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JEGyzóKöttw

KészÜlt: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i
ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván képviselők (7 fő)

Szádvári Erika aljegyző (Jelenléti ív mellékelve)

Jeqvzőkönvvvezető : Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polgármester: 15.00 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselŐ-testúleti ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből7 fó jelen van.

A ieqvzőkönvv hitelesítésére felkérte: Mátyás Ferenc és
Visontay lsván képviselőket.

A KépviselŐ-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta,

KarCos Attila - polqármester: ismertette a napirendi pontokat, kérte a képviselőket, hogy a
napirendi pontokra vonatkozó javaslatot fogadja el.

NAPIRENDl PONTOK:

1. Jelentés a képvise!ő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

2. E|Őterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadási
rende!etére
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

3. Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4. Egyebek_ Mizsei AntaIné ingatlanvásárlási kéreIme
- KLIK kérelme



NAplRENDl poNToK TÁRGyALÁsR:

1. Jelentés a képviselő-testület által hozott leiáÉ határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő; Kardos Attila - polgármester

kardos Attila - polqármester: az alábbiak szerint ismertette a lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztatását:

- Csiribiri Ovoda Alapító Okiratának módosítása, valamint az önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartására vonatkozó határozata módosításra került, a tvtÁX-nát
átvezetésre került,

- az óvodai beiratkozás időpontja meghirdetésre került,
- A Ladánybene Községért Alapítvány alapító okirata felülvizsgálatra került,

cégbírósá9nál a bejegyzése megtörtént,

A képviselők részéről a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta.

Ladánvbene Község Önkormánvzat Képviselő-testületének 27120í6. (lV. 28.)
határozata
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attila
polgármester jelentését a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. április 28.

2. Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzatának 2015. évi zárszámadási
rendeletére
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy 201S-ben jó költségvetési évet záftunk, az
önkormányzat gazdálkodása továbbra is kiegyensúlyozott. Elmondta, hogy az előterjesztést
a pénzügyi- és ellenőrző bizottság megtárgyalta.

Vida Lászlóné - biz. elnöke: a bizottság az előterjesztést részletesen áttanulmányozta,
javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra,

Szádvári Erika - alieqvző: elmondta, hogy szinte a leglényesebb kérdés mindig, hogy
mennyi pénzeszközállománnyal rendelkezIk az önkormányzat, amely jelenleg 18 millió Ft
lekötött összeg, valamit az önkormányzat folyószámláján 10 mi|lió Ft van, tehát összesen 28
millió Ft összeggel rendelkezik a település,



Visontqv .lstván - képviselŐ: emlékeztette a képviselőket, hogy 2006-ban ugyanennyi
Összegű hiánYa volt a telepÜlésnek. Véleményében kifejtette, rrogyáz előterjesztés átlátható,javasolja az elfogadását.

§zédvári Erika - aliegvzŐ: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy azelmúlt évben az óvoda
éPÍtése miatti kártérítésből 1,4 millió Ft + járulékai megtérült az-Ónkormányzatnak, erre már
nem számoltunk.

A kéPviselŐk részéről hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket,

A kéPviselŐ-testÜlet 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tarlózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet alkotta:

A rendeletet a jegyzőkönyv 1. meltéklete tartalmazza.

A kéPviselŐ-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

az ön ko rm ányzat 201 5. évi maradványána k jóváha gyásá ról

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi maradvány
kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:

e Ft-ban

Alaptevékenység maradványa
Osszes maradvány
Alaptevékenység szabad maradványa

17 828
17 828
17 828

2. A kéPviselÓ-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a maradvány
átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendeiet módosítására.

Felelós: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, április 28.

A képviselő-testület 7
határozatot hozta:

szavazattal - ellenszavazat és tarlózkodás nélkül - az alábbi

L19.ánybeont KÖzséo Onkormánvzat Képviselő-testületének 29/2016. (lV.28.) határozata
a Közös onkormányzati Hivatal 2015. évi maradványának jóúát agyásáról

HATÁROZAT

1, Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának a Képviselő-testület a 2o15, évi
maradvány kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:

lgen



e Ft-ban

Alaptevékenység maradványa 6 715
Összes maradvány 6715
Alaptevékenység szabad maradványa 6715

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a maradvány
átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosítására.

Felelós: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. április 28.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testütetének 30/2016. {tV. 28.)
határozata
a Ladánybenei Csiribiri Ovoda 2015. évi maradványának jóváhagyásáról

HATÁROZAT

1. Ladánybenei Csiribiri Óvodának a Képviselótestület a 2O15. évi maradvány
kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:

e Ft-ban

Alaptevékenység maradványa 3 615
Összes maradvány 3 615
Alaptevékenység szabad maradványa 3 6'15

2. A képviseló-testúlet felkéri a jegyzőí, hogy e határozatnak megfelelően a maradvány
átvezetését készítse elő a soron következó költségvetési rendelet módosítására.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2O1 6. április 28.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 31/2016. (lV.28.) határozata
a 2015. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek
2O15 évi beszámoló ját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. Az önkormányzat és az lntézményei alaptevékenységébe tartozó feladatainak
szakmai teljesítése 2015. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában
szereplő szakmai feladatait teljesítette.

2, 2015. évben az lntézményeknek rendelkezésre bocsátott források felhasználása a
szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán
biztosított volt.



3. Az Önkormányzat és az lntézményei vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott
előirányzatokon belül történt a gazdáIkodás, a képződött maradvány fedezetet nyújt a
p ály ázatok be nyújtásá h oz szü kség es ö n erők h öz.

4. Az Önkormányzat és az lntézményei költségvetési rendelete megegyezik a
Kincstárhoz benyújtott elemi beszámolóban szereplő módosított előirányzatokkal.

5, Az elkészített számszaki beszámolók belső tartalmi elemei megfelelnek az előírt
adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek,

6. A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalt a számszaki beszámolóknak és
m Űködésüknek elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni.

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el.

Felelós: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. április 28,

3. Ladánybenei csiribiri Óvoda óvodavezetői pá|yázatának kiírása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - po|qármester: elmondta, hogy jelenleg az óvodában az SZMSZ szerinti
helyettesítés szerint történik az intézmény vezetése, amelyre vonatkozó megbízás 2016,
július 30-án lejár. Szükségessé váltaz intézményvezetői álláshely újbóli megpályáztatása.

A képviselők részéről egyéb hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq Önrormánvzat Képviselő-testültének 3212016. (lV. 28.) határozata
a Ladánybenei Csiribiri Ovoda óvodavezetői ál!ásának betöltésére

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Ladánybenei Csiribiri
Ovoda óvodavezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint.

pÁtv ÁzaTI FELHívÁs

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992, évi XXXlll. törvény 20lA, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló '1992. évi XXX|ll. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 32612013, (Vlll. 30 ) Korm. rendelet 22. §-a alapján a
Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői áltásának betöltésére az alábbiak szerint
pályázatot ír ki,

A munkahelv megnevezése: Ladánybenei Csiribiri Óvoda
6045 Ladánybene, Rákóczi út 6.

A munkakör meqnevezése: Óvodavezető (magasabb vezetó)

A vezetői meqbízással iáró. e!látandó lénveqes feladatok:
- a Nemzeti Köznevelésról szóló törvény 69. §-ában foglaltak,



- az intézmény felelős egyszemélyi vezetése, irányítása, a vonatkoző)ogszabályokban
meghatározottak szerinti szakszerű működésének, ma9as színvonalú szakmai
munkájának, nevelési célkitűzéseinek biztosítása, szervezése, ellenőrzése,

- az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásának betartása és betartatása,
- az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok (a

végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő kinevezés szerinti
munkakörbe tartozó feladatok) gyakorlása,

- a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok
kidolgozás a, pály ázatok kész ítése,

- az intézmény képviselete a fenntartó, valamint külső szervek előtt.

A meqbízás idótartama:
Az intézményvezetői megbízás 5 év határozott időre 2016. augusztus 1. napjától 2021. július
31 napjáig szól.

A foqlalkoztatás ielleqe: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A vezetői meqbízatás feltétele:
- búntetlenelőélet, cselekvőképesség,
- legalább 5 év óvodapedagó9us munkakörben szerzett szakmaigyakorlat,
- nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges

felsőfokú óvónői végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga a
nemzeti közneve|ésről szóló 2011, évi CXC. törvény 67 § (1) bekezdés a. és b.
pontja és a pedagógus szakvizsgáró|, valamint a továbbképzéseken résztvevók
juttatásairól és kedvezményeiról szőlő 27711997. (Xll. 22.) Korm. rendelet 20. § (5)

bekezdésének figyelem bevételével,
_ a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan

ídőre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben
történő határozatlan időre szóló kinevezés,

llletmÉlv és eqvéb iuttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|ll. törvény, valamint e törvény
végrehajtásáról szóló a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXlll, törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 32612013. (Vlll. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A pálvázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életralzát,
- büntetlen előéletét és foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem álIó igazolást - 3

hónapnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- az iskola és szakmai végzettségeVvégzettségeket igazoló okiratok másolatát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmaí helyzetelemzésre

vonatkozó elképzeléseket,
- az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyról

kiadott munkáltatói igazolásokat,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagban foglalt

személyes adatait a pályázati eljárással összefüggó kezeléshez, valamint
véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához és harmadik
sze mély r észér e tö rté nő tová bb ításh oz hozzájár ul,

- a pályázó nyilatkozatáI arról, hogy vele szemben a Klt. 41 § (2) bekezdés b.) pontja

szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget
megbízás esetén megszünteti,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzá)árule a személyét érintő úgy nyilvános
ülésen történó tárgyalásához.



A pályázó kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pálvázat benvúitásának határideie:
A Nemzeti Közigazgatási lntézet internetes oldalán a pályázati felhívás közzétételétől
számított 30 nap.

A pálvázat benvúitásának helve:
Ladánybene Község Polgármestere
6045 Ladánybene, Fő út 66.

A pálvázat benvúitásának módia:
A pályázatot zárt borítékban, postai úton ,,Pályázat a Ladánybenei Csiribiri Óvoda
óvodavezetői álláshely betöltésére" megjelöléssel nyújtható be.

A pálvázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást nvúit:
Ladánybene Község Polgármestere 7 6 l 555-284

A pálvázat elbírálásának módia és rendie:
A 32612013, (Vlll. 30.) Korm, rendelet 22. §-a szerinti véleményezés, s azt követően a
képviselő{estület dönt.

A pálvázat elbírálásának határideie:
2016, július 15

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. május 31.

4, Egyebek
- Mizsei Antalné ingatlanvásárlási kérelme

Kardos Attila - polqármester: ismertette Mizsei Antalné kérelmét, elmondta, hogy
fennmaradási engedély kiadásához szükséges az, hogy az ingatlan térképes útról
megközelíthető legyen, Ehhez az szúkséges, hogy az önkormányzattól megvásárolják az
előttük lévő gyümölcsös művelési ágú földterületet. Az ingatlan adásvételéhez további
egyeztetésekre van szükség, ezért nem javasolta a képviselőknek a döntéshozatalt.

