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BEVÉTELEK
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	1 				A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek 		1 354 559 	1 337 911
		1 				Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei 		1 257 927 	1 291 105
			1 				Társadalombiztosítási munkáltatói járulék 		922 824 	965 200
			2 				Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi
							   költségvetési térítés 		8 000 	8 000
			3 				Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 		12 570 	12 126
			4 				Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék 		187 066 	185 059
				1 				Egyéni járulék 		182 466 	179 515
				2 				Munkanélküli járadék után fizetett járulék 		2 100 	2 101
				3 				Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 		2 500 	3 443
			5 				A magánnyugdíjpénztárak átutalásai 		0 	26
			6 				Baleseti járulék 		1 496 	960
			7 				Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 		9 000 	9 499
			8 				Egészségügyi hozzájárulás 		96 171 	92 592
			9 				Késedelmi pótlék, bírság 		20 800 	17 643
		2 				Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel* 		52 000
		3 				Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 		6 405 	7 185
		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
			2 				Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz 			500
			3 				Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés 			1
		6 				Vagyongazdálkodásból származó bevétel 		13 627 	15 021
			1 				Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek 		13 627 	15 021
		7 				Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás 		20 100 	20 100
	2 				Működési célú bevételek 		5 005 	4 669
		1 				Központi költségvetés működési célú térítése 		1 980 	2 059
		2 				Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés 		65 	116
			1 				Hadigondozottak közalapítványának megtérítései 		35 	38
			2 				Egyéb működési célú térítések 		30 	78
		3 				A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 		2 780 	1 570
		4 				Egyéb működési célú bevétel 		180 	924
	A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen 		1 359 564 	1 342 580

