
Bevételi Jogcímek Eredeti ei. eFt Módosított ei. E Ft Teljesítés e Ft Kiadási jogcímek Eredeti ei. eFt Módosított ei. E Ft Teljesítés e Ft

a; Irányító szerv 

költségvetéséből kapott 

támogatás ( b; pont szerinti 

kivétellel ) 63000 70822 36877 a; működési költségvetés 63456 71278 34078

b; Működési és felhalmozási 

célú támogatásértékű bevétel 

összesen 0 0 0

aa; személyi jellegű 

kiadások 34081 34400 15643

ba; elkülönített állami 

pénzalapból 0 0 0

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 8939 9026 4130

bb; társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjaiból 0 0 0 ac; dologi jellegű kiadások 20436 19190 8113

bc; helyi önkormányzattól 0 0 0

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai 0 8662 6192

bd; nemzetiségi 

önkormányzattól 0 0 0

ae; egyéb működési célú 

kiadások 0 0 0

be; többcélú kistérségi 

társulástól 0 0 0

b; felhalmozási 

költségvetés 0 0 435

bf; jogi személyiségű 

társulástól 0 0 0

ba; intézményi 

beruházások 0 0 435

bg; térségi fejlesztési tanácstól 

az államháztartás központi 

alrendszerén belülről kapott 

EU-s forrásból származó 

pénzeszközből 0 0 0 bb; felújítások 0 0 0

bh; a fejezeti kezelésű 

előirányzat bevételeként 

elszámolható összegből 0 0 0

bc; kormányzati 

beruházások 0 0 0

bi; központi költségvetés 

előirányzat-módosítási 

kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

származik 0 0 0 bd; lakástámogatás 0 0 0

c; közhatalmi bevétel 30 30 40 be; lakásépítés 0 0 0
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d; intézményi működési 

bevétel 426 426 297

bf; egyéb felhalmozási 

kiadások 0 0 0

e; felhalmozási bevétel 0 0 0 c; kölcsönök 0 0 4

f; működési és felhalmozási 

célú átvett pénzeszköz 0 0 0

d; függő, átfutó, 

kiegyenlítő kiadások 0 0 1771

g; az előző évi működési és 

felhalmozási célú maradvány 

átvétele ( amely nem az 

átvevő költségvetési 

maradványából származik ) 0 0 0 Intézményi összes kiadás 63456 71278 36288

h; kölcsön 0 0 4

i; előző évi pénzmaradvány/ 

és vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására 

történő igénybevétele/ 0 0 0

j;függő, átfutó és kiegyenlítő 

bevételek 0 0 100

Intézményi összes bevétel 63456 71278 37318



Petőfi Sándor Általános Iskola 2012 félévi bevételei és kiadásai c.) melléklet

Bevételi Jogcímek Eredeti ei. eFt Módosított ei. E Ft Teljesítés e Ft Kiadási jogcímek Eredeti ei. E Ft Módosított ei. E Ft Teljesítés e Ft

a; Irányító szerv költségvetéséből 

kapott támogatás ( b; pont szerinti 

kivétellel ) 77852 80451 42378 a; működési költségvetés 85329 87928 45527

b; Működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel összesen 0

aa; személyi jellegű 

kiadások 47945 50095 24984

ba; elkülönített állami pénzalapból

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 13194 13591 6660

bb; társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból ac; dologi jellegű kiadások 24190 24242 13883

bc; helyi önkormányzattól

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai 0

bd; nemzetiségi önkormányzattól

ae; egyéb működési célú 

kiadások 0

be; többcélú kistérségi társulástól

b; felhalmozási 

költségvetés 0 194

bf; jogi személyiségű társulástól ba; intézményi beruházások 194

bg; térségi fejlesztési tanácstól az 

államháztartás központi alrendszerén 

belülről kapott EU-s forrásból 

származó pénzeszközből 0 bb; felújítások

bh; a fejezeti kezelésű előirányzat 

bevételeként elszámolható összegből

bc; kormányzati 

beruházások

bi; központi költségvetés előirányzat-

módosítási kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

származik bd; lakástámogatás

c; közhatalmi bevétel be; lakásépítés

d; intézményi működési bevétel 7477 7477 4744

bf; egyéb felhalmozási 

kiadások

e; felhalmozási bevétel c; kölcsönök

f; működési és felhalmozási célú 

átvett pénzeszköz

d; függő, átfutó, kiegyenlítő 

kiadások 634



g; az előző évi működési és 

felhalmozási célú maradvány átvétele 

( amely nem az átvevő költségvetési 

maradványából származik ) Intézményi összes kiadás 85329 87928 46355

h; kölcsön

i; előző évi pénzmaradvány/ és 

vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására történő 

igénybevétele/

j;függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 38

Intézményi összes bevétel 85329 87928 47160



 Napköziotthonos Óvoda 2012. félévi bevételei és kiadásai d.) melléklet

Bevételi Jogcímek Eredeti ei eFt Módosított ei. E Ft Teljesítés e Ft Kiadási jogcímek Eredeti ei eFt Módosított ei. E Ft Teljesítés e Ft

