
SAJÓECSEG ÖNKORMÁNYZAT ÁNAK

12.12015. (IX.I0) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5.12015. (11.16) rendelet

módosításáról

l.§

(1) 2015. április 1. és jlimUS 20 között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, és átcsoportosítások miatt, valamint a saját
bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (l)
bekezdésében megállapított

(2)

Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési

felhalmozási
állapítja meg.

6 529 E Ft-tal
2 548 E Ft-tal

103572 E Ft-ban
94 827 E Ft-ban

8745 E Ft-ban
O E Ft

8745 E Ft

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

84560 E Ft
26638 E Ft
6460 E Ft

31 840 E Ft
4 193 E Ft
6684 E Ft

17916 E Ft
II 974 E Ft

4 734E Ft
5 842 E Ft

O E Ft
100 E Ft

8745 E Ft
1096 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások

ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások

ebből: EU-s fOITásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.



2. §

Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 6.1;
6.2. számú mellékletek tartalmazzák.

3.§

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Inklovics László sk.
polgármester

Kihirdetési Záradék:

Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk.
jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésseI
2015.szeptember 11.napján 8 órakor kihirdetésre került.

Sajóecseg, 20l5.szeptember ll.



1.. 17. táblázat

5A-.,JOf.c::;E.G .. .•....!.I•.••••..•....\-f••••••• O nkormanyza t
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

/./. mellék/et

Ezer forilltball

Sor-
2015. évi

szám
Bevételi jogcím Eredeti Módosított 2015. VI. 30.

előiránvzat elóiránvzat teljesítés

A B C D E
1. Önkormányzat működési támofatásai (1.1.+ •••+.1.6.) 33868 33952 18231
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 10265 10275 5348
1.2 Önkormányzatok egyes köznevelesl feladatatnak tamogatasa 12900 12900 6495

I.J Önkormányzatok szociális es gyermekjólén feladatarnak támogatása 3783 9449 5662
14 Önkormányzatok kultunihs feladatwnak támogatása 1255 1255 653
1 5 Múködési célú kV! támogatások és kiegészítő tamogatások 5665 73 73
16 Elszámolásból származó bevételek

2. Müködési célú támo2atások államháztartáson belülről (2.1.+ •••+.2.5.) 4491 4558 4558
2.1. Elvonások es befizetések bevételei

2.2. Müködési célú garancia- és kezességvállaJásból megtérülések

2.3 Működés; célú visszaterítendö támogatások, kölcsönök Vlsszaterulése

24 Müködési célú visszatéritendö támogatások, kólcsonök igénybevétele

25 Egyéb múködésl célú támogatasok bevételei 4491 ..•"~8 4 )5~

26 2.5,-001 EU·s támogatas

3. Felhalmozási ('élű lámo=aatások államhiztartáson belüh'ől (3.1.+ ..• +3.5.) 4735 4735

3 I Felhalmozasi céhi önkormanyzan támogatások

32 Felhalmozási cClú garancia· és kezességvállalásból megtérülések

n. Felhalmozásl célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4 Fclhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5 Egyéb felhalmo7..ási célú támogatások bevételei 4735 4735

36 3 5.-böl EU·s tamogatás 4735

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 15400 15400 988-1
4 I HelY' adók (4 I 1.+ +4 I 3 ) 13500 13500 8589

4.1 I - Vagyoru típusú adók 5500 5500 3021

412 - Tennékek es szolgáltalások adól 500 500 265

4.13 - Értékesítési és forgalmI adók (Iparüzési adó) 7500 7500 5303
42 Gépjármúadó 1900 1900 1254

43. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

44 Egyéb közhalalmi bevelelek 41

5. Működési bevételek (5.1.+ ..• + 5.11.\ 7871 8469 5586

5.1 Készleténékesítés ellenénéke

52 Szolgáltatások ellenértéke

53 Kozveriten szolgitltatások értéke 1100 I 325 1 J::!~
54 Tulajdonosi bevételek 856 856 388

55 Ellálás, díjak 3703 3703 1811

5.6 Kiszámlázon itltalános forgalmi adó 1000 1025 514

57 Általános forgalmi adó visszatéritése

5.8. Kamalbevételek 10 10

59 Egyéb pénzuh'Yi műveletek bevételei

5 10 Biztosító által fizetett kártérítés

5 II. E'l'Yéb működési bevételek 1202 I 550 I 5-18

6. Felhalmozási be\'ételek 16.1.+ ... +6.5.)

61 Immatenáhs javak értékesitése

62 Ingatlanok értékesitése

63. Egyéb tárgyi eszközök értckcsitése

64 Részesedesek értékesítése

6.5. Reszcscdcsek meeszúnéséhez kaocsolódó bevételek

7. Működési célú átvett Dénuszközök (7.1. + ••• + 7.3.)

71 Működési célú garancia- cs kezességvá1lalásból megtérülések AH·n kívülről

72 Működési célú visszatérítendö lamogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

73 E.!Wébmüködési célú átven pénzeszköz

7.4 73.·ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett oénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

81 Felhalm célú garancla- es kezességvállalásból megtérulések AH·n kivülről

~ 2. Felha1m célú visszatérítendö támogatások, kölcsónök Visszatér ÁH-Il kivulröl

8.3. Egyéb felhaJmozási célu. átven pénzeszköz

8A. 83.-001 EU·s támo 'atás (kózvetlen)

9. KÖLTSÉGvnÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ •••+8) 66365 67 114 38259

10. Hitel-, kölcsönfelvétel álhtmháztartáson kívülről (10.1.+10.3.\

10 I Hosszú lejáratU hitelek, kolcsönok felvétele

102 LikVldllási célú hitelek, kölcsonök felvétele pénzugyi vállalkozá<;tól

103 RÖVIdlejáratú hitelek, kolcsónök felvetele

II. Belfóldi értékpapírok bc\'ételei 11.1.+ ••.+ 11.4.

III Forgatási célú belfOldl értékpapírok beváltása, értékesítése

112 ForgatásI célú belfóldl értékpapírok kIbocsátása

113 Befektetési célú belfoldl értékpapírok bevaltása, értékesítése

liA. Befektetési célú belfOldi értékpapírok klbocsát~a

12. Maradvánv i2énvbevetele (12.1. + 12.2.) 30678 36458 36 -158

12 I Előző év költségvetési maradványának Igénybevétele 30678 16458 ,(:'l~

122 Elöző ev vállalkozásI maradványának Igénybevetele



/"

Qt..;-\Q~.~~§....Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

J. J. melléklet

13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + "0 + 13.3.)

1J.1 Allamháztartáson belüli megelólegezések

1J.2. Államháztartáson belül. megelőlegezések törlesztése

13.3. Betétek me~zÜJ1tetése

14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)
14.1. Forgatási célú külfóldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külfóldi értékpapírok bevallása, értékesítése
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

IS. Váltóbevételek

16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17. FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ..• +16.) 30 678 36 458 36458

18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 97043 103572 74717



~~::~9~S:~~§.Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK
2. sz. táblázat Ezer for/lithon

Sor-
2015. évi

szám
Kiadási jogcím Eredeti Módosított 2015. VI. 30.

elóirányzat elóiránvzal ter esítés
A B C D E

1. Működési költséevetés kiadásai (1.1 +. .+1.5.+118.) 79227 84560 38023
11 Személyi juttatások 26638 26638 17189
1.2. Munkaadókat lerhelöjárulékok és szocláhs hozzájárulási adó 6460 6460 3 135
13 Dologi kiadások 31 840 31840 12409
14 Ellátottak pénzbeli juttatásw 2841 4 193 3520
1.5 Egyéb működési célú kiadások 6684 6684 1770
1.6. - az I 5-böl·· EIőzó éVI e1sámolásból származó befizetések
1.7 • TörvenYI előíráson alapuló befizetések
1.8. - Elvonások és befizetések
1.9. - Garancia- és kezességvallalásból kifizetés AH-n belülre

1.10 -Visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11. - Visszatérítendö támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12. - Egyéb müködési célú támogatások AH-o belulre

l.I3. - Garancia és kezessé!,rvállaJásból kifizetés AH-n kívulre

1.14. - Vlsszaténtendő támogatások, kölcsönök nyúJtasa ÁH-n kívulre
1 15 - Árk,egészitések, ártámogatások

1.16 - Kamattámogatások
1.17 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 6684

1.18 Tartalékok 4764 874\
1 19 - az 1.18-ból: - Általános tanalék

120 - Céltanalék

2. FelhallOozási költsmetés kiadásai (2.1.+2.J +2.5.) 17816 17916 2131
2.1. Beruházások 11974 11974 2031

22 2.1.-001 EU-s forrásból megvalósulo beruházás 4734 4734

2.3 Felújításak 5842 5842

24 2.3.-ból EU-s forrásbol megvalósuló felújitás

2.5. Egyéb felhaJmozási kiadások 100 100

2.6 2.5.-ból - Garancia- és kezességvállaJásból klfizetés ÁII-n belulre

2.7. • Visszatéritcndö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

28 - Vlss7...1.téritendö támogatások, kölcsönök törlesztese ÁH-n belulre

2.9. - Egyéb felhaJmozasl célu támogatások ÁH-n belOlre

210 • Garancia- és kezességváJlaJásból klfizetés ÁH-n kivúlre

2.11. - Visszatéritenoo támogatások, kölcsönök nYújtása ÁH-n kívulre

212 - Lakást3mogatas

2.1J. - Egyéb felhalmozási célu támogatások á1lamháztartáson kívulre

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 97043 102476 -lO 154

4. Hitel·, kölcsöntörlesztés állalOházt-on kivülre (4.1. + ... + 4.3.)

41 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesZlése pénzügyi vállalkozásnak

4.2. LikVldlta.lil célu hitelek, kolcsönök törleszlése pénzugyi vállalko7.Ásnak

43 RÖVId leiáratú hitelek, kölcsbnök törlesztése pCnzu.u:viváJlalkodtsnak

5. Helr"ld; érték.a.irok kiadás"; (5.1. + ... + 5.6.)

5 1 Forgatitsl cclu belföldi énékpapirok vásarlása

52 BefektetésI célú belföldi értékpapírok vásárlasa

53 Kincstárjcb'Yek beváJtása

54 Éven belüli lejáratú belfóldl értékpapirok beváltása

55 Belföldi kötvények beváltasa

56. Éven tuli leiáratu belföldi énékpapirok bevallasa

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + o •• + 6.4.) 1096 1096

6.1. Allamháztanason belüli megelölegezések folyósitasa

6.2 Államháztartáson belűll megelólegezések VlssLafizelése 1096 1096

6.3 Pénzcszközök lekotön betét ként elhelyeLése

6.4 PénZUJ.,'Y1 liL.U1gkiadásai

7. Kulfóldi finanszírozás kiadásai (7.1. + 0.0 + 7.5.)

7.1. Forgatási célú külfóldl értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldI értékpapírok vásárlása

73. Külföldi értékpapírok beváJtása

74 HItelek, kölcsönok törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlcsztese külfóldi oénzlOtézeteknek

8. Adóssáehoz nem kapcsolódó származékos linletek

9. Vállókiadások

10. FINANSzíROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ •••+9.) 1096 1096

tI. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 97043 103572 ~I 250

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KJADÁSOK EGYENLEGE
Ezer forintban~ ~z.táblúzat."

I
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. -30678 -35362 -t 89S
sor) (+1-)

Finanszírozási bevélelek, khldások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor-
2. finanszírozási kiadások 10. sor) 30 678 35362 35362

1(+1-)
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Megnevezés Önkormányzat II'

Feladat
Összes bevétel, kiadás

meenevezése
{

E:er forilltball !

Száma Elóirányzat-csoport, kiemelt elóirányzat megnevezése
Eredeti Módosított Teljesítés

elóírányzat előirányzat 2015. VI. 30.

A I B C O r
Bevételek

1. Önkormánvzat múködési támo~atásai 1.1.+ •••+.1.6. 33868 33952 18231

Il HelYI önkormányzatok müködésének általános támogatása 10265 t0275 5348
1 2 Onkonnányzatok egyes köznevelésl feladatai nak tamogatása 12900 12900 6495

1.3 Onkonnányzatok szociáliS és gyennekjólétI feladatainak támogatása 3783 9449 5662

14 Önkonnányzatok kulturális feladatai nak támogatása 1 255 I 255 653

1.5. Működési celu kvi támogatások és k1egészítö támogatások 5665 73 73

1.6. Elszámolásból szánnazó bevételek

2. Múködési célú támoe.atások államháztartáson belülról (2.1.+ ... +.2.5.) 4491 4558 4558

2.1. Elvonások eS befizetések bevetelei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3. Működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérulése

24. Működesi célú vIsszatéritcndö támogatások, kölcsönök igénybevétele

25 Egyéb működésI célú támogatások bevételei 4491 4558 4558

2.6. 25.-bÖJ EU·s támogatás

3. Felhalmozási célú támoe.atások államháztartáson belülról (3.1.+ ... +3.5,) 4735 4735

3.1 Felhalmozási célú on kormányzati támogatások

32. Felhalmozásl célu garancia- és kczességvállalasból megtérulések

33. Felhalmozásl célú visszatéruendó támogatások, kölcsönök vlsszatérulése

34 FelhalmozásI célu vlsszateruendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5 Egyéb felhalmozásl célu támogatasok bevételei 4735 4735

36. 3.5 -ből EU-s támogatás 4735 4735

4. Közhatalmi bevételek (4 .•. +4.2.+4.3.+4.4.) 15400 15400 9 SS-S

41 Helyi adók (4.1 1 + ... ,4 13.) 13500 13500 g "iW)

4 1 1 - Vagyoni típusú adók 5500 5500 .102l

4.1 2 - Termékek és szolgáltatások adói 500 500 2ó)

41 3 - Fxtékesitési és forgalmi adók (lparűzésl adó) 7500 7500 5303

42 GéPJármüadó 1900 1900 1 254

43 Eb'Yébáruhasználah és szolgáltatási adók

44 Eb'Yéb közbatalmi bevélelek 41

5. Múködési bevételek (5.1.+ •••+ 5.11.) 3166 3764 3286

51 Készletértékesítés ellenénéke

5.1 Szolgáltatások ellenénékc

53 Közvetített szolgáltatasok énéke I 100 1325 I 325

5.4 Tulajdonosi bevételek 856 856 388

5.5 EllátáSI diJak

56 Kiszámlázotl altalanos forgalm1 adó 25 :5
5.7 Általános forgalmi adó vIsszatéritése

5.8. Kamatbevételek 10 111

5.9. Egyéb pénzüb'Yi műveletek bevételei

510 Blztositó áJtal fizetett kártérités

5 II Egyéb muködési bevételek 1 200 J '1R 4S

6. Felhalmoz.ási bevételek (6.1.+ ... +6.5.)

61 Immateriahs Javak értékesítése

62 Ingatlanok értékesítése

63. Egyéb tárgyi eszközok értékesitese

64 Részesedések ertékesitese

65. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek

7. Müködésí célú átvett pénzeszközök (7.1. + ..• + 7.3.)

71 Müködésl célu garancia- és kezességvallalásból mcgtérülések AH·n kívulról

72. MűködésI célú vlsszaterítendó támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívulről

73 Egyéb működési célú átvett penzeszköz

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. FelhalmoZ-ási c,élű átvett oénzeszköz.ök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtériJlések AH·n kivülröl

82 Felhalm célú vlsszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatér ÁH·n kívülről

83. Egyeb felhalmozási celú atven pem·..eszköz

84 83 -ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ •.. +8) 61660 62409 35959

10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivül ról (10.1.+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kolcsonok felvetele

10.2 LlkvldltáSI celu hitelek, kölcsönök felvétele pénzugYI vállalkozástóI

10.3 RÖVid lejáratú hitelek, kólcsönök rel vétele
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Megnevezés Önkormányzat Ol

Feladat Összes bevétel, kiadás Ol
megnevezése

Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt elóirányzat megnevezése
Eredeti Módosított Teljesítés

elóirányzat előirányzat 2015. VI. 30.
A B C D E

II. 8elrdldi értékpaDirok bevételei (t 1.1. + ... + liA.)

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevaitása, értékesítése

II 2. Forgatási célú belföldi értékpapirokkibocsátása
113 Befektetési célú bclfóldl érték pap irok bevállása, értékesítése

114 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. Maradvánv igénvbevétele (12.1. + 12.2.) 30678 36 458 36.tS8

121 Elő7--Ói:v költségvetést maradványának Igénybevétele 30678 36458 16458

12.2. Előző ev vállalkozásI maradványának igénybevétele

13. 8elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 0.0 + 13.3,)

13.1 Allamháztartáson belüli megelólegezések

132 Államháztartáson belüli megelólegezések törlesztése

133 Betétek megszuntetése

14. Külfóldi finanszirous bevételei (14.1.+ ... 14.4.)
141 Forgatási célu kul földi ertékpapirok beváltása, énékesitése

142 Befektetési célú külfóldl értékpapirok beváltása. értékesítese

143 Külföldi értékpapírok kibocsátása
144 Kulföldi hitelek, kólcsónók felvétele

15. Váltóbevételek

16. AdósslÍ.ghoz nem kapcsolódó származékos ü~lctek bevételei
17. FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.) 30678 36458 36458

18. BEVETELEK OSSZESEN, (9+17) 92 338 98867 72 417
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Megnevezés Önkormányzat III

Feladat
Összes bevétel, kiadás

mef!nevezése III

Ezer forill1bllll !

Száma I Elóirányzat-csoport, kiemelt elóirányzat megnevezése
Eredeti Módosított feljesíté\

elóiránvzaf elöirán~/_a:t 2U15. \ I 31l

A I B C U l

Kiadások

t. Működési költséevelés kiadásai (1.1 + ... +1.5+1.18.) 54 124 59457 27029

II Személyi Juttatások 13754 13754 11090

12 Munkaadókat terhelő Járulékok és szocláhs hozzájárulási adó 2987 2987 I 724

1.3 Dologi kiadások 23094 23094 8925

14 Ellátottak pénzbeli Juttatásal 2841 4193 3520

15 Egyéb müködésl célú kiadások 6684 6684 1770

16. az I.S-ból· - Elózó éVI elszámolásból származó befizetések

1.7. - Törvenyi előíráson alapuló befizctesek

1 8. - Elvonások es befizetések
19 - Garancla- es kezességvállalásból kifizetés ÁII-n belülre

1 10 -Vtsszaterítcndó támogatások, kolcsönök nYújtása ÁH-n belulre

111 - Visszatérítendó támogatások. kó1csonök törlesztése AH-n belulre
I 12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belulre

1.13. - Garancia és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n kívülre

1 14. - Visszatérítendö támogatások, kölcsönök nYújtása ÁH~n kívülre

1 15. - Árklegészítések, ártámogatások

1.16. - Kamattámogatások

1 17 - Egyéb múködésl célú tamogatasok allamháztartáson kivulre 6684 6684

1 18. Tartalékok 4764 8745
1.19 az 1.18-ból - Általános tartalék

1 20. - Céltartalék

2. Felhalmozási költséevetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 17816 17816 2031
2, I Beruházások 11974 11974 ~ OJl

22 2 t.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás 4734 4734

23 Felújitások 5842 584:!

24 2.3.-001 EU-s forrasOOI megvalósulo feluJllás

25 Egyéb felhalmozásl kiadások

26 2.5.-ból - Garancia- és kezessegvállalasból kifizetés ÁH-n belülre

27. - Visszatéritendó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

28 - Vlsszatérítendö támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH·n belülre

29 - Egyéb felhalmozásl célú támogatasok ÁH-n belülre

210 ~Garancla- és kezessegvallalasból kifizetés ÁI-l·n kivulre

2 II - Visszatéritendö uimogatasok, kólcsőnők oyUjtasa ÁH·n kívulre

212 - Lakastamogatas

2.13. • Egyéb felhalmozásl célú támogatások államháztartáson kivülre

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11+2\ 71940 77273 29060
4. lIiteh kölcsöntöl'leszlés államháxtartáson kivülre 4.1. + ... + 4.3.

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

42 Llkvldltásl célú hitelek, kölcsönók törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

43 Rövid leámtú hitelek, kölcsönök tórlesztése

5. Belfóld; értékpapirok kiadása; (5.1. + ... + 5.6.)

5.1. Forgatási célú belfóldl értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

53. Kincslárjegyek bevaltása

54 Even belüh lejaatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5 Belföldi kötvények bevaltasa

56. Éven tuh lelaratu belfóld, énékpapírok bevaluisa

6. Belróldi finanszírozás kiadásai (6.1. + "0 + 6.5.) 20398 21594 10380

61. Államhaztartáson belüli mcge1ólegezések folyósítasa

6.2 Államháztartáson belüli megelólegezések visszafizetese 1096 1096

63 Központi, irányító szervI támogatás 20398 20498 9284

64 Pénzeszközök lekötö" betétként elhelyezése

65 Pénzübryl IizlnR kiadásaI

7. Külfóldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)

71 ForgatáSI célu külföld, értékpapírok vasárlása

7.2. Befektetést célú külfóldl értékpapírok vásárlása

73. Külföldi értékpapírok beváltása

7A. Hitelek, kölcsönök törlesztése külfóldl konnányoknak nemz. szervezeteknek

75 Hitelek, kölcsönök tórlesztése külfóldl pénzmtézeteknek

8. Adóssá~hoz nem kapcsolódó nármazékos ülO'letek

9. Váltókiadások

10. FINANSziROZÁ51 KIAUÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ .••+9.) 20398 21594 10380

II. KIAOÁSOKÖSSZF.SEN: (3.+1Il.) 92338 98867 39440

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfo lalkoztatottak létszáma (fő



Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Sajóecseg Község Önkormányzata

11734004-15546137

7. melléklet

Éves eredeti kiadási előirányzat: 92279 E/Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 16.940,- Ft

Sor-
30 nap 30-60 nap 60 napon

szám
Tartozásállomány megnevezése alatti közötti túli Át-ütemezett Összesen:

állomány állomány állomány

1. Állammal szembeni tartozások

2.
Központi költségvetéssei szemben fennálló
tartozás

3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények
felé

6. Egyéb tartozásállomány 191 814 16940 20875-t

7. Összesen: 191814 16940 20875-t

Sajóecseg .., 2015.augusztus hó 24 nap

Inklovics László
-----

költségvetési szerv vezetője