A képviselő-testület döntést nem hozott.

- KL|K kérelme

Kardos Attila - polgármester: ismeÉette a Klebelsberg lntézményfenntartó Központ
Kunszentmiklósi Tankerület igazgatojának kérelmét, amely szerint lehetőség van arra, hogy
ladánybenei telephellyel alapfokú művészeti iskola üzemeljen a községben,

Mátvás Ferenc - képvise!ő: ha van elegendő jelentkező diák, a településen is működne
alapfokú művészeti oktatás.

Kardos Attila - polqármester: amennyiben nincs anyagi vonzata, ú9y nem lehet akadálya
a működésnek.
A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.



A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 33/2016, (lV. 28. )

határozata
a köznevelési intézmény átszervezésének véleményezéséról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azza|, hogy a
Klebelsberg lntézményfenntartó Központ képviseletében eljáró Kunszentmiklósi
Tankerület által fenntartott és Kunszentmiklós Város Önkormányzata által
működtetett Varga Domonkos Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola új
telephelye a Kunadacs-Ladánybene Általános lskola Bene Vitéz Általános lskolája
Ladánybene, Fó út 72, szám alatti épületében legyen,
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. április 28.

visontav lstván - képviselő: tájékoztatta a képviselóket arról, hogy az önkormányzat
egykori dolgozója Jobbágy Barnabásné e|hunyt.

Mátvás Ferenc - képviselő: tájékoztatta a képviselőket, hogy Kürti László a telepúlésről
előadást tart, amelynek helyszínéúl az általános iskola szolgál.

Tóth Árpád - képviseló: jelenleg a település közbiztonsága jó, ehhez azonban szükség van
mind a rendórre, mind pedig a gépjárműre is. A gépjármű megsérült, í9y jelenleg a rendór
csak gyalogosan közlekedik, Az önkormányzatnak be kellene segíteni a gépjármű
javításába.

Kardos Attila - polgármester: ez idáig az önkormányzatjavíttatta a rendórségi autót,
ame|yre többet költöttünk, mint a két önkormányzati autóra. Most is segítúnk, azonban ahhoz
szükség van árajánlatra is, amely beszerzését a rendőr végzi.

A képviselő-testület ülésén egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila - polgármester - az
ülést 15.45 órakor bezárta.

Kmf.

' ' i, -+=*=

Kárdos Attilá,
polgármester

. l--l' . 7"-, ?-.. .r.:.4-, , ,-,-/*-, ,\, . U

§zádvári Erika
allegyző
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Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
7/2016. (V. 03.) rendelete

a 2015. évi költségvetésről szőlő 312015. (n. 27.) rendelet végrehajtásárót

Ladánybene .Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) az 

^I\amháztartásról 
szőlő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakUan: Átii.; lt.5.

bekezdésében foglalt felhatalmazás. valamint a Szervezeti és Működési SzabáIyzatrő| szőlő
5l20|L (Y. 26,) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - a Pérrzügyi- és Ellenőrzó
Bizottság véleményének kikérésével és a 2015. évi költségvetésről sző|ő 20l4, évi C. törvény
alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

ÁItalános rendelkezések

1.§

A rendelt hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormátyzaíáta
valamint költségvetési szerveire.

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési cimrendet 2015 évre a következők szerint állapítja meg:

cím száma Neve

I. Ladánybene Község Önkormányzata
II. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A nem irrtézményi keretek közötti feladatok az Il1,,IIl7. és IIIi 1. mellékletekben alkotnak
önálló címeket.

A Képviselő-testület e rendelet 2,§-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e

rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok
felhasználásával látta el.

3.§

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják, az Önkormányzaí és Intézményei éves pénzforgalrni
jelentését, (e rendelet Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi összesített
bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése" című 3/l. melléklet, Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatalának 20|5. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi
jelentése" című 312. melléklet, a címrend szerinti bontás található a perjel után), könywviteli
mérlegét (e rendelet ,,egyszerűsített mérleg" című 9/1. és 9l2. melléklet), maradvány
kimutatást (e rendelet ,,egyszerűsített maradvány kimutatás" című 711. és 7/2, melléklet),
eredmény kimutatást(e rendelet .,egyszerűsített eredmény kimutatás" círnű 6/1. és 6/2.

melléklet). a vagyonkirnutatást (e rendelet ,,önkormányzati vagyonkimutatás a 2015. évi
zárszámadáshoz" című 8/1 . és 8l2. melléklet).



4.§

A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi tevékenységek megvalósításáról e

rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az Önkormányzatiköltségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

(1 ) Bevételek alakulása
Megnevezés Teljesítés

5.§

eFt

Önkormányzatok műk. tám.
Elvonások és bcfizctésck bcvétclci
Egyéb műk. c. támogatásért. bev. áht-n bel.
közhatalmi bevételek
Működési bevételek (intézményi)
Műk. célú átvett pénzeszközök

l26 148
l35

19 976
20 421
13 607

125
Működési bevételek összesen 180 412
Felhalmozási célú tárnogatások
Felhalrnozási célú átvett pénzeszköz 81

Felhalmozási bcvótclek 8l
Költségvctési bevételek 180 493
Belíöldi értékpapirok bevétele
Maradvány igénybevétele
A\Iamháztartás on be lül i m e ge 1ő le gezé s ek

22 000
19 100
4 975

Finanszírozási bevéteIek 46 075
Tárgyévi bevételek 226 568

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet ,.Bevételek alakulása" cimű 2l1.
m e 1 l ékl ete tartaltnazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése az Önkormányzatná|

ó.§

(l) Az Önkormányzat gazdasági, egészségügyi és szociális íbladatainak működési,
felhalmozási kiadásai és egyób támogatásai:

eFt
Megnevezés Teljesítés

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Eevéb működési célú kiadások

72 281
5 649

31 669
5 368

10 141

Működési kiadások összesen 75 108

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 432
660
150



FeIhalmozási kiadások 8 242
Költségvetési kiadások 83 350
(2) Ir ány ítőszervi támo gatás fo lyó sítása
(3) Hht-n belüli rnegelőlegezések visszaíizetése
(a)Belfoldi értékpapírok kiadásai

98 992
4 394

22 000
Finanszírozási kiadások 125 386
Tárgyévi kiadások 208 736

(5 ) Foglalkoztatottak |étszáma /engedélyezett/ 22 fő

(6) A kiadások részletezését e rendelet.,Kiadások alakulása tevékenységenként" című 1/1.
melléklet, a ,.Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)" című 417. melléklet és a
,. Szociálpolitikai ellátások" c ímű 5 / 1 . mel léklete tarta7mazza,

A KÖH működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

7.§

(1) Bevételek alakulása
eFt

Megnevezés Teljesítés
Működési célú támogatás áht-n belül
közhatalmi bevétel
Működési bevételek

2 977
62

21I
Költségvetési bevételek 3 250
Maradvány igénybevétele
lrányítószervi támogatás

5 2I3
45 935

Finanszírozási bevételek 51 148

Tárgyévi bevételek: 54 398

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet .,Bevételek alakulása" című 2/2.
m e 1 1 ékl ete íartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése a Hivatalnál

8.§

(1) A KÖH gazdasági. egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai
és egyéb támogatásai:

eFt
Megnevezés Teljesítés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Eeyéb működési célú kiadások

24 667
6 818
9 700
4 I55

67

Működési kiadások 45 407

2 276Felhalmozási kiadások (Beruházások)

költsésvetési kiadások



Tárgyévi kiadások 47 683

(2 ) F o glalkoztatottak létszáma l enge dély ezettl

(3) A kiadások részletezését e rendelet ,.Kiadások alakulása tevékenységenként" cimű 112.

melléklet, a ..Felhalm ozási kiadások alakulása (ÁEÁ-val együtt)" című 4l2. melléklet és a
,. S zoc iálpolitikai ellátások" című 5 l 2. mell éklete tartalmazza.

Az Óvoda működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

(1 ) Bevételek alakulása

Megnevezés Teljesítés

8fő

9.§

eFt

Működési célú támogatás áht-n belülről
Működési bevételek (Intézményi) 8 448

Működési bevételek mindösszesen: 8 448
Költségvetési bevételek 8 448

Maradvány i génybevétele
Irányítószervi támogatás

3 727
53 057

Finanszírozási bevételek: 56 784

Tárgyévi bevételek: 65 232

(2) A bevételek alakulásának részletezését e renc]elet .,Bevételek alakulása" cinű 2l3.
m el l éklete larta]'tnazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése az Óvodánál

10.§

(1) Az óvoda gazdasági f'eladatairratrr múiködési, fellralmozási kiadásai és egyéb támogatások:
eFt

Megnevezés Teljesítés

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Ellálottak pénzbeli i uttatásai

33 657
9 158

17 180
914

Működési kiadások összesen 60 909

Felhalmozási kiadások (Beruházások)

költsépvetési kiadások
Társvévi kiadások

(2)FoglalkoztatoítaklétszámalengedéIyezett/ 14 fő

(3) A kiadások rész|etezését e rendelet ,,Kiadások alakulása tevékenységenként" cimú Il3.
melléklet, a ,.Fellralmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)" című 4l3. melléklet és a

,.Szociálpolitikai ellátások" cimű 513. melléklete tartalmazza (mely nemleges).



zárő rendelkezés

11.§

(1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba,

izj n ..na.let kihirdetésével egyidejűleg hatáIyátveszíti l,adánybene Község OnkormánYzata

rápviselő-testületének a20I5. évi költségvetéséről sző|ő 312015.(II.27.) rendelete,

,{)
\ sJ.,*'-_\ fi-,, tt-

l:Szádvári Erika:/
a|jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016, május 3,

.í),J_ t
l1r,, k -,1',"-\i 4>lL'-
l:Szádvári Erika:/

allegyző

/:Kardos Atti
polgármester



I/1. mellék|et a 7l 2016. (V. 03.) rendelethez

Felhalm.
kiad

K8.

Víztenlelés.-kezelés

lelenülési hullaclúk.

Szennrr,íz el,űitós

Onkormánl,zati vag1,onnal
val(r gazdálkodás (Lakti és

ncrrr IaktiincatIan bérbeadása)

zöldterület-kezelés

Önkorm-i iosalkotás. Önk.0l 1 l30

Ól,oda ner,.ell. szakmai fel.09l l l0

01 8010 Önkorm. elsz. kp. ktgr,.

kiizvilácitás

J-ám. ce{lú ftn, rrrűveletek0 1 8030

Altalánr_T s Iskcr]a 5-1l

Általán,is Iskola 1-4

I]ázion,osi alapcll,

Család- és niivéd..,07403 1

Lakáshtrz j utást scgító

Gve rmek étkeztetés

Gvr. írinz. és tcrnr. cll.
Egy,éb szociáIis pénzbcli és
term. cllátások és 1áínop.atá

sztrciális étkeztctésl 0705 l

Falrrgtrndnoki" tanl 07055

Frrrg. c. fin. miiv.
Riivid idótattanrú
ktizftr plalkoztatás04l231

Start munkir-'l'éli kiiz04 l 232

Hosszabb időt. kilz04 l 233

Civil szerv,műk.tánr
Eg1,lrazak kiizösségi és hitélcti
tev.

