	2				Társadalombiztosítási ellátások kiadásai 	1 573 556 	1 583 224 	1 578 594
		1				Nyugellátások 	1 010 786 	1 008 786 	1 010 281
			1				Öregségi nyugdíj 	615 687 	615 687 	617 956
			2				Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 	266 770 	264 770 	263 126
				1				Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 	119 866 	119 866 	17 001
				2				Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 	0 	0 	101 023
				3				Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 	29 220 	29 220 	27 091
				4				Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 	117 684 	115 684 	109 999
				5				Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 	0 	0 	470
				6				Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 	0 	0 	1 616
				7				Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 	0 	0 	480
				8				Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 	0 	0 	5 446
			3				Hozzátartozói nyugellátás 	127 379 	127 379 	128 849
			4				Egyösszegű méltányossági kifizetések 	950 	950 	350
				1				Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás 	600 	600 	0
				2				Egyszeri szociális segély 	350 	350 	350
		2				Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai 	56 932 	56 932 	58 790
			1				Terhességi-gyermekágyi segély 	7 802 	7 802 	7 768
			2				Táppénz 	46 800 	46 800 	49 205
			3				Betegséggel kapcsolatos segélyek 	1 300 	1 300 	876
				1				Külföldi gyógykezelés 	650 	650 	445
				2				Külföldi sürgősségi gyógykezelés 	120 	120 	67
				3				Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 	180 	180 	26
				4				Méltányossági támogatások 	350 	350 	338
			4				Kártérítési járadék 	1 030 	1 030 	941
		3				Természetbeni ellátások 	500 531 	512 199 	504 069
			1				Gyógyító-megelőző ellátás 	350 165 	345 765 	338 877
				1				Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 	36 506 	35 356 	35 355
				2				Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 	8 558 	7 888 	7 816
				3				Fogászati ellátás 	10 079 	9 679 	9 679
				4				Gondozóintézeti gondozás 	7 223 	7 223 	7 268
				5				Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 	3 810 	3 510 	3 451
				6				Járóbeteg-szakellátás 	48 285 	47 335 	47 325
				7				CT, MRI 	7 349 	6 485 	6 484
				8				Művesekezelés 	8 836 	8 736 	8 736
				9				Házi szakápolás 	1 285 	1 205 	1 120
				10				Fekvőbeteg-szakellátás 	209 153 	210 367 	210 738
				11				Működési költségelőleg 	650 	0 	0
				12				Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások 	117 	117 	240
				13				Célelőirányzatok 	1 364 	914 	665
				14				Gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartaléka 	6 950 	6 950 	0
			2				Gyógyfürdő-szolgáltatás 	2 000 	2 000 	2 298
			3				Anyatejellátás 	215 	215 	147
			4				Gyógyszertámogatás 	122 932 	141 000 	139 461
				1				Gyógyszertámogatás kiadásai 	116 312 	134 380 	132 229
				2				Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás 	6 620 	6 620 	7 232
			5				Gyógyászati segédeszköz támogatás 	22 582 	20 582 	20 589
			6				Utazási költségtérítés 	2 637 	2 637 	2 697
		4				Egyéb kiadások 	5 307 	5 307 	5 454
			1				KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás 	0 	0 	0
			2				APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 	0
			3				Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszat. támogatás 	0
			4				Egyéb kiadások 	5 307 	5 307 	5 454
				1				Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 	500 	500 	449
				2				Postaköltségek és egyéb kiadások 	4 807 	4 807 	5 005
	4				Működésre fordított kiadások 	35 413 	34 337 	34 900
	6				Vagyongazdálkodás kiadásai 	2 185 	2 185 	3 288
		1				Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai 	2 185 	2 185 	3 288
			1				Felújítás 	0 	0 	0
			2				Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 	275 	275 	946
			3				Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 	1 910 	1 910 	2 342
Társadalombiztosítási alapok kiadásai összesen: 	1 611 154 	1 619 746 	1 616 782
Egyenleg:							 	–41 654 	–46 322 	–46 567

