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Gazdálkodási adatok
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A m?ködés törvényessége, ellen?rzések
Vizsgálatok, ellen?rzések listája
Az Állami Számvev?szék ellen?rzései
Az Állami Számvev?szék 2009. évi ellen?rzése [1]
Egyéb ellen?rzések, vizsgálatok
M?ködési statisztika
2011. évi Iktatott ügyiratok száma [2]
2010. évi Iktatott ügyiratok száma [3]
2009. évi Iktatott ügyiratok száma [4]
2008. évi Iktatott ügyiratok száma [5]
3.2 Költségvetések, beszámolók -Az Önkormányzat éves költségvetései
Éves költségvetések
2016. évi költségvetési rendelet [6]
Melléklet: 2016. évi Költségvetési rendelet mellékletei [7]
2015. évi költségvetési rendelet [8]
Melléklet: 2015. évi Költségvetési rendelet mellékletei [9]
2015. évi költségvetési rendelet el?terjesztése [10]
Melléklet: 2015. évi Költségvetési rendelet el?terjesztésének mellékletei [11]
2014. évi költségvetési rendelet [12]
Melléklet: 2014. évi Költségvetési rendelet mellékletei [13]
2014. évi költségvetési rendelet el?terjesztése [14]
Melléklet: 2014. évi Költségvetési rendelet el?terjesztésének mellékletei [15]
2013. évi költségvetési rendelet [16]
Melléklet: 2013. évi Költségvetési rendelet mellékletei [17]
2013. évi költségvetési rendelet el?terjesztése [18]
Melléklet: 2013. évi Költségvetési rendelet el?terjesztésének mellékletei [19]
2012. évi költségvetési rendelet [20]
Melléklet: 2012. évi Költségvetési rendelet mellékletei [21]
2011. évi költségvetési rendelet [22]
Melléklet: 2011. évi Költségvetési rendelet mellékletei [23]
2010. évi költségvetési rendelet [24]
Melléklet: 2010. évi Költségvetés mellékletei [25]
2009. évi költségvetési rendelet [26]
Melléklet: 2009. évi Költségvetés mellékletei [27]
2008. évi költségvetési rendelet [28]
Melléklet: 2008. évi Költségvetés mellékletei [29]
Számviteli beszámolók -Az Önkormányzat számviteli törvény szerinti éves beszámolói
2015. évi költségvetés zárszámadaási rendelete [30]
Melléklet: Zárszámadási rendelete mellékletei [31]
2014. évi költségvetés zárszámadaási rendelete [32]
Melléklet: Zárszámadási rendelete mellékletei [33]
2014. évi költségvetés zárszámadás el?terjesztése [34]
Melléklet: Zárszámadási el?terjesztés melléklete [35]
2013. évi költségvetési zárszámadás rendelete [36]
Melléklet: Zárszámadási rendelete mellékletei [37]
2013. évi költségvetés zárszámadás el?terjesztése [38]
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Melléklet: Zárszámadási el?terjesztés melléklete [39]
2012. évi költségvetési zárszámadás rendelete [40]
Melléklet: Zárszámadási rendelete mellékletei [41]
2012. évi költségvetés zárszámadás el?terjesztése [42]
Melléklet: Zárszámadási el?terjesztés melléklete [43]
2011. évi költségvetési zárszámadás [44]
Melléklet: Zárszámadás mellékletei [45]
2010. évi költségvetési zárszámadás [46]
Melléklet: Zárszámadás mellékletei [47]
2009. évi költségvetési zárszámadás [48]
Melléklet: Zárszámadás mellékletei [49]
2008. évi költségvetési zárszámadás [50]
Melléklet: Zárszámadás melléklete [51]
2007. évi költségvetési zárszámadás [52]
3.3 A foglalkoztatottak -A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok
Sal-X Kft. vezet?i juttatások2010 [53]
3.4 Támogatások -A költségvetéséb?l nyújtott, nem normatív, céljelleg?, fejlesztési támogatások
2016. évi támogatások összege [54]
2015. évi támogatások összege [55]
2014. évi támogatások összege [56]
2013. évi támogatások összege [57]
2012. évi támogatások összege [58]
2011. évi támogatások összege [59]
2010. évi támogatások összege [60]
2009. évi támogatások összege [61]
2008. évi támogatások összege [62]
2007. évi támogatások összege [63]
3.5 Szerz?dések -A nem alapfeladatok ellátására fordított, 1 MFt-ot meghaladó kifizetések
2019.10.15-ig - nettó 1M Ft-ot meghaladó szerz?dések [64]
2018.06.30-ig - nettó 1M Ft-ot meghaladó szerz?dések [65]
2017.12.31-ig - nettó 1MFt-ot meghaladó szerz?dések [66]
2017.06.30-ig - nettó 1MFt-ot meghaladó szerz?dések [67]
2016. évi - nettó 1MFt-ot meghaladó - szerz?dések [68]
2015. évi - nettó 1MFt-ot meghaladó - szerz?dések [69]
2014. évi - nettó 1MFt-ot meghaladó - szerz?dések [70]
2013. évi - nettó 1MFt-ot meghaladó - szerz?dések [71]
2012.évi -nettó 1 MFt-ot meghaladó- szerz?dések [72]
2011.évi -nettó 1 MFt-ot meghaladó- szerz?dések [73]
2010.évi -nettó 5 MFt-ot meghaladó- szerz?dések [74]
2009.évi -nettó 5 MFt-ot meghaladó- szerz?dések [75]
2008.évi -nettó 5 MFt-ot meghaladó- szerz?dések [76]
2007.évi -nettó 5 MFt-ot meghaladó- szerz?dések [77]
1. Szervezeti és személyzeti adatok [78]
2. Tevékenységre, m?ködésre vonatkozó adatok [79]
Egyéb [80]

Forrás webcím: https://balatonfuzfo.hu/egyeb/gazdalkodasi-adatok
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