







adatok eFt

No.
Megnevezés
2011. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
I. negyedévi költségvetési jelentés
II. negyedévi költségvetési jelentés vagy I. félév összesen a féléves beszámoló alapján 
Teljesítés     %  
III. negyedévi költségvetési jelentés
Teljesítés
%  


1
2
3
4
5
6=5/2 vagy 5/3 (%)
7
8= 7/2 vagy 7/3 (%)

BEVÉTELEK








1.
Intézményi működési bevételek összesen








2.
Saját folyó bevételek és átengedett bevételek








3.
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása








4.
Támogatásértékű működési bevételek összesen
         







5.
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen








6.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen








7.
Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen  (1.+2.+3.+4.+5.+6.)







8.
Egyéb működési bevételek ( pl.: alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)








9.
Működési bevételek összesen (7.+8.)








10.
Felhalmozási saját bevételek összesen
     







11.
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása








12.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen








13.
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen








14.
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen



     




15.
Felhalmozási bevételek összesen (10.+11.+12.+13.+14.)








16.
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen








17.
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen








18.
Költségvetési bevételek (9.+15.+16.+17.)








19.
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele








20.
Rövid lejáratú hitelek felvétele








21.
Likvid hitelek felvétele








22.
Hosszú lejáratú hitelek felvétele








23.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása








24.
Forgatási célú értékpapírok értékesítése








25.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása








26.
Befektetési célú értékpapírok értékesítése








27.
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása








28.
Hitelfelvétel külföldről








29.
Egyéb finanszírozás bevételei








30.
Finanszírozási bevételek  (19.+20.+ … +28.+29.)








31.
ebből működési célú








32.
ebből felhalmozási célú








33.
Tárgyévi bevételek (18.+30.)



















KIADÁSOK








34.
Személyi juttatások








35.
Munkaadókat terhelő járulékok összesen








36.
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen








37.
Támogatásértékű működési kiadások összesen








38.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen








39.
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen








40.
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás








41.
Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (37.+38.+39.+40.)








42.
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások








43.
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások








44.
ebből felhalmozási célú tartalék összege








45.
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen  (41.+42.+43.)





46.
Egyéb működési kiadások (Pl.: ellátottak pénzbeli juttatásai)








47.
Működési kiadások összesen (34.+35.+36.+45.+46.)








48.
Felújítás (ÁFA-val)








49.
Intézményi  beruházási kiadások (ÁFA-val)








50.
Befektetési célú részesedések vásárlása








51.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen








52.
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen








53.
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen








54.
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (50.+51.+52.+53.)








55.
Felhalmozási kiadások összesen (48.+49.+54.)








56.
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen








57.
Költségvetési kiadások (47.+55.+56.)








58.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése








59.
Likvid hitelek törlesztése








60.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése








61.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása








62.
Forgatási célú értékpapírok vásárlása








63.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása








64.
Befektetési célú értékpapírok vásárlása








65.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása








66.
Hiteltörlesztés külföldre








67.
Egyéb finanszírozás kiadásai








68.
Finanszírozási kiadások (58.+59.+…+66.+67.)








69.
ebből működési célú








70.
ebből felhalmozási célú








71.
Tárgyévi kiadások  (57.+68.)








72.
Működési hiány (9.-47.) (+/-)








73.
Felhalmozási hiány (15.-55.) (+/-)








74.
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (18.-57.) (+/-)








75.
Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (33.-71.) (+/-)






































Kelt: .............................................................................................................











P.H.

















……………………………….



……………………………….




polgármester/elnök



(fő)jegyző













A táblázat kitöltését végezte : 









Telefonszáma: 









Faxszáma:









E-mail címe: 



