Könl,r,tari szo

Közrn, lntézm.

lót.műk, és feil.

Kicnr.á]larrri és önk. rerrcl

közternetij fetrnt,és m.013320
l0 l4lOnkormányzat összesen



Megnevezés

I/3. melléklet a 712016. (V. 03.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormán yzatának
2015. évi összesített

Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

I/4, melléklet a 7 12016. (V. 03,) rendelethez

FeIhalmozási kiadások Áfával

Tcljesítés

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Mepnevezés Teliesítés Mepnevezés Teliesítés

Működési bevételek 13 607 szernélyi iuttatások 22 28I

Működési célú támo,]atások áht-n belül 19 q76
Munkaadókat terhelő járulékok és
Szocho 5 649

Működési célú átvett pénzeszközök 125 Doloci kiadások 31 669

közhatalmi bevételek 20 421 Esvéb működési célú kiadások 10 14l

Felhalmozási bevételek 81 E l látottak pénzb eli i uttatás ai 5 368

F inanszir ozási bevételek 46 075 Felhalmozási kiadások 8 242

Elvonások és befizetések bevételei 135 Finanszírozási kiadások l25 386

önkormánvzatok m úködés i tám o íJatása 126 l48 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Társvévi bevételek 226 568 Társyévi kiadások 208 73ó

Fiatal házasok
Berulrázás
Felújítás

eFt
150

7 432
660



Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesitése nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
Saj át termelésű készletek állományv áltozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saj át teljesítmények értéke
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Különfele egyéb eredményszemléletű bevételek
Egyéb eredményszemléIetű bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagi ellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi j ellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi j ellegű ráfordítások
Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenységek eredménye
Kapott fiáró) osztalék és részesedés
Kapott Qárő) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
-ebből árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-ebbő1 árfolyamveszteség
Pénzü gyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli ráford ítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerinti eredmény

I/6. melléklet a712016. (V. 03.) rendelethez
eFt

Eredmény-kimutatás

17 740
5 279
4 606

27 625

126 I48
20 10l
21 498

167 747
4 563

16 833

3 4l3
24 809
l5 963
6 963
5 650

28 576
21 761

l22 427
-220l

I33

176
-43

-2244
81

81
4 098

-4017
-6261

133
I76



I/2. melléklet a 712076. (V. 03.) rendelethez

Bevételek alakulása

eFí
iiködési bevételek

Intézménl,i működési bevéteIek összesen: 13 607

orm a

Gépiárműadó 7 356
Iparűzési adó l0 ó03
komnrunális adó 1 209

Bírsások. Dótlékok | 253

közhatalmi bevételek: 20 42l

On

VetéSl asa:

Helyi önkornlánvzatok működésének általános támogatása 65 z81
Települési önkormánvzatok esves közneve|ési feladatainak támosatása 34 982
Települési önkornrányzatok szociális, gyerrnekjóléti és
evermekétkezési feladatainak támosatása 22 978
felepülési önkormánvzatok kulturális feladatok támo gatása l 960

Működési célú költsésvetési támosatások és kiesészítő táInosatások 947

onkormányzat költséevetési támoeatása összesen: 126 l48

t

Működési 20 236

Felhalmozási 81

Osszesen: 20 3l7

pénzforgalom nélküli bevételek /előző éví oétlzmaradvány / működési 19 l00
Ertékpaoír 22 000

Áht,-n beltili megelőlegezés 4 975

összesen: 46 075

önkormánvzati bevételek mindösszesen : 226 568



I/8. melléklet a 712016. (V. 03.) rendelethez

Vagyonkimutatás az önkormányzat saját vagyonának 2015. évi adatairól

ESZKoZoK
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZE,SEN

I I7I 405

eFt

L Immateriális javak összesen
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
2, Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni érlékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Immateriális javakra adott előlegek
6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érlékű jogok

Ebből.
- Törzsvagyon:
- Forgalontképtelen
- Korlőto z o ttan .fo r gal omké pe s
- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések
3. Járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tarlós részesedés

- Törzsvagyon körébe tartoző korl. forgalomképes belfoldi részvény
2. T artős hitelviszon}t megteste sítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú leiáratú bankbetétek
5. Egyén hosszú lejáratú követelések
6. B efektetett pénzügyi e szközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
2. koncesszióba adott eszközök
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
5. üzemeltetésre, kezelésre átadott,koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközok értékhelyesbítése

81

81

1 109 105
1 100 215

8 890

8 163
8 163

54 056

54 056



I/5. mellék|eí a712016. (V. 03.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatása
eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

E,svéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzs.ut.) l l89

Oktatásban részt vevők pénzbeli iuttatása 85

széo korúak iubi|eumi iuttatása 500

Esy éb az önkormányzat rendeletében megállapított j uttatás 478

Természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv,47. §. (1)

bekezdés c) pontia) 1 012

Köztemetés (Szoctv. 48. §.) 167

Önkormánvz aí által saiát hatáskörben adott természetbeni támogatás l l50

Településitámogatás (Szoctv. 45. § ) 787

összesen: 5 368

Működési célú végleges pénzeszkőz átadás

Rendőrsés támoeatása l20

Alapítvány. Bene 2000 Kft. 8l l

Római Katolikus Esvház 300

kerekesvháza szociál is feladatel látó társulás 1616

Ladánvbene_Felsőlaios Önkormányzati szennyvízelvezetési Társulás l72

Laiosmizse Tűzoltóság t 300

Aranyhomok 189

zarándokút I7

Ladánybenei Labdarúgó Club 6ll

Elvonások, befizetések 5 005

összesen: l0 l4l
l ránvítószervi folyósítás

Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény) 45 935

Ladánybenei Csiribiri Óvoda (lntézmény) 53 057

Osszesen: 98 992

Működési célú pénzeszk átad.Össz: l09 133

F e l h glmo zási c él.ú p é nze s zkö z át ad ás 8 092

Beruházás 7 432

l.éllIlif2c 660

p énzeszköz átadás mi ndösszesen : l22 593



Kiinywiteli Mérleg
Kiiltségvetési szervek 20l5. évi beszámolóia

I/9. melléklet a 712016, (V. 03.) rendelethez

EIózó év Tárgyév
állonrányi érték

8l 8l

eFt
ESZKOZOK

AlIl1. Vagyoni értéku jogok
AlIl2. Szellemi termékek
AlIl3. Imnrateriális javak értékhelyesbítése
A/I. Immateriális javak iisszescn (:A/I/l+a iln+Alll3)
Alllll. Ingatlanclk és a kapcsolócló vagyoni érlékii jogok
AlIIl 2. Gépek, berendezések és 1blszerelések, j árrntivek
NIll3. Tenyészállatok
AlIIl4. Beruházások, fel jítások
AlIIl 5. Tárgyi cszkozok értékhelyesbítése

A/II. T árgyi eszkiizii k (=A/I I/1 +A l |l l 2+ 

^l 
I |3+A/II /4+A l lI l 5)

NIlIl l. Tartós részesedések (:A/IIY1 a+. ...+A/III/1 e)
AlIIIlla - ebbol: tartós részesedések jegybankban
AlIIIllb - ebbol: tartós részesedések nem pénztigyi vállalkozásbarr
AlIIIlIc - ebbo|: tarlós részesedések pénzi,igyi vállalkozásban
A/lIIlld - ebbol: tartós részesedések társlrlásban
AlIIIlle - ebb l: egyéb tartós részesedések
AlIIIl2. Tartós hitelviszorryt megtestesít értékpapírok (>:AlIIIl2a+AlIIIl2b)
AAIIl2a- ebbol: államk tvények
AlIIIlzb - ebb 1: helyi cirrkormányzatok k<itvényei
A l III l 3 . B eí-ektetett pénzijgy i e szkozok értékh e lye sbíté s e

Al lll l 3. B efektetett p é nzii gy i eszktizti k (= A|III l l + Al IIl l 2+ A l lll l 3)
A1IY l L. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszkozok (:A/IV l 1 a+ Al IY l Ib+A/IV/ 1 c)
A1IY lIa - ebbol: immateriális javak
A/IV/lb ebbol: tárgyi eszk zok

81
l 115 0l4

8 203

l 123 217
12 111

12 11I

12 l1l
55 281

81
l l00 215

8 890

1 109 105
8 163

8 163

8 163
54 056



Maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
Alaptevékenység költségvetési egyenlege
Alaptevékenysé g ftnanszitozási bevételei
Alaptevékenység ftnanszítozási kiadásai
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
Alaptevékenység maradványa
Y á|lalkozás i tevékeny sé g kö lts é gveté si b ev éte le i
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
Y áI\a|ko zás i tevékenys é g kö lts é gveté s i e gyenl e ge

Y áIla|ko zás i tevékenys é g fi nansz ír o zási bev éte lei
Y álla|ko zás i tevékenys é g fi nansz ir o zási ki adásai
Y á||alkozás i tevékenys é g fi nansz ír o zási e gyenl e ge

Vállalkozási tevékenység maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
Alaptevékenység szabad maradványa
Y áí|a\kozás i tevékeny sé get terhe l ő be fi zeté s i köte l e zettsé g

Y á||alkozás i tevékeny s é g fe lhas ználható m aradványa

I/7. mellék|et a 712076. (V. 03.) rendelethez

1 80 491
83 352
97 139
46 075

I25 386
- 79 311

17 828

17 828

L7 828

eFt



eFt
ESZKöZöK Előzőév Tárgyév

állományi érték
C/IV/I. Kincstáron kivüli devizaszámlák
c/Iv/2. Kincstárban vezetett deviza§ziimlák
c/Iv. Devizaszímlák (=ClIv l1+cIN n)
q PÉNZESZKÖZÖK (=c/l+...+c^v) 223a 21 531
D/Vl. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások államháztaTtáson belülíól (=D/l/la)
D/Vla - ebből: költségvetési évben esedék€s követelések múködési célú vi§szatéritendő támogatísok, kölcsönök

visszatériilésére álamhráaartíson belülről
D/V2. Költ§égvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson

belühől (:D/I/2a)
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatéritendő t|ámogatások, kölcsönök

visszatérülésére állaínháztartlison belülről
D/I/3 . Költségvetési évben esedékes követelések köáatalmi bevétebe eDlll3a+ . . .+D/I/3D |? 4o4 l 8 830
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóka
D/I/3b - ebMl: költségvetési évben esedékes követelések szociiiiis hozzijárulIisi adóra ésjá,rulékokra
D/V3c - €bból: költségveté§i évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóka
D/U3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóka 897 1 l2l
DlV3€ - ebből: költségvetési évben esedékes követelés€k termékek és szolgáltatások adóira 3 496 9 220
D/V3f- €bből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 13 0l l 8 489
D/í4. Költségvetési évben esedékes követelések müködési bevételíe (-D/Il4a+...+D/|/4i) 188
D/V4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelé§ek készletértékesités €ll€nértékére, közv€tített

szolgáltatások ellenértékére l5l
D/í4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/V4c - ebből: költ§égvetési évben e§edékes követelések elláíisi d|aka
D/V4d - ebböl: költségvetési évben esedékes követelé§ek ki§zímlrizott általrános forgalmi adóra 37
D/I/4e - ebMl: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatédtésére
D/V4f - ebből: költséwetési évben esedékes követelések kamatbevételekre
D/V4g - ebből: költségvetési évben e§edékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeile
D/V4h - ebbőt: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kfuúeítésre
D/V4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb múködési bevétclekre



