
ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés
Rovat-

szám Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

központi költségvetési szervektől B14

központi kezelésű előirányzatoktól B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozásától
B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14

elkülönített állami pénzalapoktól B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14

társulások és költségvetési szerveiktől B14 0 -                          -                    

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről
B14 0 -                        -                   

központi költségvetési szervektől B15

központi kezelésű előirányzatoktól B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozásától
B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15

elkülönített állami pénzalapoktól B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15

társulások és költségvetési szerveiktől B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről 
B15 -                        -                   

központi költségvetési szervektől B16 1 080 000 1 105 000              1 105 000         

központi kezelésű előirányzatoktól B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozásától
B16 52 288 672

26 801 607            26 801 607       

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 168 182 948 6 085 881              4 567 555         

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 7 357 267 7 414 500              7 414 500         

elkülönített állami pénzalapoktól B16 5 041 900 5 041 900              4 649 356         

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16

társulások és költségvetési szerveiktől B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16 -                          -                    

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16
233 950 787 46 448 888 44 538 018

központi költségvetési szervektől B23

központi kezelésű előirányzatoktól B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozásától
B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B23

elkülönített állami pénzalapoktól B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23

társulások és költségvetési szerveiktől B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről 
B23 0 -                        -                   

 központi költségvetési szervektől B24

központi kezelésű előirányzatoktól B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozásától
B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B24

elkülönített állami pénzalapoktól B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24

társulások és költségvetési szerveiktől B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről 
B24 0 -                        -                   

központi költségvetési szervektől B25

központi kezelésű előirányzatoktól B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozásától
B25

224 107 465           214 170 512     

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B25 9 936 953 15 811 311            15 811 311       

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B25

elkülönített állami pénzalapoktól B25 -                          -                    

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25

társulások és költségvetési szerveiktől B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 9 936 953 239 918 776 229 981 823

egyházi jogi személyektől B62

egyéb civil szervezetektől B62

háztartásoktól B62

pénzügyi vállalkozásoktól B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62

egyéb vállalkozásoktól B62

Európai Uniótól B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől B62

egyéb külföldiektől B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről 
B62 0 -                        -                   

egyházi jogi személyektől B65

egyéb civil szervezetektől B65

háztartásoktól B65

pénzügyi vállalkozásoktól B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B65

egyéb vállalkozásoktól B65

Európai Uniótól B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől B65

egyéb külföldiektől B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0 -                        -                   

egyházi jogi személyektől B74

egyéb civil szervezetektől B74

háztartásoktól B74

pénzügyi vállalkozásoktól B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B74

egyéb vállalkozásoktól B74

Európai Uniótól B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől B74

egyéb külföldiektől B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74 0 -                          -                    

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről 
B74 0 -                        -                   

egyházi jogi személyektől B75

egyéb civil szervezetektől B75

háztartásoktól B75 0 -                          -                    

pénzügyi vállalkozásoktól B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B75

egyéb vállalkozásoktól B75

Európai Uniótól B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől B75

egyéb külföldiektől B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 0 -                        -                   

Támogatások, kölcsönök bevételei 
15. melléklet a  6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez


