
                                                      Önkormányzati költségvetési jelentés
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3 8 2 1 0 1 0 2 8 0

ezer forintban

1 2 3 4 5 6

Rendszeres személyi juttatás (511)  (=02/09) 01

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 02

Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 03

Személyi juttatások (51-52)  (=02/49)  (01+02+03) 04

05

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 07

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 08

09

10

11

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04) 12

13

14

15

16

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09) 17

18

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11) 19

20

Támogatásértékű működési kiadások       (373) (=04/13)                            (12+…+20) 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből)  (=04/58) 32

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből)  (=04/59) 33

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből)  (=04/60) 34

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak  (381-ből)  (=04/61-ből) 35

36

37

38

39

40

41

Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-ből)  (=04/62) 42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

Működési célú, a Római Szerződés 87.cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb 

vállalkozásoknak (381)                                             (36+37)                                                                                        

Működési célú pénzeszközátadás  vállalkozásoknak (381) (=04/61)                      (35+38+…+40)

Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú 

egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)    

Működési célú, a 36. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 

vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)                                       

---------------

---------------

---------------

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű 

előirányzatnak  (372-ből)  (=04/41)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak  

(372-ből)  (=04/42)

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

A 13. és 14. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  

(373-ból) (=04/07)

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

Múködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (376) 

(=04/14)

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami 

pénzalapnak  (372-ből)  (=04/43)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és 

költségvetési szerveinek  (372-ből)  (=04/44)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi 

társulásnak  (372-ből)  (=04/45)

szakágazatállamháztartási

egyedi azonosító

M e g n e v e z é s                                                       

 a főkönyvi számlákra való hivatkozással 

Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás

(531, 534, 535, 536,537,538) (=02/50+51+53+54+55)

adatközlő

Támogatásértékű működési kiadás összesen  (=04/15)                                    (21+22)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési 

szervnek (372-ből)  (=04/40)

szektor településtípusmegye

6 951 5 544

3 750 2 105 689 715

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozás átvállalás és előző évi 

maradvány visszafizetése) (57, kivéve 571, 573, 575)   (=03/61+03/67) 
1 674

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozására  (373-ból) (=04/06)

11 200 4 200

4 200

Sor-

szá

m

13 448

4 4 4

3 171

1 278

9 50510 230

Teljesítés

5 660 3 191

előirányzat

Eredeti Módosított

10 230

752

3 309

2

11 508

É-Bal Térs. Reg. Szil.hull kez Önk. Társ

15 890

11 200

Különféle költségvetési befizetések (előző évi maradvány visszafizetésse nélkül) (57112-57119, 

57122-57129)      (03/55-03/48)

2 854

15 095

144

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra  (373-ból) 

(=04/05)

PIR-törzsszám év szerv megnevezése

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi 

önkormányzatoknak (372-ből)  (=04/46)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen  (372)  (=04/47)                                                                                                  

(24+…+30)                                                                                                           ---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

11 200

Teljesítésből 

háztartások 

befizetése

---------------

---------------

---------------

144

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

űrlapadatközlés időpontja adatközlés sorszáma időszak
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2

É-Bal Térs. Reg. Szil.hull kez Önk. Társ

PIR-törzsszám év szerv megnevezése

Teljesítésből 

háztartások 

befizetése

űrlapadatközlés időpontja adatközlés sorszáma időszak

43

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből)  (=04/64) 44

Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (381-ből) (=04/65)               (32+33+34+41+…+44) 45

46

Működési célú pénzeszközátadások ÁH-n kívülre összesen  (381-ből) (=04/67)                (45+46) 47

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (581-587) (=04/94) 48

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)   (=04/100) 49

Alap és vállalkozási tvékenységek közötti elszámolások (594)   (=06/66) 50

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592)  (=06/62+…+65) 51

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+…+51-50) 52

Működési célú kamatkiadások (573)  (=03/62+64) 53

54

Működési kiadások öszesen (04+…+11+52+53+54) 55

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181)  (=05/06) 56

Intézményi  beruh. kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 57

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 58

59

60

61

62

Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb. alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30) 63