B) NEMzETI vAGyoNBA TARTozó FoRGóEs zKözöK összpspx

c) pÉNzpszrözör

o; rövnrprpsBr

E; Ecvnn sarÁros r,szrözoLDALI nrszÁnaorÁsor

E; arrív toőnprt prHatÁRorÁsor

nszrcözöx összsBspN

poRnÁsox

c; sarÁr rőrr
H; rörEr.pzprrsÉcpr

t) pcyÉg selÁros ponnÁsoLDALI plszÁvtorÁsor

r; rasszív tpőBpLt prnarÁRot-Ásor

ponnÁsor összEsnN

o-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen:

21 53l

18 830

1 565

166

l 213 497

1 I98 2I7

13 714

442

I 566

L 213 497

5 306



eFt
ESZKÖZÖK Előző év Trárgyév

állományi érték
értékesítéséből

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külftjldi éTtékpapírok beváltá§ából,
értékesítéséből

D/l. KöltségYeté§i évben es€dékes követelések (=Díll+..,+DflÁ) l7 592 18 830
D/IVI. Költségveté§i évet köv€tően esedékes követelések múködési célú támogatások bevételeire áht-n belülről (>:D/IIlla)
D/IVIa _ ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések múködési célú visszatéítendő támogat{isok,

kölcsönök visszatérüéséIe államháztaltáson belülról
D/lV2. Költségvetési évet követő€n €sedékes követelések felhalmozási célú ámogatások bevételeire államháztartáson

belülról (>:D/II/2a)
D/IIl2a _ €bből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmoási célú visszatéritendő támogatások,

kölcsönök visszatérülésére államh{ááart{íson belüről
D/tV3. Költségvetési évet követően esedéke§ követelések közhatalmi bevételle (=D/II/3a+ ...+D/iI/3D
D/IV3a - ebból: költségvetési évet követően es€dékes követelés9kjövedelemadókra
D/IIl3b - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések szociális hozzájáfulási adóIa ésjáru|ékoka
D/tll3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések béIhez és íbglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
DAV3d - ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típu§ú adókra
D/It/3e - ebból: költségvet€si évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
D/IIl3f- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelésck egyéb közhatalmi bevételeke
D/íI/4. Költségvetési évet köveóen esedékes követ€lé§ek működési bevételre (=DnI/4a+ ...+DlIIl4i)
D/IV4a - ebből: költségvetési évet követően e§edékes követelések készletértékesités ellenéItékére, közvetit€tt

szolgátatások ellenéItékére
Dnll4b - ebből: költségvetési évet követő€n esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/lV4c - ebből: költ§égvetési évet követóen es€dékes követelések elláttisi díjakra
D/IV4d _ ebből: költségvetési évet követően e§edékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
D/II/4e - ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések átalános forgalmi adó visszatérítésere
D/íll4f - ebből: költségvetési évet követően es€dékes követelések kamatbevételekíe
D/IV4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
D/lll4h - ebból: költségvetesi évet követően esedékes követelések biáo§íúo által fizetett kárté té§re

D/u/4i - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések egyéb működési bevételeke



eFt
ESZKÖZÖK El z év Tárgyév

állontinyi érték
A,/Iv/lc ebb l: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesit értékpapírok
A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk zók értékhelyesbítés
A/lv. Konce szióba, vagionkezelésbe adotú eszkarz k (=Aflvll+A./Iv2) 55 28l 54 056
A.) NEMZETI VAGYoNBA TARTozó BEFEKTETETT Es ZKÓZÓK <=AII+AJII+A/|II+A./IV) 1 t90 690 | 17l4o5
B/l/1. Vásárolt készletek
B/I/2. Átsorolt, ki'vctelé fejében átvett készletek
B/I/3 , Egyéb készletek
B/I/4. Befej zetlen termelés, félkész termékek, késztelmékek
B/I/5, Ni'vendék-, hiá és egyéb állatok
Bfl. Ké zletek (=B/I/I+...+B/I/5)
B/II/I. Nem taítós rész s dések
B/II/2. Folgatá i céti hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (>=B/Il]2a+. ..+Bl|ll2e)
B/Il/2a - ebbtll: kárpótlá i jegyek
B/II/2b - ebb ll Kncsuírjegyek
B/II/2c - ebb l: államk tvények
B/II/2d - ebból: helyi tinkormányzat ktitvényei
B/ILDe - ebb l: befektetési jegyek
BAl. Értékpapírok (=B4ll1+Bllll2')
B.) NEMZETI VAGYoNBA TARTozó FoRGÓE ZKÖZÖK (=BA+B[!)
c/I/l. Even t li lejárafu fo.int lek t tt bankbetétek
C/I/2. Éven tuli lejriratri deviza leka't tt bankbetétek
c^. Lek tótt bankbetétek Fcnlt+cfiD)
C/ /1. Folintpénztár
C/lw. y a|ltapénztíí
C/IV3. Betetkiinlvek. csekkek, elektronikus pénzeszkiiziik
cflL Pétrztórak, csekkek, betétk n}vek (=ClIut+C In+{Jlll3)
c/ Ul. KincstáIon kíviili forintszámlád 22 538 21 531
C/III/2, Kincstáóan v zetett forintszáínlák
c/IIl, Forint zámlák (=Clúlll+CllllJ2) 22 538 21 531



ESZKöZöK Előzőév Tárgyév
állománvi érték

D/IIVI. Adott előlegek (=DnIVla+...+D/III^ 0
D/IlI/la - ebből: immateriális javaka adott előlegek
D/III/lb - ebből: beruházásokru adott elólegek
D/llI/1c _ ebből: készletekíe adott előlegek
D/III/Id - ebből: igényb€ vett szolgátauisokTa adott €lőlegek
D/IIVIe - ebből: foglalkoáatottaknak adott előlegek
D/IIVlf- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
D/IIV2. Továbbadási céllal folyósított Limogatások, ellátások elszámolása
D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4. Foryótőke el§Zímolá§a 135
D/IIVs. vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos vis§zapótlási követelés e|száLrnollisa
D/IIV6. Nem Lírsadalombiztositlis pénzügyi alapjait terhelő kiíizetett ellátások megtéíítésének elszámolása
D/IIV7. Folyósított, megelőlegezett tár§adalombiztosítrisi és családtámogatási ellátások elszimolása
D/III/8. Gaz<lasági tir§aság alapítása, jeg}zett tókéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök
D/III/9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénze§zközök, biztosítékok
D^II. Köveíelé§ je egű §ajáto§ el§zámolá§ok (=DflIU1+...+DflIIl9) l35
D) KoVETELESEK (=Dfl+D^I+D^II) l7 727 18830
E/I/l. December havi illetmények, munkabérek elszámolása g20 1 565
E/ID. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minósülő eszközök

elszámolásai
E) EGYÉB sAJÁTos f,,sZKÖzoLDALI ELsZÁMoLÁ§oK (=E/I+E/ID g2o 1565
F/l . Eredményszeínléletú bevételek aktív idóbeli elhatrirolása
F/2. Költségek, ráforditások aktív időb€li elhatá(olása B2 rc6
F/3. Halaszúott úfordítások

F) AKTiv IDÓBELI ELHATÁRoLÁSoK (=F/1+F/2+F/3) B2 ló6ESZKöZöK Ö§SZESEN 1232007 | 213 4g7
G/L Nemzeti vagyon induláskori értéke l 690 084 1 690 084
G/II. Nemzeti vagyon változá§ai
GnII. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 8 054 8 054
G/IV. Felhalmozott eredmény - 514 053 _ 4g3 660



eFt
ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév

állománvi érték
D/II/s. Költségvetési évet kóvetóen esedéke§ követelések felhalmozási bevételre (=D/lI/5a+...+D/ll/se)
D/IIlSa - ebből: költségv€tési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesitésére
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesité§ére
D/IV5o - ebből: költségvetesi évet követóen esedéke§ követelé§ek egyéb tárgyi eszkőzök értékesítésére
D/IV5d - ebból: költségveté§i évet köv9tóen esedékes követelések részesedések álékesítésére
DnI/5€ - ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszúnéséhez kapcsolódó bevételekre
D/Il/6. KöltségveGsi évet követóen esedékes követelések múködési célú átvett pénzeszk özre (>=1111116n 

'rr/6*D/IIl6c)D/Il/6a - ebből: köItségvetési évet követöen esedékes köYetelések múködési célú visszatéritendő támogatások, kölc§önök
visszatérülése az Euópai Uniótól

D/IV6b - ebból: költségveté§i évet követően esedékes követelések működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök
visszatéíülése korm{á,úyoktól é§ máLs nemzetközi szervezetektól

D/II/6o - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök
visszatérülése államhááartáson kíviilról

D/IV7. Költségvetési évben esedékes követelé§ek felhalmoási célú átvett pénze§zközre (>:D/Iy7a+DlIIl7b+DlIIl7c)
D/Ií7a - ebból: költségveté§i évet követően esedékes követelé§ek felhalmozási célú visszatérítendő tfunogatá§ok, kölcsönök

visszatéíilése az EuTópai Uniótól
D/IIi7b _ ebből: köttségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatédtendő támogatások. kölc§önök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektól
D/IV7C _ ebből: költségveté§i évet követően esedékes követelések felhalmozrisi célú visszatédtendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése államháztaításon kívühól
D/II/8, Költségvetési évet kövotően esedékes követ€lések finanszírozá§i bevételre (:D/ly8a+D/IIl8b+D/lIl8c)
D/II/8a - €bből: költségvetési évet köv€tóen esedék€s követelések befektctési célú belft'ldi értékpapirok beváltásábol,

éItékesítéséből
D/IV8b - ebből: költségveté§i évet követóen esedékes követelések hos§zú lejáíatú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/IV8C - ebból: költségvetési é évet követően §sedékes követ§lések belektetési célú külftrldi értékpapilok bcváltásábó|,

érték€§ítéséből
DAI. Költségvetési évét követő évben esedékes köve(elések (=Dllll1+...+DIV8)



EszKöZöK Előző év Tárgyév
állom.ínyi érték

}l/I/9j _ ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesáésére külfiildi kormányoknak
és nemzetközi szervezeteknek

}vv9k ebből: költs€gvetési évben e§edékes kötelezett§é8ek hitelek, kölcsönök törle§ztésére külfiildi pénzintézeteknek

rw9l - ebból: költségvetési évb€n esedékes kötelezettségek váltókiadásoka
Hfl Költ§égveté§i evben esedéke§ kötelgzettségek (=H/I/|+...+H/|/9) 32o

