
RAVAZD KOZEÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019 sw

KDLYSEGVEYESI esvswem
Ecvélelek FT

011350 lakóingatlan herbsadáy uzemllhiisn

rna—mu anak (um; Mmmm 1 150 nun

umso Jugalkuu': és il'ziánns ;gugms; tevékenység

penzmzradvany 40 257 232
Kamamevetei zoo oan
Egyeb mükndesv nevem—ak 4 nem 000
!amogavas am—n nemm ; avn ooo
egyeb szolg [ul eskuvők ; sem nem

" zsv 137

mm aukumamamk (ehhck ms nlsumohsaw

magánszemewek kamm Edmja 4 nna ovo
xpamzesw adó zu non cnn
mrsag potlek mu cnn
Gelijarmüedo ( zur/rap 3 suo uuu
taxanemewey 641 500 nm;

ze see nna
allam: hunálarmas
aewepuxe'sMmmm 19 021 us!
—k4sle!epulések szoclehzdzmmnk (mm 4 102 525
— ovodapenagógusok támogatása g 905m
— segxtök tamogatáse : 205 mm
— gyevmekexkenetes uzemehstésn tamogakása 4 251 51;
—ovodamnkadxexesw lamogatas 1 ms 534
. gyemekelk beszamwmem dülgozok bénam 4 ma mm
— KonMan. kozmuvemdesw támogatás 1 800 cca

47mm

amzu Koucmelö tem-was:
[)chch mink, szmmyek van mm

Összesen 124m 521



RAVAID KDZSEG ONKORMANVZATANAK
2019. ÉVI

KDLTSÉGVETÉSI KIADASAI

u451eo Koxmk !. dik üzemelt (enm.

(emma
AFA

karhamanas
AFA

Óssusvn'

013350 Lakomg. barbi-d.u.- "maga;:
egyéb kxadssí mmm sm)
m% cssmmadu
egyen uzemell (szeme! kemenysepves)
AFA

nnug Jngaikaló §; álulánus ig'ngaüsi levékenygég

vend terv méd
AFA

v.s mamrelkuluníles

Nagytemsgh nmlvgazd
Épukatsk mzmsnasa

Javobetegkozpunl mumus

onveszk kuheluleh utak )

beruházások kamemrendszer

Kutak díszkutak krawamása
AFA

Rama: some! Kwawakuasa
ÁFA
Kemes ovodahoz
ÁFA
Fuleskorszenísuesmm;
AFA
Tuzolm kacsa (elumess, lem alamm
AFA

ások n
1 suo van
351 000

1 551 van
1 sem Ono
351 van

1 551 van

: aaz mm

son ooo
1 az aaa
un aaa
m Uva
955 mm

4 500 DDD
1 215 000

5 sem nem

son nem
450 cca

1 m 000

oz aaa ooo

4 mm aaa

zuu van
54 um;

! 500 000
405 mm

1 sem uuu
405 uno

4 van mm
1 nem ooo
1 500 mm
405 van

40 314 mm



anem! xemegalás amdása cvodanak
—ovodapedagogusmk u'magalzsa 9 905 734
—segwlak lemagalésa z zus Duo
—avadamuködlelém támagalas ' m 534
—gyevmekelkezletés uzemenexss Iamugalásn 4 261 512
gyermekeik nemn-mm amgmk bénam 4 180 uno

::m van

-mtézmeny!manszlmzas sm 5475

mspulenmenyek 5 mm ooo
mmwémk 1 132 560
megbízás a., mu uno
uabténaí mo uoo,-/ev ) 200 000
calaténa ;amlékal 65 000
munkamna 30 000
konyv www-aa 370 ooo
wudaszer, nyomtam/any 154 nem
uzemanwl kenem-vag 900 mm
tus/enem law eszkoz 600 mm
mzwsuas duak 300 000
egyeb anyag 1 suo 000
nagyon 500 mm
egyéb komm MM; 120 aaa
nu enevgwa ADD aaa
mi és csammadi, no nem
egyéb SzDWgzllmáM repi) 450 nem
kamanmnzs és kwslav ma nem
egyéb uznm ktg s san uno
gyepmester 150 van
AFA : 731 nun
vendezvények 1 000 009
kamatkiadás 200 mm
au termek 1 259 em
Am —n bemh megel wsszanz 1 71 3 469
leelenda AFA 1 mm nna

zs ass sza

Mme Jagnkamn ilulinuwugaa lev em § PM

konvszlv alaer Pm A 736 500
pm ktglen'les Ha 000
,uLalam age goo
emelem ( zum mm,—lev ; zoo neo
namam ,ámwek es mm
Meg!) Dilak 250 mm
,amwekuk 1 mm mm

