
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2009. (IV.23.) rendelete 

a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008. (II. 18.) rendelet végrehajtásáról 
 

 
 
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§.-a alapján a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a költségvetési 
rendeletben elfogadott címrend szerint, amely az alábbi: 
 
 
(1) Cím száma          Neve 
1. Polgármesteri Hivatal 
 
(2) A nem intézményi keretek közötti feladatokat az 1. sz. mellékletben alkotnak önálló címeket. 
 

2. §. 
 
A képviselő-testület e rendelet 1.§.-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e rendeletben megállapított bevételi 
előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el. 
 

3. §. 
 
E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és intézménye éves pénzforgalmi jelentését (e rendelet Ladánybene Község 
Önkormányzatának 2008. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” című 3. sz. melléklet), könyvviteli 
mérlegét (e rendelet „egyszerűsített mérleg” című 9. sz. melléklet), pénzmaradvány kimutatást (e rendelet „egyszerűsített 
pénzmaradvány kimutatás” című 7. sz. melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet „egyszerűsített eredmény kimutatás” című 6. sz. 
melléklet), a vagyonkimutatás (e rendelet „önkormányzati vagyonkimutatás a 2008. évi zárszámadáshoz” című 8. sz. melléklet). 
 
E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §. (2) bekezdés 2.b), d.), e.) 
pontban foglalt mérlegeket, miután az önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek. 
 
 
 
 
 

 
4. §. 

 
A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint 
gondoskodik. 
 
 

A költségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése 
 

5.§ 
 
(1) A költségvetés bevételi forrásai, éves teljesítése: 

e Ft 
 

Megnevezés Eredeti előir.    Mód. előir.        Teljesítés 
 
Működési bevételek  365  402            402 
Egyéb saját bevételek  3.373  6.596  6.626 
Önk. sajátos működési bevételei  79.299  79.928  79.993 
Önkormányzat költségvetési tám.  37.879  33.133  33.133 
Telek értékesítés  8.000  8.000  8.000 
Támogatás értékű működési bevételek 10.954  18.452  17.622 
Pénzmaradvány    10.929  11.770 
Működési bevételek összesen:  139.870  157.440  157.546 
 
Bevételek mindösszesen:  139.870  157.440  157.546 
 
(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése önálló és részben önálló költségvetési szervenként 
 

5. §. 
 



(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások: 
e Ft 

 
Megnevezés Eredeti  előir. Mód. előir.    Teljesítés 
Személyi juttatások  31.119  32.581  32.128 
Munkaadót terhelő járulékok  9.397  9.986  9.986 
Dologi kiadások  36.244  36.143  32.768 
Speciális célú támogatások (segélyek)  11.690  11.714  9.136 
Társadalmi szervek támogatása  1.125  2.155  2.502 
Támogatás értékű működési kiadások 40.486  39.743  40.877 
 
Működési kiadások összesen  130.061  132.322  127.397 
 
Felhalmozási kiadások  750  5.998  17.297 
Kiadások összesen  130.811  138.320  144.694 



e Ft 
 
Megnevezés Eredeti előir.  Mód. előir.     Teljesítés 
 (2) Általános tartalék  383  3.367   
 (3) Céltartalék / Pályázati önerő  2.200  1.808   
 (4) Pénzmaradvány  1.500  8.969   
 (5) Hitel visszafizetés  4.976  4.976   
 (6) Foglalkoztatottak létszáma / engedélyezett /     14 fő  
Önkormányzat kiadásai mindösszesen 139.870  157.440  144.694 
  
(7) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások 
alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5. sz. melléklete tartalmazza. 
 

Záró rendelkezés 
 

6. §. 
 
(1) E rendelet a kihirdetést követő 8.  napon lép hatályba. 
(2) E rendelet   kihirdetésével  egyidejűleg   hatályát   veszíti   Ladánybene    Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. 
évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) rendelete, valamint 

- Ladánybene Község Önkormányzatának 5/2008.(V. 29.) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló 10/2008. (IX. 26.) 
rendeletének módosításáról szóló rendelet 
- Ladánybene Község Önkormányzatának 11/2008.(XI. 27.) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (IV. 20.) 
rendeletének módosításáról, valamint 
- Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(IV. 24.) rendelete a 2007. évi költségvetés 
végrehajtásáról. 

 
 
 
 
Kardos Attila                  Kutasiné Nagy Katalin 
polgármester                       megbízott jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:2009.április 23. 
 
            
                    Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                                                      megbízott jegyző  
            
            
 
 