}VIVI. Költségvetési évet követően esedékes kötelezett§égek sz€mélyi juttaüisokra l7 4o4
IVIV2. KölMgvetesi évet követő€n esedéke§ kötelezettségek munkaadókat terheló j árulékoka és szociá,lis

bozzájáEnlási adóía l32
H/IV3 . Költségvetési évet követően esedékes kötelezettsegek dologi kiadásoka
IVIV4. Költségvetési év€t követően esedékes kötelezettségek ellátoftak pénzbeli juttat{ásokra

rVIV5. Költségvetesi évet követö€n esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásoka (>-}VlV5a+rVIV5b)

IVIIlsa - ebffil: költségvetési évet követóen es€dékes kötelezettségek múködési célú visszatéritendó támogatások,
kölcsönök törleMté§ére államh{áztarti§on belülre

H^V5b - ebből: költségvetési évet követően es€dékes kötelezettségek működési célú trimogaüásokra az Európai Uniónak

H/IV6. Költsegvetési évetkövetően es€dékes Lötelezettsegek beruházásokra
t IV7. Költ§égvetési év€t követően es€dékes kötelezettsegek felújításokra
}VIV8. Költségvetési évet köYetöed esedékes kötelezett§é8ek egyéb felhalmozási célú kiad;isokra (>=}VIV8a+IVIV8b)

H/IV8a - ebffil: költségvetési évet követően esedékes kötelez€ttségek felhalmoási célú visszateíúendó támogatások,

kölcsdnök töílesztésére államháztartáson belülíe
}VlV8b - ebbol: költségvetési évet követő€n esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Euópai Uniónak
IVIV9, Költségvetési évet követően esedékes kötelezett§égek finanszírozási kiad]isoka (>=tvlll9a+....+Hllll9i) 4 394 49'75

MV9a ebból: költségvetési évet követóen esedékes kötelezett§égek hosszú lejrárani hitelek, kölcsdnök törlesztésére
penzügl válalkozisnak

HAV9b - ebböl: költsegvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstiárje§rck beváltísára
H/Ivgc - ebMl: költ§egvetési évet követóen esedékes kötelezettségek belftrldi köfuények beváltásrára

TVIV9d ebMl: költségvetési évet követóen es€dékes kötelezettségek éven tuli lejáratú belftrldi értékpapírok beváltására
H/IV9e - ebből: költségvetési évet követóen es€dékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadrÁsaira

H^V9f_ ebből: költsegvetési évet Löveóen esedékes kötelezettség€k kiilfirldi értékpapirok bevriltrisára



ESZKöZöK Elóző év Tárgyév
állományi érték

GAr'. E§zközök éítékhelyesbítésének forrása
GAy'l. Mérleg szerinti eredmény 20 393 - 6 26l

G) SAJÁT TÓKE (=G/I+...+Gnr'D 1204 418 l l98 277

I|VI . Költ§égvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásoka
H^/2. Költ§égveté§i évben esedéke§ kótelezettségek munkaadókat terheló járulékokra és §zociáli§

hozzáj rárulIfui adóra
}W3. Költségvetési évben esedékes kötelezettsegek dologi kiadásoka 320
H/t/4. Költségvetési évben esedékes kötel€zettsegek ellátottak pénzbeli juttatásokía

H/l/5. Költségvetési évb€n esedékes kötelezettsegek egyéb múködési célú kiadásokra (>=WIl5a+H/Il5b)
H/Vsa - ebból: költ§égvetési évben es€dékes kötelezettséggk múködési célú visszatéritendó tiimogaások,

kölcsönök töIl€sztésére államh|íztartáson belülTe

H/I/Sb - ebból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek múködési célú támogatá§okra az Európai Uniónak
H/V6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
}l/l/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújítisokra
H/I/8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmoá§i célú kiadá§oka (>=rl/I/8a+tw8b)
H/I/8a _ ebból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök törlesztésére ii,llanhiztartáson belülre
tw8b - ebból: költségv€tési évben esedékes kötelezettségek f€lhaImozási célú támogatrisok az urópai Uniónak
H/I/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek linan§zírozrsi kiadásoka (>=H/I/9a+....+Hl|l9l)

H/I/ga ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejátatú hitelek, kölcsönök töIlesáé§ére
pénzügyi válalkoásnak

H/V9b _ ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek íövid lejáratú hitelek, kólcsönők töIlesztéséíe
pénzügyi vIi,llalkozásnak

H/V9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelez€ttségek kincstáIjegyek beváltására
H/V9d ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éverr belüli lejáíatú belöldi értékpapilok beváltá§íra
Hnl9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettsé8ek bclöldi kötvények bevált]isá,ía

H/V9f- ebból: költségvetési évben esedékes köt€Iezettségek éven tuli lejáratú belfi]ldi értékpapírok beváltáslíra
rvllgg - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartráson belüli rrregelőlegezések visszairzetésére
H/I/9h - ebből : költségvetési évben esedéke§ kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
H/V9i ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külfdldi értékpapírok beválxására



IIl1. mellék|et a 7 l 20|6,(V . 03.) rendelethez

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása rÖg

CoFoG Megnevezés
Fogl.
száma

Szem.
jutt.
K1

M.
adőt
terh.j.
K2

Dologi
kiad.
K3

Ellátottak
pénz.jutt.
K4

Műk.célú
végleges pe.
átad. és

támog.
ért.kiad. K5

TartaIék
lpénzm.

Felhalm.
Kiad.
K7-8

Osszesen

0l l130 Onk.is,tev. 8 23 844 6 80l 9 700 67 2 270 42 682

0I1220 Adó. .

016010
Országgyűlési és EP.
önk,választások 823 I7 84.

0 l 6080
kiemelt államiés önk-i
rendezvények 6 6

l 0405 l óvodáztatási tám. 40 40

l 05020
Fogl.elős.képz.és
tám./FHT 1 403 l 403

1 06020
Lakásfenntartással.
lakhatással összef.ellát. l 994 l 994

l 07060

Egyéb szociális
pénzbeni és

természetbeni
ellátások. tám. /RSZS 718 718

összesen 8 24 667 6 818 9 700 4 155 67 0 2 276 17 683

IIl2. melléklet a 712016.(V. 03) rendelethez

Bevételek alakulása köH
eFt

Működési célú támogatások áth-n belüli 2 977

Közhatalmi bevétel (esküvő) 62

Működési bevétel 211

költsésvetési bevételek: 3 250

Maradvány ieénybevétele 5 2I3

lrányító szervi támogatás 45 935

köH fi nans zírozási bevételei: 51 148

Társvévi bevételek: 54 398



ESZKÖZÖK Előző é! Trárgyév
állományi érték

HAI/9g - ebból: költségvetési évet követóen esedékes kőt€lezettségek hite|ek, kölcsönök törlesztesére küfoldi kormányoknak
és nemzetközi szeryezeteknek

H/lvgh - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötel€zettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére küliiildi pénzintézeteknek
H/lll9i ebbóI: költségvelési v esedékes kötelezettségek vátókiadásokra
H/ll Költségveté§i évet követően esedéke§ köt€lezettségek (=H/II/1+...+H/|I/9) 21930 4975
H^IIi 1. Kapott előlegek (=lVIIVl a+H/IIl/1b+H/IlVl c) 4 2O8 6 863
H/[IUla - ebból: hiúfizetés ajövedelemadókban
H/III/la - ebb<il: túlfizetés az általános folgalmi adóban
H/III/I a - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 4 208 6 863
tl/ I/2. Továbbadási célból folyósított táLrnogatások, ellátások elszámolása
H/III/3. Más szervezetet megilletó bevételek elsziinrolása 28 l 55ó
H/III/4. Forgótőke elszimolás (kincstár)
H/IIVS. Vagyonkezelébe vett eszközökkel kapcsolato§ visszapótlási kötelez€tt§ég elszámol{ísa
}VIII/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátísok megtérítésének elszámolá§a
}VI|V7. Muíkáltató által korengedmény€s nyugdúhoz megfizetett hozzájfuulás elszámolása
H/III/8. Letétre, megórzé§re, feezetk€zelésre átvett pénzeszközölq biztosítékok
H/III/g. N9mzetközi támogalási prograínok pénzeszközei 442
H/llvl0, Áuamadósság Kezeló Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
}VüI..Kötelezettség jelle8ú sajáto§ el§zámo|á§ok (=HnIí1+...+HflIV10) 4 678 t 4l9
H) KOTELEZETT§EGEK (=H/I+}i/II+H/III) 26 60a B1U
D KrNCSTÁRi SZÁMLAVEZETÉ,SEL KAPCSOLATO§ ELSZÁMOLÁSOK
J/l. Eredményszemléletú bevételek passzív időbeli elhaúrolása
J/2. Költségek, úfoídítások passzív időbeli elhatárolása 92l 1 566
J/3. Halasztott elednényszemléletii bevételek

o PA§szÍv |DÓBELI DLHATÁRoLÁSoK 1=l41rrr*ro, 921 1566
FoRRÁSOK ÖS§ZE§EN (=G+H+|+J) 1232 on7 1213 497



1116. melléklet a 712016. (V. 03.) rendelethez

Eredmény-kimutatás
eFt

Közhatalmi eredrnényszemléletű bevételek 62
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 62
S aj át tennelés ű készletek ál l ornányváltozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját tclj esítmények értéke
központi nrűködési célú támogatások eredményszernléletű bevételei
Egyéb műköcjési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
Egyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagi ellegű ráfordítások
Bérköltség
Szernélyi jellegű cgyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Tcvékenységek eredménye
Kapott fiáró) osztalék és részesedés
Kapott (iáró) kamatok és kamadellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb credtnényszemléletű bevételei
-ebből árfolyarnnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
Fi zetendő kamat és karnatj ellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvcsztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-ebből áríblyanrvesztcsóg
Pénzügyi műveletek ráfo rdításai
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalnrozási célú tárnogatások eredményszemléletű bevételei
Különfele rendkívüli ercdményszemléletű bevételek
Rendkívüli eredményszem léletű bevételek
Rerrdkivüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerinti eredmény

45 935
2 977

211
49 l23
2 117
7 583

9 700
20 947
3 720
6 818

31 485
437

6 37l
l l92

8 884

-8884
-7 692



IIl3. melléklet a 7 12016.(V. 03.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának
2015. évi összesített

Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

IIl4. mellék|et a712016. (V. 03.) rendelethez

Felhalmozási kiadások

Beruházásként a már fent felsoroltak (előterjesztés) keniltek beszerzésre 2 276eFt összegben.

