
Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eFt Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eFt Létszám

a) Irányító szerv 

költségvetéséből kapott 

támogatás                                      56.045 a; működési költségvetés 56495

b) Működési és felhalmozási 

célú támogatások államházt. 

belülről aa; személyi juttatások                                 36.446

ba; működési célú 

támogatások

0

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 9623

bb; felhalmozási célú 

támogatások 0 ac; dologi  kiadások                                     8.691

c; közhatalmi bevételek 0

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai 1735

d; működési bevételek 60

ae; egyéb működési célú 

kiadások

e; felhalmozási bevételek 0

b; felhalmozási 

költségvetés 700

f; működési és felhalmozási 

célú átvett pénzeszköz 0

ba; intézményi 

beruházások 700

g; előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele                                      1.090 0

Intézményi összes bevétel                                       57.195Intézményi összes kiadás                                    57.195 9

A polgármesteri hivatal  kiadásaiból 22.878 eFt az államigazgatási, 34.317 eFt a   kötelező feladatok kiadása.

A polgármesteri hivatal 

összes bevétele működési és 

a kötelező feladatok 

bevétele.  

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése                                                                                                      1.sz. melléklet



Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eFt Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eFt Létszám

a) Irányító szerv 

költségvetéséből kapott 

támogatás                                     55.716 a; működési költségvetés 67.228

b) Működési és felhalmozási 

célú támogatások államházt. 

belülről aa; személyi juttatások                                 39.213

ba; működési célú 

támogatások

0

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó                                  10.586

bb; felhalmozási célú 

támogatások 0 ac; dologi  kiadások                                  17.429

c; közhatalmi bevételek 0

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai

d; működési bevételek                                       7.195

ae; egyéb működési célú 

kiadások

e; felhalmozási bevételek 0

b; felhalmozási 

költségvetés

f; működési és felhalmozási 

célú átvett pénzeszköz 0

ba; intézményi 

beruházások

g; előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele                                       4.317 0

Intézményi összes bevétel                                     67.228 Intézményi összes kiadás                                  67.228 15

A  óvoda összes kiadása a kötelező feladatok kiadása.

Az óvoda összes bevétele 

működési és a kötelező 

feladatok bevétele.  

A Hévízgyörki Sün Balázs  Óvoda 2014. évi költségvetése                                                                                         3.sz. melléklet



Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eFt Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eFt Létszám

a) Önkormányzatok működési 

támogatása                                   133.256 a; működési költségvetés                               216.350

b) Működési és felhalmozási 

célú támogatások államházt. 

belülről                                     16.661 aa; személyi juttatások                                 24.445

ba; működési célú 

támogatások

                                    16.661

ab; munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó                                    4.933

bb; felhalmozási célú 

támogatások 0 ac; dologi  kiadások                                 60.251

c; közhatalmi bevételek                                     39.250

ad; ellátottak pénzbeli 

juttatásai                                10.483

ae: intézményfinanszír.                              111.761

d; működési bevételek                                     21.910

af; egyéb működési célú 

kiadások 4477

e; felhalmozási bevételek 0

b; felhalmozási 

költségvetés                                   1.753

f; működési és felhalmozási 

célú átvett pénzeszköz 500 ba;  beruházások                                   1.400

Előző évi pénzmaradvány                                      13.526 bb: egyéb felh.kiad. 353

c: tartalékok                                      7.000

Intézményi összes bevétel                                  225.103 Intézményi összes kiadás                                 225.103 6

Hévízgyörk Község Önkormányzat 2014. évi  saját költségvetése                                                                            2.sz. melléklet



Az önkormányzat saját 

költségvetési bevételeiből 

220.303 eFt a kötelező, 4.800 

eFt az önként válalt feladatok 

bevétele  Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból 220.793 eFt a kötelező, 4.310 eFt  az önként vállalt feladatok költségvetése.


