
A/II.  Önkormányzat: egyéb források
Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) előző évekről áthúzódó
Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat)
Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony Önkormányzattól előző évről áthúzódó

A. Önkormányzat bevételei
Intézményi működési bevételek
- Temető bevétel (temetkezés)

C. Intézményi bevételek
Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház
- Ingatlanok bérbeadása

A) Önkormányzat
Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja
DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről
DV Kft-től osztalék 
Parkolóhely megváltás
 IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés

A/II.  Önkormányzat: egyéb források
Parkolóhely megváltás (nettó része)
Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól

B.  Polgármesteri Hivatal
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól

A/II.  Önkormányzat: egyéb kiadások
Tinódi u. áteresz csere

A/II.  Önkormányzat: Út-, járdaépítés
Némedi út - Andrássy u. csomópont díszburkolat 
Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása
HÉV-felső gyalogosátkelő átépítése
Határ út - Orgona csomópont  buszmegálló 
Járdaépítés közterületen
Homok u. útépítés
Csengeri u. útépítés
Vásárhelyi köz útépítés
Kiss E. u. útépítés
Csendes u. útépítés
Havasi u. útépítés
Duna u. útépítés
Tompa u. útépítés (halasztott tétel)
Pál L. u. (Bezerédi- Egry u. között) útépítés (halasztott tétel)

A/IV.  Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok
Közterületfelügyelők és polgármester úr használatára szolgálati új autó vásárlás
Petőfi szobor és posztanens
Petőfi szobor elektromosság
MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése
Térfigyelő kamerák telepítése
HÉV (BKK)  Illemhely kialakítás előkészítése

A/VI.  Önkormányzat: Egyéb beruházások
Baktay téren kútról történő öntözés kiépítése, Kegyeleti Parkban új kútak fúrása
Hősök tere parképítése
Parti sétány kialakítása

A.  Önkormányzat
Lakossági járdaépítés költsége
Felhalmozási c.pe átad lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Dunaharaszti Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai
2013

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

Felhalmozási pénzeszköz átvételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 

Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok

Támogatás értékű működési bevételek, működési célú pénzeszköz átvételek és működési célú kölcsön visszatérülései

Felhalmozási pénzeszköz átadások
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Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása
Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelő eszközpark korszerűsítés
DMTK focipálya pályázati önrész és kerítés 123/2012.(X.29.)sz. Kt. hat. 
Református Egyház villámhárító kiépítésének támogatása

B.  Polgármesteri Hivatal
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak

VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás
"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás
Közterületi kamerák távfelügyelet és karbantartás (helyi biztonságtechnikai céghez bekötött)
Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat
Társulások tagdíjai 
KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.,82/2010.(VI.28.))
Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése
Rövidlejáratú (likvid) hitel kamata
Felhalmozáscú célú hitel kamata (kormányzati támogatással csökkentett)

VII. Közbiztonsági feladatok
Közterület felügyelet működési kiadásai
Közbiztonsági feladatok (rendőrség)
"Szünidei veszélyforrások" közbiztonsági bemutató

VIII.Ingatlan gazdálkodás 
Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) volt kollégium is

IX. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások
Temetkezési szolgáltatás
Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.)
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknapi, színházi előadások)
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok
Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése 
Közfoglalkoztatás 
Helytörténeti Emléktár

X. Szociális-egészségügyi feladatok
13 éves korúak HPV oltása 
Óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata
Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése
Betegszállítási szolgáltatások  eseti igénybevétele
Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)

I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása 
DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása

II. Versenysport tevékenységek és támogatás
DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása 
DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi 
95/2011. (IX.26.)sz. Kt. Határozat DMTK pályázati önrésze

III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása
DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása 
DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi 

IV. Civil szervezetek működési támogatása
KisDuna TV támogatása 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása
Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása
Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás 
kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)

V. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
Polgárőr Egyesület működési költség támogatása

VI. Igazgatás
Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása

VII. Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)

VIII. Szociális ösztöndíjak
BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése
Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§
Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás

Különféle támogatások és a szociális segélyek köre 

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások 

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül

Szociális ellátások, támogatások
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Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint
Gyógyászati segédeszköz
Közúti káresemények térítése

I.  Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék 
Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárási díjak, pályázati, műszaki ellenőrzés, labor, előkészítés, tervezés és egyéb előre 
nem látható költség
Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak 136/2012. (XI.26.) sz. Kt. hat.
Útépítés pótkeret
Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret

IV. Egyéb feladatok
A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete

I. Támogatások 
Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális) és helyi DMTK keretein kívül működő egyéb sportok 
támogatása
Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális év közben belépő feladatok)
Alapítványok támogatása 
Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete

II. Önkormányzati feladatok
Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék

III.  Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények)
Intézményeknél  selejt eszközök cseréje
Intézményvezetők jutalmazási kerete
Széchenyi Pihenőkártya közalkalmazottak részére (járulékkal)
Nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)
Oktatási- nevelési intézmények kulturális programjának támogatása (Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, 
szavalóverseny stb)
149/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. alapján 

Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása
Tervtanács működése

IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat) - 8.6 EU Támogatás kiegészítése saját forrás 
Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.)sz. Kt. hat. 56.000 e. Ft, 
KMOP2.1.1/B-09-2009-0013 - 8.6 FB refinanszírozási hitel
Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.92. e. Ft. kieg. - 
8.6 MFB refinanszírozási hitel
Szivárvány Óvoda építése a Bezerédi lakóterületen - Hitel közbeszerzés folyamatban 

Általános- és céltartalékok 

 Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében  2011-ben jóváhagyott  
és 2012-ben fel nem vett hitelek valamint tervezett 2013. évi hitelek  

Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatok

Működési célú tartalékok

Felhalmozási tartalékok
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