II/5. mellékleta712016. (V, 03.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Mesnevezés Teliesítés Mesnevezés Teliesítés

Működési bevételek 211 Személyi iuttatások 24 667

Működési célú támogatások áht-n belül 2 977
Munkaadókat terhelő járulékok és
Szocho 6 818

Működési célú átvett pénzeszközök Doloei kiadások 9 700

közhatalmi bevételek 62 Eeyéb működési célú kiadások 67
Felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeli iuttatásai 4 155

Finanszírozási bevételek 5i 148 Felhalmozási kiadások 2 276
Füeeő. átfutó. kieeyenlítő bevételek Finanszírozási kiadások

Függő, átfutó. kiegyenlítő kiadások

Tárcyévi bevételek 54 398 Tárevévi kiadások 47 683

eFt

Rendszeres nénzbeli ellátások

Ovodáztatási támo gatás 40

Foelalkozást helvettesítő tám. / Rendszeres szociális seséh 2121

Osszesen: 2 16l
Eseti nénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Lakásfenntartási támogatás normativ alapon | 994

összesen: l 994

Ellátások mindösszesen: 4 l55



II. Tárgyi eszközök összesen l 948
9. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ebből:
Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen
- Korlátozottan forgalomképes

Egyéb vagyon:
10. Gépek. berendezések és felszerelések I 948
1 1. Járművek
12. Tenyészá||atok
1 3. Beruházások, felújítások
14. Beruházásra adott előlegek
15. Állami készletek, tartalékok
1 6. T ár gyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök
2, Tartós részesedés

- Törzsvagyon körébe tatltoző korl. forgalomképes belfoldi részvény
2. Tarló s hitelvi szon}t me gte ste sítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
5. Egyén hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Iv. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
6. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
7. koncesszióba adott eszközök
8. Vagyonkezelésbe adott eszközök
9. Vagyonkezelésbe vett eszközök
1 0. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

B ) NEMZETI VAGYONBA TAR T OZÓ F ORGÓE S ZKÖZÖK Ö S SZP SPN

C) PENZESZKÖZÖK

D) KÖVETELESEK

E) EGvÉB sAJÁTos EszKözoLDALI ElszÁMorÁsorc 1 138

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 165

r-szKözöK ÖsszsrsEN 3 251,

FoRRÁSoK

G) SAJÁT TÓKE 2113



Maradványkimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
Alaptevékenység költségvetési egyenlege
Alaptevékenység ftnanszirozási bevételei
Alaptevékenység ftnanszirozási kiadásai
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
Alaptevékenység maradványa
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
Váilalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
Y állalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
Vállalkozási tevékenysé g fi nansz írozási bevételei
Y áIla|ko zás i t ev é k e n y s é g lrnan s z ír o zási k i adás ai
Y áIlalkozási tevékenység finansz irozási egyenlege
Y áIlalkozási tevékenysé g maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
Alaptevékenység szabad maradványa
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
Vállalkozási tevékenység felhasz nálbatő maradványa

IIl7, mellék|et a 712016. (V. 03.) rendelethez

eFt
3 250

47 683
- 44 433

51 148

51 148
6 715

6 715

6 715

II/8. mellékleí a 7 12076. (V. 03.) rendelethez

Vagyonkimutatás a rÖH saját vagyonának 2015. évi adatairól

ESZKOZoK
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN

1 948

I. Immateriális javak összesen
7 . Alapítás, átszervezés aktivált értéke
8. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
9. Vagyoni értékű jogok
10, Szellemi termékek
1 1. Immateriális javakra adott előlegek
1 2. Immateriális javak értékhelyesbítése

eFt



Il/9. fielléklet a'l /2016, (V. 03,) rendelethez

Könywit€li Mérleg
Köli§ég}eaési szervek 20| 5. évi beszámolója (KÖH)

eFt
ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév

állománvi éTték
A/I/l. Vagyoni értékú jogok
A/V2. Szellemi termékek
A./V3. Immateriál is j avak értékhelyesbítése
An. lmmat€riá§s jav&k 6sszesen (=A,/I/1+ NID+N|B)
A,[Vl, Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
dul2. Gépek, b€Iendezések és felszerelések, jármúvek 593 1 948
Á-lII/3. Tenyészállatok
A,/IV4. Berulr,iztisok, felújílisok
MV5, Táígyi eszköZök értékhelyesbitése
A^I. Tírsri Bzközök(-NIul+NIn+NIIl3+NIlI4+Nlll5) 593 1 948
A,/III/I. Taltós reszesedések (:{III/1a+....+MII/le)
A/IIVI a - ebból: tartós részesedé§ek j egybankban
A"/lll/lb - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
A,{ /lc ebból: tartós lészesedések pénzügyi vállalkozásban
A/III/ld ebból: tafiós észesedések trársulásban
A/III/1e - ebból: egyéb tartós re§zes€dé§ek
A,/IIV2. Tartós hitelviszon}t megtestesítő éfiékpapíIok (>:AAIl/2a+NI|I/2b)
A./ItI/2a ebból: államkötvények
AÁII/2b ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
A/III/3. Befektetett pénzü8yi eszköók értékhelyesbitése
A/I|I/3. Befekteiett pónzüsri e§zközök (= Alllll I+ A/IIw+AllllB)
A./Iv/l. Konce§szióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/Iv/la+dIV/lb+A/IV/lc)
A/IV/I a - ebből: immateriális javak
A,ilvllb - ebböl: t{fugyi eszközök
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állománvi érték
c/TV/l. Kincsttfuon kivtili devizaszámlák
C/lV/2. Kincstárban ve zetett dey |zaszáínlák
c/Iv. Deviza§zámlák (=c{v ll+CiIY 12)
q PÉNZESZKöZöK (=c^+...+c/ry)
D/t/l. Költségv€tési évben esedékes követelések múködési célú ámogatások államhááartáson belühől (=D/I/la)
D,/íla - ebból: költségvetesi évben esedékes követelések működési célú visszatédtendő támogat{ások, kölcsönök

visszatérülésére államháztaításon belülről
D/V2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson

belülról (=DAl2a)
D/V2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatédt€ndő támogatások, kölcsönök

visszatérülésére államháztafiáson belühől
D/I/3 , Költ§égvetési évben esedékes követelé§ek köáatalmi bevételíe (-Dlv3a+ . . .+D/Il3f)
Dü3a - ebből: költségvetési évben esedék€s követelések jövedelemadókra
D/V3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájánrlási adóra és jrárulékokra
D/V3c - ebból: költségvetési évben esedékes követelé§ek bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
D/l/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni űpusú adóka
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatísok adóiB
D/I/3f - ebből: költségveté§i évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeke
D/V4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (:D/Il4a+...+D/|l4i) 8 883
Dnl4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére. közvetitett

szol gátatások ellenértékére
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/I/4c - ebból: költségvetési évben esedékes követelések ellátási űjaka
D/V4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszímlázott általlínos forgalmi adóIa
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatédtésére
D/V4f - ebból: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi múveletek bevételeire
D/I/4h - ebből: költségveté§i évben esedékes követelések biztosító által fiz€tett káítéritésre
DAl4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb míiködési bevétel€ke 8 883



eFt
ESZKÖZÖK Előző év Tátgyév

állománvi érték
Mv/lc - ebből: tartós részesedé§ek, taltós hitelviszon},t megtestesító értékpapfuok
A,4vl2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott €szközök éftélihelyesbítése
A/IV. Koncesszióba, varyonk€zelésbe adott eszkőzök (=NIY ll+Nlv l2'l
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTozÓ BEFEKTETETT EszKözÖK (=AJ!+A^I+A/III+A/IV) 593 1 948
B/y|. vá§árolt készletek
B/y2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/V3. Egyéb készletek
B/I/4. Befejez€tlen t€rmelés, félkész termékek, késztermékek
B/l/5, Növendék-, hízó és egyéb állatok

B^. Készletek (=B/í1+...+B^/5)
B,4Il1. Nem tartós részesedések
B/II/2. Forgatási célú hitelviszon)t megtestesítő értékpapirok (>=B/IIl2a+...+B/íIl2e)
B/IV2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/tV2b - ebbőli kincstáíj egyek
B/II/2o - €bből: állaírrkötYények
B^l/2d - ebböl: helyi önkormányzat kötvényei
B/Ill2e - €bből: befektetési jegyek
Bfl t. Értékpapírok (=BllU l+Bllll2)

B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK (=B/I+B^|)
C/Vl, Éven tűi lejriratú forint lekötött bankbetétek
C/V2. Éven tuli lejáratu deviza lekötött bankbetétek
c/I. Lekötött bankbetélek (=g1111*g o'r',
c/IVl. FolintpénztáI
CIIID. y al.utapéí]ú,íáE

C/IV3, Betétkön}ryek, csekkek, elektronikus pelzcszközök
C/IL Pénztíralr, csekkek, betétkön}Yek (=cIIlÉClllD+ClIll3)
c/íTI/l. Kincstíron kívüli forintszámlák
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák
c/lII. Forintszámlík (=C l I|l í+c ll|lJz)



ESZKöZöK Előzőé,- T,í.gyérr" 
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értékesitéséból 
állományi érték

D/I/8g - ebból: költségv€tési évben esedékes követelések befektetési célú külftrldi értékpapírok beváltásából,
értékesitéséből

D/I. Költ§égvetési évben e§edéke§ követelé§ek (=D/V1+...+Dfll8) s 883
D/IIII. Költségvetési évet követően esedékes követelések múködési célú támogatások bevételeire áht-n belülról (>:D/ll/la)
D^I/la - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú vis§zatérít€ndő tímogatások,

kölc§önök vis§zatérülé§ére államháztartáson belülről
D/lIl2. Költségvetési évet követően e§edékes követelések felhalmoási céIú trimogatrisok bevételeile ál|amhááartá§on

b€lülről (>:D/IV2a)
D/IV2a - ebből: költségvetesi évet követően esedék€s követelések felhalmozrisi céIú visszatéritendő ámogatások,

kölcsönök visszatértilé§ére államháztartá§on belülól
D/IV3. Költségvetési év€t követően esedékes követelések köáatalmi bevételre (=D/tl/36+...+DAV3í)
D/IV3a - ebMl: költségvetési évet követően esedékes követelésekjövedelemadókm
D/IV3b - ebből: költségvetési évet követően es€dékes követelések szociáis hozájárulási adóra ésjárulékokra
D/IV3o - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóka
D/IV3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókm
D/IV3e - ebből: költségvetési évet követően esedék€s követelések termékek és szolgátatások adóira
D/IV3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeke
DnV4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (:D/lV4a+ ,..+Dl|ll4i:)
D,{V4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenéItékére, közvetitett

szolgáltatrások ellenértékére
D/II/4b - ebből: kóltségvetési évet köveóen esedékes követelé§ek tulajdonosi bevételeke
DAIl4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra
D/lll4d - ebből: költségvetési évet követően es€dékes követelések kiszámlrázott általrinos forgalmi adóra
DAI/4o - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatédtésére
D/IV4f- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekle
D/II/4g - ebből: költségvetesi évet követően o§edékes követelések egyéb pénzügyi műve|etek bevételeile
D/Iy4h - ebből: költ§égveté§i évet követóen esedékes követelések bizto§ító által fizetett k|ártédtésle
D/IV4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre
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állonrráltvi érték
D/I/5, Költségvetési évben es€dékes követelések felhalnrozási bevélelre (=D/I/sa+...+D/U5e)
Dű5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
Dü5b - ebből: költségvetési évben esedék€s követelések ingatlanok éítékesitésére
D/I/sc - ebbóI: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
Dnlsd - ebból; költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére
D/V5e - ebből: költségvetési évben e§edékes követelések íészosedések megszlinéséhez kapcsolódó bevételekre
D/V6. Költségvetési évben esedékes követelések múködési célú átvett pénzeszközre (>:Dlll6a+Dl|l6b+Dl|/6c)
D/l/6a - ebből: költségveté§i évben esedékes követelések múködési célú visszatérítendő támogatá§ok, kölcsönök

visszatérülése az Ewópai Uniótól
D/I/ób - ebből: költségveté§i évben esedékes követelések múködési célú visszatéritendő támogauísok, kölcsönök

vi§szalérülé§e korftínyoktól é§ más nemzetközi szervezetektól
D/I/6c - ebből: költségvetési évben €sedékes követelések működési célú visszatéritendő tiámogatások, kölcsönök

viss7átérülése á||arhháztart|áson kivülről
D/I/7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>:D/u7a+D/l/7b+D/v7c)
D/V7a - ebből: kóltségvetési évben esedékes követelések felhalmoási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

vi§§zatériilése az Európai Uniótól
D/V7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelé§ek felha]rnozási célú visszatédtendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormrinyoktól és más nemzetközi szeNezetektől
D/í/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatáLsok, kölcsönök

visszatéíülésg államhááartáson kívülól
D/I/8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási b€vételíe (>:D/l/8a+...+D/I/8g)
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelé§ek forgatási célú belfirldi értékpapírok beváltásából,