7 521 van

nman osszes": ms 570 521Mmm
wikenemla 1 600 van



AFA

masa Szoc ellatas

egyen Mlaxas (Bursa)
msg mmm; ,umk tnmogalása
mslamnb'w :. sm Volgáhmasnkkm [merrsóm
kemmeaó;
mevuíem tamogatas
vánsek nap! egyszer! tnmagatás

mm Humrvos alagellihs

egyeb anyag, nszmoszer
(alám!
gát
aram
m
kamamanas
egyen üzemen klgek
AFA

mm Fagurvusl úgX-lnl

ugyelm dija

07493210' --g'sll'gügxigundnzis

vodauel, nyommmy
eayeb keszvemesz
nemem
AFA

nam! Clvllslew m umv

Pe áradas nun—Drom szerv

naznnK mg szulg

szmgáhmámk
kxsénekü largyw eszkaz
xmáaszer
állha nem w megb düa
szu: m adó
anyngbeszeués
AFA

mm Köllemeló

egyéb késziemesz
uzemanyag

432 ooo
2022 nem

son ooo
1 mm ooo
: ooo ooo
150 mm

1 150 mm
1 500 mm
5100 ooo

m mm
33 mm
250 mm
so mm
15 van
10 Dun
10 nem
105 DDD

49: 000

an nun

70 000
15 van

wuu van
ne nun
171 nm)

aan cca

250 nem
sav 000
30 van
350 cm
70 nm
zoo mm
292 mm

1 aaz nun

20 000
150 nem



alam zo ooo
wz és mmm 20 000
kamamanás 50 000
kemés kem, es (egé: suo ooo
kenemetés 1 50 van
AFA 256 van

1 ne mm

mm 521



RAVAZDI NYHNIKEK OVODA ES onvHA
2019.evn

BEVÉTELE!

nsems ovodai, xskalal lmexmenyl nyelmekelkenems

ellalesw duhevete!
mammon ado

senna-) Egyébvandégia' ;
armesmmm
kuszamlAzou ado

Tamngz'z :: .. mumml: muvelni

allam! hnuilimlis
— uvedapedagogusvktámogatasa
— segvldk tamogatasa
— avodamukadtelem tamogatas
— gyemekexkeztelés lámogatesa
— dmgomk bénámugalasa [ gyermekeik )

penzmaradvány

wnlézmenyÚnsuaumlá:

Összesen

Eevemnk n

1 955 nem
537 mm

: 525 mm

2m ooo
515 000

2 acs van

9905 m
2 205 nm
1 915 534
4251 512
a 130000
a: no van

1 nsn me

a nev 505

es 559 301



ovoda nemes

annzm NYITMIKEK ovonA ES KONYHA
ms. evi

KOLTSÉGVETÉS! KIADÁSA!

bmosFlás
már
Iarmek
munkabaAaras
canecerm mu Duo,-H év)
caletena jafmáka
megmzásw duak
Vowmrat heszerzes
muaszev
menek-; targyre
snyagbesz
(elemn
gáz
mu energws

Kamamanás
egyéb uzemel! ktg
An

resmunkaldos
kmvwm swawneamenye
sm: h. ada
Daieténa ( ma man.—n ev)
ca'eléna yárméka
Láppénz

Konyv emma.
vednnma
elm-szer beszedés
nyumlawany Vudasier
Men targy! e ( dagasztó pacem)
banom kbkmdetes
anyagbeszerzes
gáz
mmm;
egyéb uzemeh
Am kisenékú (e)
kelendő AFA

Óss

Kiadások FT

ma DDD
1 5 143 664
2 353 m 1

250 nm:
350 mm
1 19 mm
251 nem
30 ooo
sa 000
200 nem
400 aaa
150 000
sem 000
350 van
200 000
100 cuc
ecoma
751 aaa

22m ess

1 244 ADD

am 535
1 421 on
350 aaa
usaaa
sa van

9 227 ne

5ma
53 uno

5 1100 uuo
10 mm

250 uno
au ma
209 mm
so aaa
zo aaa
mo aaa
es aaa
sonma

5 us cca
33 ses en!


