
 
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2009. (IV.23.) rendelete 
a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról 

 
 
Ladánybene  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Államháztartásról szóló    – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. 
tv. 65. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 
(1) Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetéséről szóló  1/2008. (II.18.) Ör. sz. rendelet 
(továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet)    5. §.  az alábbiak szerint módosul és egészül ki : 

„Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 
 

5.§ 
 

(1) Önkormányzat működési bevételei 
 

                                                                                                                                                                                       eFt 
 Működési bevételek 402 
 
 Egyéb sajátos bevételek 6.596 
 
 Önk. sajátos működési bevételei 79. 928 
 
 Önkormányzat költségvetési támogatása 33.133 
 …………………………. 
 
 Támogatás értékű bevételek 18.452 
 ………………………….. 
 
 Önkormányzat bevételei mindösszesen 157.440 
 
 
 
(2) Bevételek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.” 



2. §. 
 
Az önkormányzat költségvetési rendelet 6. §-ában szereplő (1) – ( ) bekezdései az alábbiak szerint módosul és egészül ki : 
 
 

„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál 
 

6. §. 
 

 (1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások  
            
                                     132.322  eFt               
            Ebből: Személyi juttatások      32.581 
  Munkaadói járulékok                  9.986  

Dologi kiadások       36.143 
Szoc. pol ellátások/segélyek /                  11.714 

            
                        Működési célú végleges pénzeszköz átadás 
                            - ……………… 
                            - ……………… 
                            - ……………… 
                            - ……………… 
                            -  
                            - ……………… 
                            - ……………… 
                 -  
                 -  
                    - Községért alapítvány    200 
       
  Működési célú, támogatás értékű kiadás  
                           - Kunadacs Önkormányzat                                  39.201 
                           - ………………. 
                           - ………………. 
                                  …………… 
                                  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás       131 
 
 Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/  14 fő 
 (2) Felhalmozási kiadások         5.998 
 (3) Tartalék                     12.336 
 (4) ………………….. 
…………….………… 
………………………. 
Kiadások mindösszesen:        157.440 eFt 
 
 (5) Kiadások részletezését e rendelet 1, 3, 4. sz. mellékletei tartalmazzák.” 



3. §. 
 

(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet  1. sz. melléklete  helyébe e rendelet 1. sz.   mellékletébe lép. 
(2) Az önkormányzati  költségvetési rendelet e rendelet 1/a sz. mellékletével egészül ki. 
(3) Az önkormányzati  költségvetési  rendelet 2. sz.  mellékletének helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 
(4) Az önkormányzati  költségvetési  rendelet 3. sz. mellékletének  helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. 
(5) Az önkormányzati  költségvetési rendelet 4. sz.  mellékletének  helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. 
(6 ) Az önkormányzati  költségvetési rendelet  5. sz.  mellékletének helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
4. §. 

 
 
(1) E rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. évi 
költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) rendeletének 1, 2, 3, 4, 5 mellékletei. 
 
 
Kardos Attila      Kutasiné Nagy Katalin 
polgármester                                                                                             megbízott jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:2009.április 23. 
 
 
 
                       Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                                                     megbízott jegyző 
 
 
 