éítékesítéséből
DAl8b - ebból: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belftildi értékpapírok beválLisából,

értéke§ítéséből
D/V8c - ebból: kőltségvetési évben esedékes követelések államháztaíáson belüli megelőlegezések törlesáéséTe
D/V8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/V8e - ebből: költségvetési évbe[ e§edékes követelések rövid l€járatú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/I/8f- €bből: költségv€tési évben esedéke§ követelé§ek lorgatási célú küIftildi értékpapírok beváltísából,



ESZKöZöK Előző év Tárgyév
állománvi éTték

Dnlvl. Adott előlegek (=D/IIV1a+...+D/III/10 326
D/III/Ia - ebből: immatedális javakra adott előlegek
D/lIl/1b - ebből: beruh{áásoka adott előlegek
D^IVIc - ebből: készleteke adott elólegek
D/IIVld - ebből: igénybe vett szolgátaásokla adott előlegek
D/Ill/le - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 326
D/llt/lf- ebból: túlfiz€tések, téves és visszajfuó kifizetések
D/Ill/2. Továbbadási céllal folyósított támogatások, elláúsok elsámolása
D/III/3. Más ráltal beszedett bevételek elszámolása
D/llI/4. Foígótóke elszámolá6a
D/IIís. vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
DAIV6. Nem társadalombiztosít]i§ pénzügyi alapjait terhelő kifizetett €llátlisok megtéritésének elszámolrisa
D/IIV7. Folyósított, megelólegezett társadalombiztosítísi és családtrirnogatási ellátások elszrimolása
D/III/8. Gazdasági Líxsaság alapítása, jegyzett tókéjének emelé§e esetén a táísaságnak ténylegesen átadott eszközök
D/III/9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biáosítékok
D^IL Követelé.§ jellegű §&jíto§ el§zámolá§ok (=DflII/l+...+DAIv9) 326
D) Ko\.ETELESEK (=D/I+D/II+D/IID 9 2o9
E/V1. December havi illetrnények, munkabérek elszámoliisa l l38 1138
E/r2. Utalványok, bérletek é§ más hasonló, készpénz-helyettesitő fizetési eszköznek nem minősüló eszközök

elszímolásai
E) EGYÉB sAJÁTos ESZKÖZoLDALI ELsZÁMoLÁsoK (=E/I+EnD 1138 r l38

F/1. Eredményszemléletű bevételek aktiv időbeli elhaifuolá§a
F/2. Költségek, úfordítások aktív időbeli elhaLirolása 165
F/3, Halasáott nifordítások

D AKTÍV IDŐBnLI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+FA) 165
ESZKÖZÖK összEsEN 10940 3 251

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
GnI. Nemzeti vagyon változásai
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és vátoásai 4l2 4l2
G/IV. Felhalmozott eredínény l 061 9 393
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állomáDyi érték
D/II/5. Költségveté§i évet követően esedékes követelések felhalmoási bevételre (=D/IV5a+.. , +D/tI/5e)
D/Illsa - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriálisjavak értékesítéséIe
Dilvsb - ebból: költségvetési évet köv€töen esedékes követelések ingatlanok értékesitésére
D/IV5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéke§itésére
D/IV5d - ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések éítékesítéséIe
D/IU5e - ebból: költségvetési évet követóen esedékes követelések részesedések megsziínéséhez kapcsolódó bevételekre
D/II/6. Költségyeté§i évet követően esedékes követelések müködési célú átvett pénzeszközle (>=Dl||l6a+D/||l6b+D/Ill6c')
D/I1/6a - ebból: költségvetési évet követóen esedékes követelések múködési célú visszatédtendő táínogatások, kölcsönök

vi§szatérülése az Európai Uniótól
DAI/6b - ebből: költségveté§i évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi §zervezetektőI
D/II/6o - ebből: költségvetési évet köveóen esedékes követelések működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

visszatéríilése államháztartáson kívülről
D/tV7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>:D/lI/?a+D/1l/7b+D/II/7c)
DAl/7a - ebból: költségv€tési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatédtendő timogatások, kölcsönök

visszatéúlése az Európai Uniótól
DÁV7b - ebből: költségveté§i évet követően esedékes követelések felhalmoási célú visszatédlendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektól
DnV7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozrási célú visszatéritendó támogatások, kölcsönök

vi§szatérülése államháztartáson kívülól
D/lV8. Költségvetesi évet követóen esedékes követelések finanszírozási bevételre (:DnIl8a+D/Ill8b+D/IV8c)
D/Il/8a - ebMl: költségveté§i évet követően esedékes követelések befektetési célú belloldi értékpapírok beváltásából,

értékesítéséből
D/IV8b - ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú l€járatú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/IV8c - ebból: költségYetési é évet követöen esedékes kövctelések befektetési célú külftjldi értékpapírok beváltásából,

értékesítéséből
D/IL Költ§é8veté§i évét követő évben esedéke§ követelések (=D/Il/l+...+D/IV8)



E9ZKÖZÖK Eózn év Tárgyév
állo&invi érték

}VIl9j ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesáésére kiilíijldi kormányoknak
és nemzel,közi szeNezeleknek

}VIl9k - ebból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölc§önök törlesztésére külföldi penzintézeteknek
}VIl9l ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettsé8ek váltókiadásokm
Hfl Költ§égvetósi évben esedékes kötelezett§egek (=Ilrryl+...+Hrl9)
H/II/I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezett§égek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális

hozzájárulási adóIa
H/II/3. Költségveté§i évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/III4. Költségvetési évet követő€n esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttaésoka
H/II/5. Költségvetési évet követően es€dékes kötelezettség€k egyéb múködési célú kiadá§okra (>=H/lIl5a+H/Iy5b)
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően es€dékes kötelezettségek múködési célú visszatédtendő támogat{sok,

kölcsönök törlesztésérc államhááaítá§on belülre
H/IIlsb - €bből: költségveté§i évet követően €sedékes kötelezettségek működési célú tárnogatásokra az Európai Uniónak

H/IV6. Költségvetési év€t követően esedékes kötelezettségek bearházásoka
H/lI/7. Költségvetési évet követően esedékes köúelezettségek felújit]isokTa
H/IV8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség€k egyéb felhalmozrisi célú kiadá§okra (>:H/lIl8a+H/IIl8b)
H/IV8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötel€z€ttségek felhalmozási célú vis§zatédtendö támogatások,

kölc§önök töTlesztésére államhlíztartá§on belülle
H/IV8b - ebből: költségveté§i évet követóen esedékes kötelezettségek felhalmozisi célú támogatások az Euíópai Uniónak
ÚIV9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszirozási kiadásokra (>:I!I1/9a+ . . . .+H/IIlgi)
tíIV9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejámtú hitelek, kölcsönök törlesáésére

pénzügyi vállalkozásnak
MV9b ebből: költségvetési évet követően esedéke§ kötelezettségek kincstárjegyek beváJtására
H/íV9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belftrldi kötvények beváltásfua
}VIV9d ebből: költségveté§i évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejfuatú belöldi értékpapirok beváltá§ara
MI/9e ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
H/Il/9f- ebből: költségvetési évet követóen esedékes kötelezettségek külftjldi értékpapirok beváltására



ESZKÖZÖK E|őzőév Tárgyév
állományi érték

G/v. Eszközök értékhelyesbítésén€k forrása
GAy'I. Mérleg szerinti eredmény 8 332 - 7 692

G) SAJÁT TÓKE (=cfl+...+G/vl) 9805 2l|3
H/Vl. Kölíségvetési évben e§edékes kötelezettségek sz€méIyi jultatásokra
H/I/2, Költségvetési évben esedékes köt€lezettségek munkaadókat terhelő jáíulékokía és szociális

hozzájárulási adóra
WI/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadáLsoka
rVV4. Költ§égvetési évben esedékes kötelezettség€k ellátottak penzbeli juttatásokra

rW5, Költ§égvetési évb€n esedékes kötelezettségek egyéb múködési célú kiadásokra (>=H/I/5a+lf[/5b)
H,/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendó tlírnogatá§ok,

kölcsónök !örlesztésére államhráztartáson belülre
H/I/5b _ ebbőll költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatii§okía az Európai Uniónak
H/V6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházá,soka
H/I/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújítlísokra
HlV8. Költ§égv€tési évben esedékes kötelezetts€g€k egyéb felhalmozási célú kiad.ísoka (>:rVIl8a+H/V8b)
tvll8a _ ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmoási célú visszaterítendő trimogatások,

kölcsönök törleszté§ére államháztanrisorr belülre
wv8b _ ebkíl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmoási célú támogatások az urópai Uniónak
H/r9, Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásoka (>=H/I/ga+....+tíIlgl)
úIl9a ebből: költségvetési évben e§edékes kötelezettségek hosszú lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztésére

pénzügyi vállalkozásnak
H/V9b - ebMl: költségveté§i évben esedékes kötel€zettségek óvid lejáratú hitelek, kölcsönök töIlesztéséIe

pénzügyi vállalkoásnak
H/V9c - ebből: költségvetési évben esedéke§ kötelezettségek kincstárjegyek beváltlá§áÉ
tvll9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli |ejáratú belftildi értékpapírok beválására
Hnl9e - ebből: költségveté§i évben esedékes kötelezettségek bclíiilű kötvények beváltására
rvll9f- ebból: költségvetési évben esedékes kötelezettség€k éven túli |ejáratú belft ldi értékpapírok beváltásrára
H/I/9g _ ebből: költségvetési évben es€dékes kötelezettségek államt!íztartáson belüli megelőlegezé§ek visszalizetésére
H/I/gh - ebből: költségvetési évben €s€déke§ kötelezettségek pénzúgyi lízing kiad,ísaira
fVV9i - ebból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külft'ldi értékpapírok beválására



III/I. melléklet a 7l 2016. (V. 03.) rendelethez

Nem intézményi keretek kÖzötti feladatok kiadásainak alakulása Ladánybenei Csiribiri óvoda
eFt

CoFoG Megnevezés Fogl.
száma

Szem.
jutt.
K1

M, adót
terh.j.
K2

Dologi
kiad.
K3

Ell.
pénzb.
j utt.
R4

Műk.célú
végleges pe.