64

Támogatásértékű felhalm. kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+32) 65

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás orsz.kisebbs.önkorm.-nak (374-ből) (=04/24+34) 67

Támogatásértékű felhalmozási kiadások   (374) (=04/36)                          (59+…+67) 68

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen   (=04/38)                          (68+69) 70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből)  (=04/70+78) 81

82

83

84

85

---------------

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi 

önkormányzatoknak (372-ből)  (=04/54)

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből)  

(=04/55)                                                                                                   (71+77)

---------------

---------------

---------------
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi 

társulásnak (372-ből)  (=04/53) ---------------

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak 

és költségvetési szerveiknek (372-ből)  (=04/52)

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből)  (=04/69+77)

Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai (575)  (=03/68) ---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

10 000 ---------------

---------------

10 000

---------------

---------------

11 200 4 200

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb 

vállalkozásoknak (382)                                            (83+84)                                

40 995 716 364

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési 

szervnek (372-ből)  (=04/48)

Felhalmozási célú, a RSz. 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati 

többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből)       (=071-ből+79-ből)
Felhalmozási célú, a RSz. 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati 

többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből)  (=04/71-ből+79-ből)

11 200

5 577 914 5 507 134

10 000

4 957 937

1 239 484

33 355

---------------

---------------

---------------

719 340 691 132

11 200 4 200

---------------

---------------

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.belülre (37612, 

37622)   (=04/37) ---------------

---------------

---------------
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű 

előirányzatnak (372-ből)  (=04/49) ---------------

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből)  (=04/63)

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre (386-ból) 

(=04/66)

Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp.-i költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

---------------
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami 

pénzalapnak (372-ből)  (=04/51) ---------------

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási 

alapnak (372-ből)  (=04/50)

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből)   

(=04/17+27)
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s  programokra és azok 

hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)
A 60. és 61. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  

(374-ből) (=04/19+29)

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből)  (=04/68+76)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből)                       (=04/71-

ből+79-ből)

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

4 200

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------
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86

87

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-ből)  (=04/72+80) 89

90

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek  (382-ből)  (=04/74+82) 91

Lakásért fizetett pénzbeli térítés  (382-ből)  (=04/84) 92

Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel  (382-ből)  (=04/85) 93

94

95

96

Felhalmozási célú kamatkiadások  (573-ből)  (=03/63+65) 97

Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97) 98

99

100

101

Befektetési célú részesedések vásárlása  (171)  (=05/34) 102

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított tám. (371) (=04/03) 103

 Költségvetési kiadások                                                                       (50+55+98+…+103) 104

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04) 105

Egyéb saját bevétel (912-914) (=07/14) 106

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20) 107

Működési célú hozam- és kamatbevételek  (916, 917)  (=07/22+24+26) 108

Gépjárműadó (923-ból) (=16/15) 109

Luxusadó (923-ból) (=16/16) 110

Helyi adók (922-ből) (=16/11) 111

          ebből:  Építményadó (922-ből) (=16/02) 112

                      Telekadó (922-ből) (=16/03) 113

                      Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04) 114

                      Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05) 115

                                  ebből: felhalmozási célú (922-ből) (=16/06) 116

                      Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07) 117

                      Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08) 118

                      Iparűzési adó állandó jell. végzett ip.űz. tev. után (922-ből) (=16/09) 119

                      Iparűzési adó ideiglenes jell.végz.ip.űz.tev. után (922-ből) (=16/10) 120

Illetékek (921) (=16/01) 121

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14) 122

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (=16/17) 123

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18) 124

Talajterhelési díj (=16/24) 125

126

127

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) 128

129

130

131

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11) 132

---------------

---------------

---------------

---------------

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.kívülre (38612, 

38622)   (=04/87)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382)                                                                  

(=04/71+79)                                                                                                 (82+85+…+87)

Felhalmozási célú, a 84. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú 

egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁH-n kívülre  (382)       (=04/86)                                                                                                                                                                    

(79+80+81+88+…+93 )

