
10. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-

szám
 eredeti ei. 

Működési célú 

 módosított ei. 

Működési célú 

 eredeti ei. 

Felhalmozási célú 
 teljesítés 

2021.12.31. 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  K9111 2 112 000                       2 112 000             

ebből: pénzügyi vállalkozás K9111 2 112 000                       2 112 000             

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai  K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 2 112 000                       2 112 000             

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121

ebből: befektetési jegyek K9121

ebből: kárpótlási jegyek K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124

ebből: kárpótlási jegyek K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 8 668 350                8 875 626                8 875 626             

Pénzeszközök betétként elhelyezése K916

Pénzügyi lízing kiadásai K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918

Belföldi finanszírozás kiadásai K91 8 668 350                8 875 626                2 112 000                       10 987 626           

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922

Külföldi értékpapírok beváltása K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek K924

ebből: más kormányok K924

ebből: külföldi pénzintézetek K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K924

Külföldi finanszírozás kiadásai K92

Megnevezés

Rovat-

szám
 eredeti ei. 

Működési célú 

 módosított ei. 

Működési célú 

 eredeti ei. 

Felhalmozáci célú 

 Teljesítés 

2019.12.31. 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121

ebből: befektetési jegyek B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

ebből: kárpótlási jegyek B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124

Belföldi értékpapírok bevételei B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 -                             9 371 014                9 371 014             

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815

Betétek megszüntetése B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése B818

Belföldi finanszírozás bevételei B81 9 371 014             

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824

ebből: más kormányok B824

ebből: külföldi pénzintézetek B824

Külföldi finanszírozás bevételei B82

Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására 

szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban 

(Ft)


