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Fejezeti jellemző adatok

fejezet

Önkormányzati jellemző adatok

cím/alcím

01

9100
${pukorzet}

megye

pénzügyi körzet

10
településtípus

A fejezet megnevezése, székhelye:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

Szerv számjele
490616

1251

932900

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
1119 Budapest Etele út 55

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Éves költségvetési beszámoló
típus

év

hónap

naptól

hónap

napig

-

.................................................................................,

.............év..............................................hó..............nap

.................................................................................

.................................................................................

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.........................................................................( név)

.............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon)

.....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve
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17/A - Tájékoztató adatok
#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

03

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően
teljesített összegével együtt)

7 130 385

04

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített
összegével együtt)

1 903 567

07

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

4 709 219

08

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

1 021 033

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot
követően teljesített összegével együtt)

1 903 567

13

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

15

27%-os kulcsú áfa-adóalap összege

21

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)

23

- ebből: elengedett követelések összege
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