Felhalmozási célú, a 83. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 

vállalkozásoknak (382-ből)    (=04/71-ből+79-ből)

---------------

6 230 776

---------------

---------------

65 287

6 297 254

65 487

1 337 816

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb 

sajátos bevételek  (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+…+23+25)

656 229

1 000 1 000

6 000

6 339 249

6 197 421

676 220

10 086

6 925 630

6 208 266 ---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁH-n kívülre összesen (382)                                                                              

(=04/88)                                                                                                                  (94+95)

Támogatási kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  (191-192-ből,271-272-ből)  (=06/17)

Támogatási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemztközi szervezeteknek (382-ből)  

(=04/73+81)

Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/60)

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) 

(=09/08)
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)
A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  

(464-ből) (=09/10)

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------5 814

---------------

5 822 5 822
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Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12) 133

Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.-tól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13) 134

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14) 135

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15) 136

Támogatásértékű működési bevételek  (464) (=09/16)                            (128+…+136) 137

138

Támogatásértékű működési bevételek összesen  (=09/18)                          (137+138) 139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

Alap és vállalkozási tvékenységek közötti elszámolások (594)   (=10/65) 162

163

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09) 164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

Támogatásértékű felhalmozási bevételek  (465) (=09/28+38)                 (165+…+173) 174

175

176

---------------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek  (465) (=09/41)                      (174+175) 5 115 325 5 097 137 5 059 576 ---------------

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésk ÁH belülről (466) (=09/40)

5 115 325 5 097 137 5 059 576 ---------------

---------------

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önk-tól (465-ből) (=09/27+37) ---------------

90 541 78 512 91 665 ---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

5 024 784 5 018 625 4 967 911 ---------------

733 874 1 427 369 ---------------

---------------

6 358 13 979 ---------------

369 60 ---------------

682 578

---------------

---------------

---------------

6 358

---------------

---------------

536 536 8 165

6 358 6 358 13 979

Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetéséből (471-ből)  (=07/32)

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől (471-ből)  (=07/28)

Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (471-ből)  (=07/30)

Működési célú pénzeszköz átvétel nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozásoktól (471-ből)  

(=07/31-ből)

Működési célú pénzeszköz átvétel a 152. és 153. sorokb nem tartozó egyéb vállalkozásoktól (471-ből)  

(=07/31-ből)
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól                                                   (471-ből) 

(=07/31)                                                                                          (151+…+154)

---------------

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami 

pénzalaptól (463-ból)  (=09/49)
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és 

költségvetési szerveitől(463-ból)  (=09/50)

A 166. és 167. sorokba nem tartozó támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 

(465-ből) (=09/22+32)

Működési célú pénzeszköz átvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből)  (=07/31-ből)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulattól 

(463-ból)  (=09/51)
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi 

önkormányzatoktól (463-ból)  (=09/52)
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) 

(=09/53)                                                                                       (140+…+146)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezekésű 

előirányzattól (463-ból)  (=09/47)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési 

szervtől (463-ból)  (=09/46)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 

(463-ból)  (=09/48)

Támogatásértékű felhalm. bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

Támogatásértékű felhalm.bev. helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) 

(=09/25+35)

Működési bevételek összesen                (105+...111+121+…+127-116+139+147+161)

Támogatásértékű felhalm.bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) 

(=09/20+30)

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 

(46611, 46621) (=09/17)

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+33)

Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből)  (=07/34)

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről                                                            (471-ből) 

(=07/35)                                                                (148+149+150+155+…+158)

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésk ÁH kívülről (466) (=07/36)

Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozásoktól (471-ből)  

(=07/31-ből)

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről                                                             (471-ből) 

(=07/37)                                                                                             (159+160)

Működési célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemeztközi szervezetktől (471-ből)  (=07/33)

Működési célú pénzeszköz átvétel egyházaktól (471-ből)  (=07/29)

Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------
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177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28) 199

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/29) 200

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/30) 201

202

Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917l) (=07/23+25) 203

Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+…+203) 204

Támog. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről  (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17) 205

