
14. melléklet az …/… . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

1. oldal
A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg

(gördül  költségvetés)
(ezer forintban)

I. M ködési bevételek és kiadások

A B C D
Sorszám Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év

1. Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozott áfa
visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja,

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l)

5945 6000 6200

2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei (SZJA nélkül) 46480 46500 47000

3. Önkormányzatok költségvetési támogatás és átengedett SZJA bevétele 230859 229000 230000

4. ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 50 50 50

5. Támogatás érték  m ködési bevétel 8342 8000 8300

6. Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel

7. ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel

8. Rövid lejáratú hitel

9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

10. ködési célú el  évi pénzmaradvány igénybevétele 5000 4000 4000

11. ködési célú bevételek összesen: (01+…+10) 296676 293550 295550

12. Személyi juttatások 86425 87850 88000

13. Munkaadókat terhel  járulékok 23090 23467 23500

14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi
eszköz, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamat kifizetés, rövid
lejáratú hitel kamata)

56511 54095 55000

15. ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb
támogatás

3099 3100 3200

16. Támogatás érték  m ködési kiadás 47717 52000 53560

17. Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

18. Ellátottak pénzbeli juttatása (szociálpolitikai kiadások) 61054 61500 60000

19. ködési célú kölcsönök nyújtása

20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése

21. Rövid lejáratú hitel kamata (m ködési folyószámla) 500 500 500

22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

23. Tartalékok (m ködési) 271 200 200

24. ködési célú kiadások összesen (12+…+23) 278667 282712 283960
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
A B C DSorszám

Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év
25. Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg  bevételei (levonva a

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l)
200 220 250

26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei -- -- --
27. Fejlesztési célú támogatások + központosított el irányzatok -- -- --
28. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 100 100 100
29. Támogatás érték  felhalmozási bevétel 44325
30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
31. Felhalmozási áfa visszatérülése 12743
32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja
33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 160 150 100
34. Hosszú távú hitelfelvétel 5393
35. Rövid lejáratú hitel 7645 8000 8000
36. Felhalmozási célú el  évi pénzmaradvány igénybevétele 10616
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+….+36) * 81182 8470 8450
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 84482 12808 13000
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 5405 2200 2740
40. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés
41. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 300
42. Támogatás érték  felhalmozási kiadás 4048
43. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 3004 3000 3000
46. Hosszú lejáratú hitel és rövid lejáratú + folyószámla hitel kamata 1952 800 800
47. Rövid lejáratú hitel visszafizetés
48. Tartalékok (fejlesztési célú) 0 500 500
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 99191 19308 2040
50. Önkormányzat bevételei összesen: (11+37) 377858 302020 304000
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) 377858 302020 304000

* Megjegyzés: A 2010. évi ÖNHIKI-s pályázati rendszerben(2010. évi Költségvetési tv. 6. sz. melléklet) a 37. soron jelzett
fejlesztési források további bevételi elemekkel egészülhetnek ki a m ködési célú bevételek forrásaiból. Így biztosított a
felhalmozási egyensúly.
- M ködési maradvány átcsoportosítás fejlesztési tartalékra:      178 eFT
- Kommunális adó 100%-a:  11.000 eFt
- Hátrányos helyzet  település normatív támogatása:    6.831 eFt
Összesen:  18.009 eFt
A felsorolt bevételi források e mellékletben a 03. sor adatában szerepelnek.


