
Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eFt Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eFt Létszám

a; Irányító szerv 

költségvetéséből kapott 

támogatás ( b; pont szerinti 

kivétellel ) 63000 a; működési költségvetés 63456

b; Működési és felhalmozási 

célú támogatásértékű bevétel 

összesen 0

aa; személyi jellegű 

kiadások 34081

ba; elkülönített állami 

pénzalapból 0

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 8939

bb; társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjaiból 0 ac; dologi jellegű kiadások 20436

bc; helyi önkormányzattól 0

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai 0

bd; nemzetiségi 

önkormányzattól 0

ae; egyéb működési célú 

kiadások 0

be; többcélú kistérségi 

társulástól 0

b; felhalmozási 

költségvetés 0

bf; jogi személyiségű 

társulástól 0

ba; intézményi 

beruházások 0

bg; térségi fejlesztési tanácstól 

az államháztartás központi 

alrendszerén belülről kapott 

EU-s forrásból származó 

pénzeszközből 0 bb; felújítások 0

bh; a fejezeti kezelésű 

előirányzat bevételeként 

elszámolható összegből 0

bc; kormányzati 

beruházások 0

bi; központi költségvetés 

előirányzat-módosítási 

kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

származik 0 bd; lakástámogatás 0

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

bevétel 426

bf; egyéb felhalmozási 

kiadások 0

e; felhalmozási bevétel 0 c; kölcsönök 0

f; működési és felhalmozási 

célú átvett pénzeszköz 0 Intézményi összes kiadás 63456 10

g; az előző évi működési és 

felhalmozási célú maradvány 

átvétele ( amely nem az 

átvevő költségvetési 

maradványából származik ) 0

h; kölcsön 0

i; előző évi pénzmaradvány/ 

és vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására 

történő igénybevétele/ 0

Intézményi összes bevétel 63456



Hévízgyörk Község Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Iskola 4. Sz. melléklet

Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eFt Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eFt Létszám

a; Irányító szerv költségvetéséből 

kapott támogatás ( b; pont szerinti 

kivétellel ) 77852 a; működési költségvetés 85329

b; Működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel összesen 0

aa; személyi jellegű 

kiadások 47945

ba; elkülönített állami pénzalapból

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 13194

bb; társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból ac; dologi jellegű kiadások 24190

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

bf; jogi személyiségű társulástól ba; intézményi beruházások

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

bf; egyéb felhalmozási 

kiadások

e; felhalmozási bevétel c; kölcsönök

f; működési és felhalmozási célú 

átvett pénzeszköz Intézményi összes kiadás 85329 18



g; az előző évi működési és 

felhalmozási célú maradvány átvétele 

( amely nem az átvevő költségvetési 

maradványából származik )

h; kölcsön

i; előző évi pénzmaradvány/ és 

vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására történő 

igénybevétele/

Intézményi összes bevétel 85329



Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetése 5. Sz. melléklet

Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eFt Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eFt Létszám

a; Irányító szerv költségvetéséből 

kapott támogatás ( b; pont 

szerinti kivétellel ) 38866 a; működési költségvetés 44706

b; Működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel 

összesen 0 aa; személyi jellegű kiadások 25212

ba; elkülönített állami 

pénzalapból

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 6861

bb; társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból ac; dologi jellegű kiadások 12633

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

bf; jogi személyiségű társulástól ba; intézményi beruházások

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

bf; egyéb felhalmozási 

kiadások

e; felhalmozási bevétel c; kölcsönök



f; működési és felhalmozási célú 

átvett pénzeszköz Intézményi összes kiadás 44706 14

g; az előző évi működési és 

felhalmozási célú maradvány 

átvétele ( amely nem az átvevő 

költségvetési maradványából 

származik )

h; kölcsön

i; előző évi pénzmaradvány/ és 

vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására 

történő igénybevétele/

Intézményi összes bevétel 44706



Az önkormányzat saját  2012. Évi költségvetése 3. Sz. melléklet

Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eFt Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eFt Létszám

a; Irányító szerv költségvetéséből 

kapott támogatás ( b; pont szerinti 

kivétellel ) a; működési költségvetés 66882

Önkormányzat költségvetési 

támogatása 85887 aa; személyi jellegű kiadások 11187

Önkormányzat sajátos működési 

bevételei 146317

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 2640

Helyi adók 25700 ac; dologi jellegű kiadások 39717

Átengedett központi adók 118667

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai 8788

Talajterhelési díj 850

ae; egyéb működési célú 

kiadások 4550

Egyéb sajátos bevétel 1100 b; felhalmozási költségvetés 5000

b; Működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel összesen 10405 ba; intézményi beruházások

ba; elkülönített állami pénzalapból 4240 bb; felújítások

bb; társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból 3770 bc; kormányzati beruházások

bc; helyi önkormányzattól 0 bd; lakástámogatás

bd; nemzetiségi önkormányzattól 0 be; lakásépítés

be; többcélú kistérségi társulástól 0

bf; egyéb felhalmozási 

kiadások 0



bf; jogi személyiségű társulástól 0 c; kölcsönök 28727

bg; térségi fejlesztési tanácstól az 

államháztartás központi alrendszerén 

belülről kapott EU-s forrásból 

származó pénzeszközből 2395 d; intézményfinanszírozás 179718

bh; a fejezeti kezelésű előirányzat 

bevételeként elszámolható összegből e; tartalék 7000

bi; központi költségvetés előirányzat-

módosítási kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

származik Intézményi összes kiadás 287327 11

c; közhatalmi bevétel

d; intézményi működési bevétel 19260

e; felhalmozási bevétel 288

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 )

h; kölcsön 25170

i; előző évi pénzmaradvány/ és 

vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására történő 

igénybevétele/

Intézményi összes bevétel 287327