Támog. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42) 206

Támog. kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=10/59) 207

208

Tartós részesedések  értékesítése(171, 933-ból) (=08/13) 209

 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+…+209) 210

211

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) 212

Költségvetési bevételek  (162+210+211+212) 213

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213) 214

Költségvetési hiány ha 214>0 215

Költségvetési többlet ha 214<0 216

217

218

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből)  (=06/70+72+75) 219

Likvid hitelek törlesztése  (=06/71) 220

---------------

---------------

---------------

416 787

416 787

419 179 419 178

---------------

432 873 435 265 366 021

5 797 903 5 903 984 6 559 609

5 797 903

---------------

5 842 012 6 487 005

61 972 72 604 ---------------

---------------

---------------
419 178419 179

5 115 325 5 097 506 5 059 636

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami 

pénzalaptól (463-ból)  (=09/57)
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól 

és költségvetési szerveitől(463-ból)  (=09/58)

---------------

---------------

---------------

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű 

előirányzattól (463-ból)  (=09/55)
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási 

alaptól (463-ból)  (=09/56)

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési 

szervtől (463-ból)  (=09/54)

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől (472-ből)  (=08/18+25)

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (472-ből)  (=08/17+25)

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből)  (=08/18-ból+26-ból)

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól (472-ből)  

(=08/18-ból+26-ból)

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyházaktól (472-ből)  (=08/16+24)

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi 

társulattól (463-ból)  (=09/59)
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi 

önkormányzatoktól (463-ból)  (=09/60)
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) 

(=09/61)                                                                        (177+…+183)

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól (472-

ből)  (=08/218ból+26-ból)

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57)  [ vagy 11/7+8+20+21+22+23]

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+35) [vagy 11/4]

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) 

(=16/31+32+33) vagy [vagy 11/1+2+3]

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a 189. és 190. sorokb nem tartozó egyéb vállalkozásoktól (472-

ből)  (=08/18-ból+26-ból)
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól                                               (472-ből) 

(=08/18+26)                                                                                   (188+…+191)

Felhalmozási célra kapott juttatások az  EU költségvetéséből (472-ből)  (=08/19+27)

Felhalmozási céra kapott juttatások kormányoktól és nemeztközi szervezetktől (472-ből)  (=08/20+28)

Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb külföldi forrásból (472-ből)  (=08/21+29)

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésk ÁH kívülről (47612, 47622) 

(=08/32)
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen                             (=08/33)                                                                                                               

(196+197)

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről  (472)                  (=08/31)                                                                               

(185+186+187+192+…+195)

Előző évek előirányzat-maradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele  

(=10/61+…+64)
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási eredmény 

igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 215+217>0 vagy 215+217<0)

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------
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Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (455-ből) (=06/68+69) 221

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79) 222

223

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/83) 224

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=06/80+81+82+87+88) 225

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/89) 226

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/90+…+93) 227

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127) 228

Finanszírozási kiadások (219+…+228) 229

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/67+69+74) 230

Likvid hitelek felvétele (=10/68) 231

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71) 232

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/78) 233

234

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82) 235

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87) 236

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88) 237

Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+…+92) 238

Egyéb finanszírozás bevételei (48-ból) (=10/126) 239

Finanszírozási bevételek  (230+…+239) 240

Tárgyévi kiadások  (104+229) 241

Tárgyévi bevételek  (213+217+240) 242

243

244

245

246

247

Pénzkészlet január 1-jén  (=24/05) 248

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34)   (=24/12)             (247+248) 249

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 250

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 251

Pénzkészlet  (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) vált. (31-32)

                                               (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)

-27

6 339 249 6 924 1056 230 776

54 409

-432 873 -435 265 -364 523

418 932

-27

-1 525

-1 525

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

6 214 690 6 323 163 6 978 760

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből, 295-ből) (=06/78+86)

ÁH-n belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás  (3971,3972) (=06/112)

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebony.) célú kiadás  (3973,3974) (=06/1123

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebony.) célú bevétel  (4871,4872) (=10/111)

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=10/77+85)

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebony.) célú bevétel  (4873,4874) (=10/122)