a; Irányító szerv költségvetéséből 

kapott támogatás ( b; pont 

szerinti kivétellel ) 38866 40244 21446 a; működési költségvetés 44706 46084 23515

b; Működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel 

összesen 0 aa; személyi jellegű kiadások 25212 26015 12722

ba; elkülönített állami 

pénzalapból

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 6861 7046 3371

bb; társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból ac; dologi jellegű kiadások 12633 13023 7422

bc; helyi önkormányzattól

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai 0

bd; nemzetiségi önkormányzattól

ae; egyéb működési célú 

kiadások 0

be; többcélú kistérségi társulástól b; felhalmozási költségvetés 0 63

bf; jogi személyiségű társulástól ba; intézményi beruházások 63

bg; térségi fejlesztési tanácstól az 

államháztartás központi 

alrendszerén belülről kapott EU-s 

forrásból származó pénzeszközből bb; felújítások

bh; a fejezeti kezelésű előirányzat 

bevételeként elszámolható 

összegből

bc; kormányzati 

beruházások

bi; központi költségvetés 

előirányzat-módosítási 

kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

származik bd; lakástámogatás

c; közhatalmi bevétel be; lakásépítés

d; intézményi működési bevétel 5840 5840 3503

bf; egyéb felhalmozási 

kiadások

e; felhalmozási bevétel c; kölcsönök



f; működési és felhalmozási célú 

átvett pénzeszköz

d; függő, átfutó kiegyenlítő 

kiadások 370

g; az előző évi működési és 

felhalmozási célú maradvány 

átvétele ( amely nem az átvevő 

költségvetési maradványából 

származik ) Intézményi összes kiadás 44706 46084 23948

h; kölcsön

i; előző évi pénzmaradvány/ és 

vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására 

történő igénybevétele/

Intézményi összes bevétel 44706 46084 24949



Hévízgyörk Község Önkormányzat  Saját 2012 félévi beszámoló a.) melléklet

Bevételi Jogcímek Eredeti ei. eFtMódosított ei. E FtTeljesítés e Ft Kiadási jogcímek Eredeti ei. eFt Módosított ei e Ft Teljesítés e Ft

a; Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ( b; pont 

szerinti kivétellel ) a; működési költségvetés 66882 66310 33497

Önkormányzat költségvetési támogatása 85887 94614 53018

aa; személyi jellegű 

kiadások 11187 11380 6146

Önkormányzat sajátos működési bevételei 146317 146317 75156

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 2640 2682 1217

Helyi adók 25700 25700 12868 ac; dologi jellegű kiadások 39717 41964 20262

Átengedett központi adók 118667 118667 61148

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai 8788 5600 3340

Talajterhelési díj 850 850 580

ae; egyéb működési célú 

kiadások 4550 4684 2532

Egyéb sajátos bevétel 1100 1100 561

b; felhalmozási 

költségvetés 5000 11180 7506

b; Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 

összesen 10405 15953 10898 ba; intézményi beruházások 6180 6179

ba; elkülönített állami pénzalapból 4240 4601 1452 bb; felújítások

bb; társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3770 3770 1855

bc; kormányzati 

beruházások

bc; helyi önkormányzattól 0 bd; lakástámogatás

bd; nemzetiségi önkormányzattól 0 be; lakásépítés

be; többcélú kistérségi társulástól 0

bf; egyéb felhalmozási 

kiadások 5000 5000 1327

bf; jogi személyiségű társulástól 0 c; kölcsönök 28727 51093 63619

bg; térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi 

alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó 

pénzeszközből 2395 7581 7591 d; intézményfinanszírozás 179718 191517 100701

bh; a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható 

összegből e; tartalék 7000 78974

bi; központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség 

nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik

f; függő, átfutó, kiegyenlítő 

kiadások -1422

c; közhatalmi bevétel Intézményi összes kiadás 287327 399074 203901



d; intézményi működési bevétel 19260 19260 11797

e; felhalmozási bevétel 288 288 558

f; működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0

g; az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány 

átvétele ( amely nem az átvevő költségvetési maradványából 

származik ) 922

h; kölcsön 25170 25170 20636

i; előző évi pénzmaradvány/ és vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 97472 97472

j; függő , átfutó kiegyenlítő bevételek 34

Intézményi összes bevétel 287327 399074 270491


