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BEVÉTELEK

1998. évi eredeti
előirányzat
1998. évi
teljesítés








Kiemelt előirányzat neve



	1 				Az Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek 		570 334 	558 587
		1 				Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei 		539 879 	549 572
			1 				Munkáltatói járulék 		357 879 	371 473
			2 				Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 		4 962 	4 664
			3 				Egyéni járulék 		61 571 	62 662
				1 				Egyéni egészségbiztosítási járulék 		61 571 	62 662
			4 				Baleseti járulék 		1 496 	960
				1 				Egyéni vállalkozók 		0 	457
				2 				Társas vállalkozások 		1 496 	503
			5 				Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 		9 000 	9 499
				1 				Költségvetési szervek 		2 820 	3 040
				2 				Gazdálkodó szervek 		6 180 	6 459
			6 				Egészségügyi hozzájárulás 		96 171 	92 592
				1 				Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása 		95 320 	91 931
				2 				Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás 		851 	661
			7 				Késedelmi pótlék, bírság 		8 800 	7 722
		2 				Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel* 		20 000
		3 				Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 		4 158 	2 590
			1 				Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 		800 	800
			2 				Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 		300 	206
			3 				Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 		2 000 	955
			4 				Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 		1 058 	629
		4 				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési
						   hozzájárulás 		2 500 	2 500
		5 				Egyéb bevételek 		2 000 	2 000
			1 				Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök
							   visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján) 		2 000 	1 499
							Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz 			500
							Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés 			1
		6 				Vagyongazdálkodásból származó bevétel 		1 797 	1 925
			1 				Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek 		1 797 	1 925
	2 				Működési célú bevételek 		2 840 	2 874
		1 				Központi költségvetés működési célú térítése 		1 300 	1 300
		2 				Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés
			1 				Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése
		3 				Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 		1 390 	1 011
		4 				Egyéb működési célú bevételek 		150 	563
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 		573 174 	561 461

