
Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
AmoöioÍK^r, EXXr,vcov rov rió&papoq Bovőanéai^ 

JEGYZŐKÖNYV 
Készült a ^»efráros i G ő r ö g önkormányzat Képviselő-testületének 

a 10*2 . 2018-február 12. (hétfő) napján 17:30 órakor 
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l./b Nemzetiségi önkormányzatok irodájában 

megtartott 2. nyilvános rendes ülésén 

Jelen vannak: dr. Sebestyén Réka jogász 
Németh Edina jegyzőkönyvvezető 

Távol maradt: 3 fő, Bozonasz Irini elnök, Topalidisz László elnök-helyettes és Areirás? 
Maria nemzetiségi önkormányzati képviselő neiyettes es Argirasz 

CnSa a T m e g h i r d * e t t ü l é s e n ' a m e l y szabályszerűen került összehívásra a Józsefvárosi 
S n e m j d e n t e k m e g - ^ozonaszlriiű elnök 
ArairZ Z h ó n a i t hogy az ules elmarad, mert Topalidisz László elnök-helyettes és 

m e S d e ^ a n a ^ ^ » 0 betegségre való h i v - J S S T t S 

A mai napra meghirdetett ülés a fentiekre tekintettel határozatképtelen. 

Budapest, 2018. február 12. 

Ívű 
jegyzőkönywezető 

Főv^os V n i C k t ^ M ' t Ö I T n y (4 )- b e k e z d é s b e n fogWtakra hivatkozva a Budapest rovaros VIII. kerület JozsefVarosi Önkormányzat megbízásából: 

dr. Sebestyén Réka d ( ^ ¿ ^ c 

Németh Edina O 



ELŐTERJESZTÉS 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi működési központi 

költségvetési támogatás tudomásul vétele 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12. napján 
2. nyilvános rendes ülés 1.) napirendi pontja 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
2018. évre 782 e Ft, azaz hétszáz-nyolcvankettőezer forint működési központi költségvetési 
támogatást nyújt a Józsefvárosi Görög Önkormányzat részére. A határozati javaslat 
elfogadásának célja a megnevezett támogatás Józsefvárosi Görög Önkormányzat általi 
tudomásul vétele. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul 
veszi az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi működési központi 
költségvetési támogatás (bruttó 782.000,- Ft, azaz hétszáznyolcvankettőezer forint) 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONÁSZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ Q Q \ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: ) 
JOGI KONTROLL: j / í / ö C W — 1 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Határozati javaslat 

összegét. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2018. február 12. 

Budapest, 2018. február 02. 



w 
J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 

AuxoS l o í K i i o r ) EXXrjvov xou rió^e<papog Bouóanéoxrig 

ELŐTERJESZTÉS 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslata 

Előterjesztő: Bozonasz Irini .(írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12. napján 

2. nyilvános rendes ülés 2.) napirendi pontja 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint annak 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint 
Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017.évi C. tv. alapján a 2018. évi 
költségvetést 2018. február 15-ig kell az elnöknek a Képviselő-testület elé benyújtani. 

A költségvetés tervezésének szabályát, kötelező tartalmát az Áht, az Ávr, valamint az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet írja elő. 

A központi költségvetés működési támogatásának összege 782 e Ft, melynek 
felhasználására bruttó összegekben az alábbi javaslatot teszem: 

személyi juttatás 

- BKK bérlet 12 hó 1 fő 126 e Ft 

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 
- Eho és Szja 51eFt 

dologi kiadások 
szolgáltatás 353 e Ft 

- telefon 3 fő 12 hó 7000 Ft 252 e Ft 

Összesen: 782 e Ft 

Települési önkormányzati támogatás összege 211 e Ft, melynek 

melynek felhasználására bruttó összegekben az alábbi javaslatot teszem: 
dologi kiadások 

- egyéb szolgáltatás 148 e Ft 
- egyéb kiadás 3 e Ft 
- üzemeltetési anyag 50 e Ft 

szállítás 10 e Ft 

Összesen: 211 e Ft 



Mind összesen: 993 e Ft 

A költségvetési javaslat a fent leírtak alapján összesen 993 e Ft. A kiadások tartalmazzák az 
előzetes kötelezettségvállalásokat. Az önkormányzat közvetett támogatást 2017. évben nem 
nyújtott és 2018. évben sem kíván nyújtani. A nemzetiségi önkormányzat saját bevétellel nem 
rendelkezik, így önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzat adósságát keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi és az azt követő 3 évre várható 
összegéről kimutatása nincs. 

Az előterjesztés mellékletét képező mellékletek a következők: 
- 2018-2020. évek költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (2. számú melléklet) 
- a költségvetés felhasználási ütemterve (3. számú melléklet) 

A határozat melléklete a következő: 

2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatonként, azon belül kötelező és önként vállalt 
feladatra bontva (1. számú melléklet) 

A benyújtott költségvetési javaslat költségvetési egyensúlya biztosított. 

Az önkormányzat az előző években hitelt nem vett fel, 2018. évben nem kíván hitelt felvenni, 
miután a visszafizetési kötelezettségnek a költségvetési fedezete nem biztosított. 
Javaslom, hogy a költségvetés módosításának hatáskörét a Képviselő-testület gyakorolja, 
jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosításra az elnök kapjon hatáskört. 

A költségvetést év közben többször kell majd módosítani, a 2017. évi költségvetés 
maradvány, az évközben pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint a feladatalapú 
központi költségvetési támogatás miatt. 

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülte a 2018. évi ellenőrzési tervét elfogadta, 
melyről a tájékoztatást az Önkormányzat megkapta. A 2018. évi ellenőrzési terv 
megtekinthető a www.iozsefVaros.hu honlapon. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a) 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát 993 e Ft-ban, fogadja el. 
b) az a) pontban foglalt előirányzaton belül a működési bevétel előirányzata 993 e Ft, a 
működési kiadás előirányzata 993 e Ft, melyet kiemelt előirányzatonként az 1. számú 
melléklet tartalmaz. 
2./ a) a képviselő-testület a költségvetés módosításának hatáskörét fenntartja, 
felhatalmazza az elnököt a jóváhagyott előirányzatok, kiemelt előirányzatok, rovatok 
közötti átcsoportosítás jóváhagyására. 
b) az elnök átcsoportosítási hatásköre a működési, felhalmozási célú támogatások 
nyújtására nem terjed ki. 
c) az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról 
negyedévente, de legkésőbb 2018. december 31-ig a költségvetés előirányzatainak 
átvezetésével egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek. 
3./ a pénzkezelési-értékkezelési szabályzatban foglaltak betartásával a kiadások 
készpénzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg: 

a) készlet és tárgyi eszköz beszerzése, 

http://www.iozsefVaros.hu


b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásra kiadások, 
c) kisösszegű szolgáltatási kiadások, 
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok 
e) nem rendszeres és külső személyi juttatások. 

4./ felhatalmazza az Elnököt a jogszabályi határidő betartásával az elemi költségvetés 
elkészítésére a határozatban meghatározott költségvetés kiemelt előirányzatainak és 
összegének megtartása mellett. 
5./ a 2018. évi pénzmaradvány elfogadásáig, a pénzmaradvány felhasználásának 
jóváhagyásáig a 2018. évi eredeti költségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaradvány 
terhére kötelezettségvállalásról a képviselő-testület dönt. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: folyamatos 



• 1 J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 
AuToöiotKrtari EXAí|v<av xou TióCecpapoc Bouóanéoxrig 

ELŐTERJESZTÉS 
Görög Nemzeti Ünnep 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12. napján 

2. nyilvános rendes ülés 3.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1821. március 25-i Görög Nemzeti 
Ünnep alkalmából a Fővárosi Görög Önkormányzat, mint főszervező megemlékező ünnepet 
rendez 2018. március 24-én a Radnóti Miklós Művelődési Központban (Budapest XIII ker 
Kárpát u. 23.). ' 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Józsefvárosi Görög Önkormányzat, mint 
társrendező vegyen részt az ünnepség szervezésében és költségeinek részbeni viselésében, 60 
ezer forinttal járuljon hozzá a meghívók tervezésének és nyomdai előállításának költségeihez. 
Forrása: 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás szabad költségvetési 
maradványa. 
Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. részt vesz az 1821. március 25-i Görög Nemzeti Ünnep alkalmából, a Fővárosi 

Görög Önkormányzat főszervezésében, a RAM-Radnóti Miklós Művelődési 
Központban (Bp. XIII. ker. Kárpát u. 23. alatt) 2018. március 24-án (szombaton), 
megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezésen. Az ünnepség szervezésében, és 
költségeinek viselésében részt vállal akként, hogy, mint társrendező, 60 e Ft-tal 
járul hozzá számla ellenében a meghívók tervezésének és nyomdai előállításának 
költségeihez. 

2. a nyílt rendezvény meghirdetésre kerül Facebook közösségi oldalon 
valamint meghívó formájában. 

3. felhatalmazza az elnököt az Országos Görög Önkormányzattal a fenti tárgyban 
együttműködési megállapodás aláírására. 

4. forrása: 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás szabad 
költségvetési maradvány a kiadás fedezete, dologi kiadás előirányzata 

5. felkéri az elnököt a jelen határozat 1.-2. pontja alapján a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2018. április 30. 



Budapest, 2018. február 02. \ 
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Bozonasz Irini elnök -' ^ • „ ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK (JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 

ONKORMANYZAT) 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ f ^ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS 
JOGI KONTROLL: ^ ^ 
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A u t o S t o Í K r i o r ) EXXrjvwv xou r i ó ^ e t p a p o g Bou5anéaxr)<j 

ELŐTERJESZTÉS 
A települési önkormányzat által kiírt 2018. évi nemzetiségi pályázaton való részvétel 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12. napján 

2. nyilvános rendes ülés 4.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat a 2018. évre 
a nemzetiségi önkormányzatok részére feladatorientált pályázat kiírása felől döntött. 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat a Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi nemzetiségi 
pályázatán részt vesz három programjának (Dohánygyári Emlékest, Zenés irodalmi est, „70 
év 70 kép" című kiállítás) támogatása céljából. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. pályázik a „Dohánygyári emlékest 2018", „Zenés irodalmi est", „70 év 70 kép" 

című kiállítás rendezvényre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat által a 2018. évre a nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt 
pályázaton. 

2. felhatalmazza a Józsefvárosi Görög Önkormányzat elnökét a pályázati program 
összeállítására, aláírására és benyújtására. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2018. március 02. 

Budapest, 2018. február 02. 

Bozonasz Irini elnök 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁ 
JOGI KONTROLL: MifcUtAL-
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J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 
AuxoS io í K i i o r i EXArjvov t o u rtó^scpapog BouSanéatrig 

M E G H Í V Ó 
a Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. február 12.(hétfő) 17:30 órai kezdettel tartandó 
2. nyilvános rendes testületi ülésére 

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodája 

Napirend: 

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi működési központi 
költségvetési támogatás tudomásul vétele 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

2. Józsefvárosi Görög Önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslata 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előteljesztés) 

3. Görög nemzeti Ünnep 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

4. A települési önkormányzat által kiírt 2018. évi nemzetiségi pályázaton való 
részvétel 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Budapest, 2018. február 02. 

Üdvözlettel: 

Bozonasz Irini 
elnök s.k. 
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007 Görög Nemzetiség 2018, évi költségvetés 

1. számú meiléklet " 

Címrend működési állami 
támogatás 

feladatalapú állam 
támogatás 

települési 
önkormányzat 

műklidésl támngatá 

települési 
üli kormányzat 

pályázati támogatás 

megelőző évek 
maradványa 

Kötelező feladat 
összesen 

Előirányzat megnevezése 

01 KIADÁSOK (21+47) 
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....•+07) 

03 Személyi juttatás 
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
Os Dologi kiadások 
06 Ellátniuk pénzbeli ruttótá.sn 
07 Egycb működési célú kiadás (08+... .+12Í 
08 kivonások, befizetések és elszámolások kiadásai 
09 Múfc-i e. visszatérítendő tóm., kölcsön nyújtása. törlesztése 
lOHgvcb működési célú támogatások államháztartáson belülre 
11 l-.avch működési célú támogatások fllIatnliQ/.taitn.san kívülre 
12 Működési cél és általános tartalék 

13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 
14 Beruházások 
15 Felújítások 
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+ +20) 
17 Fclhnlm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása törlesztése 
18 l:gyéb lelh.ilnwizns] celu támogatások <11 lant háztartáson belülre 
19 P.gyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivüíre 
20 Felhalmozási céltartalék 

21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) 

22 BEVÉTELEK (47+56) ~ ~ ~ — 
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32) 
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) 
25 Önkormányzatok működési támogatásai 
2fi 1 dumások es befizetések bevételei 
27 Muk e. visszatér, tóm., köles, visszatérülése áht-on belülről 

2 

782 000 
782 flOO 
126 000 
5! 000 

605 000 

782 000 

782 000 
782 000 
782 000 

3 

20 

4 

211 000 
211 000 

211 000 

211 000 

211 000 
211 000 

211000 

18. évi 

5 6 7 

993 000 
993 000 
126 000 
5! 000 

816 000 

9931)00 

993 000 
993 000 

993 000 

28 Műk. c. visszatér, lám,, köles, igénybevétele áht-on belülről 
29 lijnéh működési célú támogatások bevételei álll-on belülről 
30 Közhatalmi bevételek 
31 Muködési bevető lek 
32 Mukodesr colú átvett pénzeszközök (33+34) 

33 Muk. e. visszatér, tóm., kölcsön visszatérülése áht-on ki viliről 
34 Egyéb működési ce!ú átvett pénzeszközök álu-on kívülről 

35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 
36 Felhalmozani celu tamogatúvok áht-on belülről (37+ +40) 
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
38 felhalmozás] celu visszatér, lámog. köles, visszatér, áht-on belülről 
39 I-elhal. c . visszatér, üntutg.. köles. igénybevétele álit-on belülről 
40 r-.E\-ob felhalmozás: c. támogatások bevételei áht-on belülről 
41 inga liánok értékesítése 
42 Imniateriális javuk es egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
43 Részesed esek értékcsitése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 
45 Felhalmozási celu visszatér, támog,. köles, visszatér, áht-on kívülről 
46 ísgyeb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 

48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 
49 Finanszírozási működési kiadások (50+.. .+52) 
5(1 ÁllamliaztarUison belüli mcgclnlesezésck visszafizetése 
51 Forgatási célú bellolűi értékpapírok vásárlása 
52 Központi, irányíló szerva támogatas folyósítása 
53 1- inanszirozási felhalmozási kiadások (54+55) 
54 Központi, irányitőszsrvi támogatás folyósítása 
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 

56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 
57 Finanszírozási műkadési bevételek (58+.. .+61) 
58 Központi, irányitószorsa támogatás 

782 000 

782 000 

211 000 

211 000 

-

-

99.1 («10 

993 000 

6.) T-urgaiasi celii belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 
61 Maradvány igénybevétele 

<53 Kózponli, irányílŐMgvj támogatás 
64 Maradvany igénybevétele 

-

782 000 
782 000 

211 000 
211 000 

993 000 
993 000 
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Előirányzat megnevezése 2018. 2019. 

01 KIADASOK (21+47) 993 000 993 000 
02 M Ű K Ö D É S I KIADÁSOK (03+. . . .+07) 993 000 993 000 
03 Személyi juttatás 

04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
126 000 126 000 
51 000 51 000 

05 Dologi kiadások 816 000 816000 
06 Ellátottak pénzbeli juttatása 

07 Egyéb működési célú kiadás (08+. . . .+12) 

08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 

10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
12 Működési cél és általános tartalék 

I 13 F E L H A L M O Z Á S I KIADÁSOK (14+15+16) 
14 Beruházások 

15 Felújítások 

16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+ +20) 
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 

3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
20 Felhalmozási céltartalék 

|21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) 993 000 993 000 
22 BEVÉTELEK (47+56) 993 000 993 000 
23 M Ű K Ö D É S I B E V É T E L E K (24+30+31+32) 

24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2S+...+29) 
993 000 993 000 
993 000 993 000 

25 Önkormányzatok működési támogatásai 

26 Elvonások és befizetések bevételei 

27 Műk, c. visszatér, tám., köles, visszatérülése áht-on belülről 

28 Műk, c. visszatér, tám., köles, igénybevétele áht-on belülről 
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 993 000 993 000 
30 Közhatalmi bevételek 
31 Működési bevételek 

32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 

33 Műk, c. visszatér, tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről 

34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről 

I 35 F E L H A L M O Z Á S I BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 

36 Felhalmozási célü támogatások áht-on belülről (37+ +40) 
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 

38 Felhalmozási célú visszatér, támog., köles, visszatér, áht-on belülről 

39 Felhal, c. visszatér, támog., köles, igénybevétele áht-on belülről 

40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről 

41 Ingatlanok értékesítése 
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 

44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 
45 Felhalmozási célú visszatér, támog.. köles, visszatér, áht-on kívülről 

46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

[47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 
[ 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 

993 000 993 000 

49 Finanszírozási működési kiadások (5Q+...+52) 
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 

52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 

53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 

55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 

| 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 
57 Finanszírozási működési bevételek (58+. . .+61) 
58 Központi, irányítószervi támogatás 
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések 

60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 
61 Maradvány igénybevétele 
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 
63 Központi, irányitószervi támogatás 

64 Maradvány igénybevétele 




