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Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat Előirányzat módosított Előirányzat módosítás

1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)

2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)

3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása (B1131)

4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)

5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)

6 Elszámolásból származó bevételek (B116)

7 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

8 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

9 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)

10 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)

11 ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)

12 ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)

13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

15 ebből egyéb központi fc tám (B2119)

16 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)

17 ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)

18 ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)

19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

20 Vagyoni tipusú adók (B34)

21 ebből: építményadó  (B34111)

22 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)

23 Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)

24 Gépjárműadó (B354121)

25 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)

26 Termékek és szolgáltatások adói  (B35)

27 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

28 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések 

után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 

(B361225)29 ebből: egyéb bírság (B361229)

30 ebből: egyéb települési adók (B36128)

31 Közhatalmi bevételek (B3)

32 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

33 Szolgáltatások (B4021)

34 ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)

35 ebből: bérleti díj bev (B40212)

36 ebből: egyéb szolgáltatás (40214)

37 Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (B403) 2 159 000 2 159 000 2 159 000

38 ebből: államháztartáson belül (B40311)

39 ebből: államháztartáson kívül (B40312)

40 Tulajdonosi bevételek (B404)

41 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 

(B404131)

42 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 

(B404133)

43 ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)

44 ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)

45 ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)

46 Ellátási díjak (B40511)

47 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)

48 Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)

49 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)

50 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

51 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

52 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)

53 Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)

54 Egyéb működési bevételek (B411199)

55 Működési bevételek (B4) 2 159 000 2 159 000 2 159 000

56 Ingatlanok értékesítése (B52)

57 Felhalmozási bevételek (B5)

58 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)

59 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

60 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről (B74)

61 ebből: háztartások (B74)

62 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

63 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

64 Költségvetési bevételek (B1-B7)

65 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

66 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

67 Irányító szervi támogatás B816

68 Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

69 Finanszírozási bevételek  (B8)

70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 159 000 2 159 000 2 159 000
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71 Személyi juttatások (K1)

72 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

73 Dologi kiadások (K3) 1 700 000 1 700 000 1 700 000

74 Családi támogatások (K42)

75 ebből:  az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások  

(K42132)76 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

77 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)

78 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

79 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)

80 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)

81 ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)

82 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

83 Elvonások és befizetések  (K5023)

84 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

85 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)

86 ebből: elkülönített állami pénzalap   (K50615)

87 ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)

88 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)

89 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet 

(K512142)

90 Tartalékok (K51311)

91 Egyéb működési célú kiadások (K5) 300 000 300 000 300 000

92 Immateriális javak beszerzése, lét (K611)

93 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)

94 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)

95 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)

96 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)

97 Beruházások (K6)

98 Ingatlanok felújítása (K711)

99 Informatikai eszköz felújítása (K7211)

100 Egyéb tárgyi eszközök felújítása  (K731)

101 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)

102 Felújítások (K7)

103 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

104 ebből: egyházi jogi személyek (K89)

105 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

106 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

107 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

108 Költségvetési kiadások (K1-K8)

109 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

110 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

111 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

112 Finanszírozási kiadások (K9)

113 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 000 000 2 000 000 2 000 000


