
Forintban!

Előirányzat

Forintban!

A B=(C+D+E) C D E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás 31 914 400 919 000 30 995 400

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen: 31 914 400 919 000 30 995 400

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések 30 676 400 30 676 400

Szolgáltatások igénybe vétele 319 000 319 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen: 30 995 400 30 995 400

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!  

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott 

összes

 bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022.  előttre ütemezett 

bevétel, kiadás

2022. évre ütemezett 

bevétel, kiadás

2022. utánra ütemezett 

bevétel, kiadás
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Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 

Támogatott neve

Összesen: 

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:* A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
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összes

 bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás 2022. évi eredeti előirányzat
2022. év utáni tervezett forrás, 

kiadás
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