányzat maradványok 868

- képzési támogatás 482
- Bautzeni adomány 386

Megyei Területrendezési terv előir.maradványa 1.875
"Hétszínvilág" Otthon kazánház átalakítás maradv. 2.390
Tervezési kiadások előirányzat maradványa 669
Idősek Otthona Palánk demens részleg kial.maradv. 2.099
Közműv. dolg. számítógép pályázatának önrésze 470
Lakás ép.vás. számla 2003. december 31.-i egyenlege 5.694
Lakás ép.vás. számla átfutó kiadása 140
Javasolt új felhasználási jogcímek
2003. évi reprezentációs kiadások járulék terheire 8.000
Göllesz V. eszközbeszerzési pályázat önrészére 250
Forgótőke( MÁK) fedezetének biztosítása 4.800
Laktanya őrzésére 4.347
Módszertani Otthon jelzőrendszeres házig.tám.                                         2.500  
Kötelezettségek és javasolt felhasználás összesen:                        289.373  

Tartalékba helyezhető összeg:                                                              74.663  
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