
6.SZÁMÚ MELLÉKLET
A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2008/2008/2009. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés 2008. évre 2009. évre 2010. évre

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek(a felhalmozási ÁFA
 visszatérülésének, értékesített tárgyi eszközök és
 immateriális javak ÁFA-ja nélkül

5.004 5.254 5.305

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó 
nélkül, amennyiben fejlesztési célra vették ki

11.938 12.535 12.654

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 
személyi jövedelemadó bevétele

301.969 317.068 320.087

Működési célú pénzeszközátvétel - - -

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - - -

Rövid lejáratú hitel 29.638 31.120 31.416

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása - - -

Működési Célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 40.420 42.441 42.845

Működési célú bevételek összesen: 393.091 412.746 416.676

Személyi juttatások 145.436 152.708 154.162

Munkaadókat terhelő járulékok 47.270 49.634 50.106

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi 
eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és 
kamatkifizetés nélkül

66.277 69.591 70.254

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 104.088 109.292 110.333

Támogatásértékű működési kiadás 300 315 318

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése - - -

Rövid lejáratú hitel visszafizetése - - -

Rövid lejáratú hitel kamata - - -

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása - - -

Tartalékok - - -

Működési célú kiadások összesen: 363.371 381.540 385.173



A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2008/2009/2010. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés 2008. évre 2009. évre 2010. évre

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű 
bevételei

1.650 1.733 1.749

Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA - - -

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel - - -

Felhalmozási ÁFA visszetérülése - - -

Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak 
ÁFA- ja

- - -

Felhalmozási célú kölcsönök visszaatér., 
igénybevétele

- - -

Hosszú lejáratú hitel - - -

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása - - -

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele

- - -

Felhalmozási célú bevételek összesen: 1.650 1.733 1.749

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 18.020 18.921 19.101

Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 13.350 14.018 14.151

Értékesített tárgyi eszk., imm.javak utáni ÁFA 
bef.

- - -

Felhalmozási célú pénzeszközátadás - - -

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és 
törlesztése

- - -

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése - - -

Hosszú lejáratú hitel kamata - - -

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása - - -

Tartalékok - - -

Felhalmozási célú kiadások összesen: 31.370 32.939 33.252

Önkormányzatok bevételei összesen: 394.741 414.479 418.425

Önkormányzatok kiadásai összesen: 394.741 414.479 418.425


