
Bevételi Jogcímek /rovat/ Bevételi előirányzat eFt Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eFt Létszám

a) Irányító szervi 

költségvetéséből kapott 

támogatás  B816                                      53.809 a; működési költségvetés 52556

b) Működési és felhalmozási 

célú támogatások államházt. 

belülről B1-B2 aa; személyi juttatások K1                                 32.202

ba; működési célú 

támogatások B1

0

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó K2 8614

bb; felhalmozási célú 

támogatások  B2 0 ac; dologi  kiadások K3                                     8.011

c; közhatalmi bevételek B3 0

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai  K4 3729

d; működési bevételek B4 0

ae; egyéb működési célú 

kiadások  K5

e; felhalmozási bevételek B5 0

b; felhalmozási 

költségvetés                                   1.253   

f; működési és felhalmozási 

célú átvett pénzeszköz B6-B7 0

ba; intézményi 

beruházások  K6                                   1.253

g; előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele                                      0

Intézményi összes bevétel                                       53.809Intézményi összes kiadás                                    53.809 9

APolgármesteri Hivatal  kiadásaiból 21.524 eFt az államigazgatási, 32.285 eFt a   kötelező feladatok kiadása.

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése                                                                                                      1.sz. melléklet



Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eFt Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eFt Létszám

a) Irányító szerv 

költségvetéséből kapott 

támogatás B816                                    65.286 a; működési költségvetés                                   72.481

b) Működési és felhalmozási 

célú támogatások államházt. 

belülről B 1-B2 aa; személyi juttatások K1                                43.328

ba; működési célú 

támogatások  B1

0

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó  K2                                  11.849

bb; felhalmozási célú 

támogatások  B2 0 ac; dologi  kiadások  K3                                  17.304

c; közhatalmi bevételek B3 0

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai   K4

d; működési bevételek B4                                       7.195

ae; egyéb működési célú 

kiadások  K5

e; felhalmozási bevételek B5 0

b; felhalmozási 

költségvetés

f; működési és felhalmozási 

célú átvett pénzeszköz B6-7 0

ba; intézményi 

beruházások  K6

g; előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele                                  0

Intézményi összes bevétel 72481 Intézményi összes kiadás                                 72.481 15

A  óvoda összes  bevétele és kiadása a kötelező feladatokkal kapcsolatos .

 

A Hévízgyörki Sün Balázs  Óvoda 2015. évi költségvetése                                                                                         3.sz. melléklet



Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eFt Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eFt Létszám

a) Önkormányzatok működési 

támogatása  B11                                   151.506 a; működési költségvetés                               228.679

b) Működési és felhalmozási 

célú támogatások államházt. 

belülről                                       15.633 aa; személyi juttatások K1                               27.493

ba; működési célú 

támogatások B16

                                    15.633

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó K2                                    5.138

bb; felhalmozási célú 

támogatások B25 0 ac; dologi  kiadások K3                                 60.713

c; közhatalmi bevételek B3                                     35.500

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai K4                                10.260

ae: 

intézményfinanszír.K915                              119.095

d; működési bevételek B4                                     21.482

af; egyéb működési célú 

kiadások  K5                                  5.980

e; felhalmozási bevételek B5                                       1.700

b; felhalmozási 

költségvetés K6 K7 K8                                   2.829

f; működési és felhalmozási 

célú átvett pénzeszköz B6 B7                                        5.007 ba;  beruházások  K6                                   2.829

Előző évi pénzmaradvány                                        2.680 bb: egyéb felh.kiad. K8 0

c: tartalékok K512                                      2.000

Intézményi összes bevétel                                  233.508 Intézményi összes kiadás                                 233.508 6

Az önkormányzar saját költségvetési kiadásaiból 7.010 eFt az önként vállalt feladatok előirányzata.

Hévízgyörk Község Önkormányzat 2015. évi  saját költségvetése                                                                            2.sz. melléklet


