
22. melléklet

Megnevezés rovat Összeg

Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege

szerint

26 164 996

a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson

belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből

származnak,

(B1)

18 502 996

b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból,

hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,
(B3)

3 200 000

c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott

ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés

során keletkező bevételekből származnak,

(B4)

4 462 000

d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési

célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.
(B6)

Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege

szerint

23 456 473

a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből,

munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes

személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,

(K1)

6 854 000

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést

teljesítő megfizetni köteles,
(K2)

942 000

c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési

kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások

teljesítéséből származnak,

(K3)

11 320 000

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi

támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból

megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,

(K4)

1 930 473

e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből,

az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más

ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető

működési jellegű kiadásokból származnak.

(K5)

2 410 000

Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési

egyenleg 
2 708 523

Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési

célú finanszírozási bevételi előirányzatok
(B8)

0

(K9)

(B8)

632 146

költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet

felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi

előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok

Ebergőc Község Önkormányzatának 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének 

költségvetési főösszege



MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

23 456 473

Megnevezés rovat

Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági

jellege szerint

25 100 000

a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson

belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből

származnak,

(B2)

25 000 000

b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor

kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott

bevételekből származnak,

(B5)

c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről

felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből

származnak.

(B7)

100 000

Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági

jellege szerint

67 850 000

a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök

megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások

teljesítéséből származnak,

(K6)

3 127 000

b)  a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak, (K7)

64 723 000

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre

felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből

származnak.

(K8)

Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási

költségvetési egyenleg
-42 750 000

Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló

felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok
(B8)

40 673 623

(K9)

0

(B8)

0

költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet

felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi

előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok



FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

67 850 000