átad. és

támog. ért.
kiad. K5

Tartalék
/pénzm.

Felhalm.kiad.
K7-8

összesen

01 l l30 Önkorm. és ..... ált.isaze.1 914 9l4
013390 Esl éb vendéslátás 927 927
09l l l0 ovodai nevelés l0 27 78,/ 7 570 454 35 811
09l120 SNI ellátás l44 35 l79
091 l40 Óvodai nevelés. ell.múk. f. 8 2 832 362 3 202
l 0705 1 szociális étkezés 357 355 2 359 4 07l

0960 l 5
Ovodai intézménl,i
étkeztetés 2 3 098 843 4 090 142 8 173

09ó0 1 5

IskoIai intézménl,i
étkeztetés l l 271 317 6 458 202 E

60096025 Munkahelvi étkeztetés 60
Osszesen l4 33 ó57 9 158 17 180 9l4 706 61 615

III/2. melléklet a 712016{V .03.) rendelethez

Bevételek alakulása
eFt

Működési bevételek

!$Éb saját működési bevétel (kamatbevétel) 6

Egyéb saját működési bevétel 2

Ellátás díiak
lskolai térítési díiak 1 831

ovodaitérítési díiak 795

Egyéb vendéglátás I 240

Munkahelyi étkeztetés 78

szociális étkezetés 2 342

Kiszámlázott term ék és szo l gá ltatás ÁPe b evétele l 72l
AFA visszatérítése 433

Működési bevétel összesen: 8 448

Műk.c.támogatásértékű bevétel
pályázati összeg 0

Támosatásértékű működési bevétel összesen: 0

Irányító szervi támogatás
Működési célú finanszírozási bevétel Önkormánvzattó| 56 784

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel Önkormánvzattól

Átvett pénzeszközö k mindösszesen: 56 784
Maradvánv isénvbevétel 3 727

Bevétel összesen: 65 232



ESZKÓZÖK Elóző év TáTgyév
állományi érték

H/IV9g - ebből: köttségvetési évet követően €sedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesáésére külöldi kormányoknak
és nemzetközi szervezeteknek

íVII/9h - ebból: költségvetési évet követőel esedékes kőtelezettségek hitelek, köIcsönök töfle§ztésére külfiildi pénzintézeteknek
H^V9i - ebből: költsé8Ietési v e§edékes kötelezettségek váltókiadásoka
tIAl Költ§égvetési évet követóen e§edéke§ kötelezett§égek (=H/llll+.,.+H/Il/9)
}VI /1. Kapott elólegek (=H/Ilí/la+rV l/lb+H/lII/lc)
IVlIVla - ebbőt: ttiúfizetés a jövedelemadókban
tVlIVla - ebből: tűfizetés az általános forgalmi adóban
H/III/1a - ebből: egyéb túlfiz€tések, tév€s és visszajriró befizetések, egyéb kapott előlegek
HAlí/2. Továbbadrási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
HnIIl3, Más szervezetet megilletó bevételek elsámolása
H/III/4. Forgótöke elszámolás (kincstát)
H/IIV5, Vagyonkezelébe vett eszközökkel kapcsolatos vis§zapótlási kötelezett§ég elszímolása
}i/IIV6. Nem tátsadalombiztosítás pénzti$i i alapjait terheló kifizetett ellátások megtéIitésének elsámolása
HilIV7. Munkáltató által korengednényes nyugdűhoz megfizetett bozájáíulás elszámolása
!VIII/8. Letéte, megőrzé$e, feez€tkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
H/III/9. Nemzetközi íámogatá§i progranok pénzeszközei
H/IIVlo. Álbínadós§ág Kezeló Központ Zrt,-nél elhelyezett fedezeti betétek
I III Kötelez€tl§ég jellegú §ajítos el§zámo|á§ok (=It/ l/1+...+IVIlJ/lo)
D KöTELEzETT§Écnx (=rra+Hnr+rrnlr)
I) KINCSTÁru SZ{MLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁ§OK
J/1. Eredményszernléletú bevételek pas§zív időbeli elhatáro|ása
J/2. Költségek, ráfordiüisok passzív időbeli elhatírolása l l35 1138
J/3. Halasztott eredmény§zemléletű bevételek

J) PA§sziv IDÓBELI DLHATÁRoLÁSoK 1=J4 a.llr*rra, l 135 1 t3E
FoRR/isoK ö§SzEsEN (=G+H+I+J) 10940 325l



Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
S aj át termelé sű ké szl etek állományv áItozása
Saját előállítású eszközök aktivált éftéke
Aktivált saját teljesítmények értéke
Központi működési célú támogatások eredményszemléletú bevételei
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Különfele egyéb eredményszemléletű bevételek
Egyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagi ellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi j ellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egvéb ráfordítások
Tevékenységek eredménye
Kapott (áró) osztalék és részesedés
Kapott fiáró) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
-ebből árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-ebből árfolyamveszteség
Pénzü gyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerinti eredmény

III/6. melléklet a 712016. (V. 03.) rendelethez
eFt

Eredmény-kimutatás

4 534

4 534

53 057

2
53 059
l0 746
2 445

13 191
30 686
2 972
9 157

42 8l5
568
209
810

6

6

6
816

816



III/3. melléklet a 7 12016.(Y. 03.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának
2015. évi összesített

Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

III/4. melléklet a 712016. (V. 03.) rendelethez

Felhalmozási kiadások

Az idei évben az Óvodavonatkozás ában az eredeti előirányzathoz képest 200eFt-ot év közben
a Képviselő-testület engedélyezett, mely módositott összeg átvezetése és felhasználása
megtörtént 706eFt-al, aberuházás résztelezése az előterjesztésben már ismertetésre került.

III/5. melléklet a 712016. (V.03.) rendelethez

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda vonatkozásában ez a táblázat nem releváns, mivel
ellátottaknak semmilyen kifizetés nem történik az ővoda pénzforgalmi számlájáró1, illetve
pénztáráből.

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Mesnevezés Teliesítés Mesnevezés Teliesítés
Működési bevételek 8 448 Személyi iuttatások 33 657

Működési célú támosatások áht_n belül
Munkaadókat terhelő járulékok és
Szocho 9 158

Működés célú átvett pénzeszközök Dolosi kiadások 17 180
közhatalmi bevételek Eevéb működési célú kiadások 914
Fe lhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeli iuttatásai
Finanszírozási bevételek 56 784 Felhalmozási kiadások 706
Füeeő. átfutó. kiegyenlítő bevételek Finanszírozási kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Társyévi bevételek 65 232 Társvévi kiadások 61 615



III/8. melléklet a 712016, (V, 03.) rendelethez

Vagyonkimutatás az Óvoda saját vagyonának 2015. évi adatairól
eFt

ESZKöZöK
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN

476

I. Immateriális javak összesen
13. Alapítás, áíszewezés aktivált értéke
14. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
15. Vagyoni éftékű jogok
16. Szellemi termékek
17. Immateriális javakra adott előlegek
1 8. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen 476
17. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok 476

Ebból:
Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen
- Korlátozottan forgalomképes

Egyéb vagyon:
18. Gépek, berendezések és felszerelések
19. Járművek
20. Tenyészállatok
2 1 . Beruházások, felúj ítások
22, B eruházásra adott előle gek
23. Áilami készletek, tartalékok
24. T árgyi eszközök értékhelye sbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök
3. Tartós részesedés

- Törzsvagyon körébe tartoző korl. forgalomképes belfoldi részvény

2. T artő s hitelviszonlt megteste sítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4, Hosszú lejáratú bankbetétek
5. Egyén hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi e szközök értékhelye sbítése

Iv. Üzemeltetésre, kezelésre áíadott, koncesszióba adott eszközök
1 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
12. Koncessziőba adott eszközök
1 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
14. Vagyonkezelésbe vett eszközök
1 5. üzemeltetésre, kezelé sre átadott, konce sszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése



Alaptevékenység költségvetési bevételei
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
Alaptevékenység költségvetési egyenlege
Alaptevékenysé g ftnanszír ozási bevételei
Alaptevékenys é g ftnanszír ozási kiadásai
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
Alaptevékenység maradványa
Y állalko zás i tevéke ny s é g kö lts é gveté s i b evéte l e i
Y állalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
Y ál|alko zás i tevékeny s é g k ö lts é gveté s i e gl,enl e ge
Y állalkozási tevékerrység fi nansz irozási bevételei
Y állalkozási tevékenység fi nansz irozási kiadásai
Vállalkozási tevékenység fi nansz ir ozási egyenlege
Vállalkozási tevékenység maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
Alaptevékenység szabad maradványa
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
Vállalkozási tevékenysé g felhasználható maradványa

III/7. melléklet a 712016. (V. 03,) rendelethez
eFt

Maradvány-kimutatás

8 447
61 616

- 53 169
56 784

56 784
3 ó15

3 615

3 615



IIl/9. melléklet a 7/2016, (v. 03.) rendelethez

Könywiteli Mérleg
Költ§égveté§i szervek 20l5. évi beszámolója (Óvo<la)

ESZKöZöK Ell,ző év T,íngyér" 
Ft

A/l/l. vagyoni értékújogok á|lományi érték

M/2. Szellemi termékek
A./l/3. Immateriális javak értékielyesbítése
A/I. Immateriális jav&k ö§sze§€í (=A,/I/1+A III2+NIB)
MIll. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékújogok 488 476
A,/IV2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek
A,/II/3. Tenyésállatok

'IV4. 
B€ruháások, felújít]i§ok

A/lll5. Tárgyi eszközök éílékhelyesbitése
A/Il. Tár§/i €§zközökeNIal+NI|l2+NIIB+NIIl4+N1Il5) 488 476

'IIVl. 
Tartós Iészesedések (:A/III/l a+.,,.+A/III/I e)

A/III/l a - ebből: tartós reszesedések j egybankban
A/IIVlb ebből: tartó§ rész€sedések nem pénzügyi vállalkozásban
A.{II/1c ebből: tartós reszesedések pénzügyi vállalkoásban
A/III/1d - ebböl: taltós részesedések tá§ulásban
MII/Ie - ebből: egyéb tartós részesedések
A^II/2, Tafiós hitelvi§zonyt megtestesitő értékpapírok (>:A/IIV2a+AnIIl2b\
A/lIl/2a - ebböl| államköt\.én}ek
MII/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
MII/3. Befektetett pénzügyi e§zközök értékhelyesbítése
Á^II/3. Befekt€tett pénzügyi eszközök (= Mlllll+ NIII?+NIIII3)
MV/l. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A,/lv/la+A,{v/lb+ÁJlv/lc)
A/Iv/l a - ebböl: immateriális javak
MV/lb ebből: trátgl eszközök
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állománvi éIték
C/IV/I. Kincstíron Kvüli deviza§zámlák
C,{V/2. Kincstárban vezetett deviza §ámlák
C/IY. Devizaszámlák (=clIY ll+cllY 12)
q PÉNzEszKözöK (=Cfl +...+Cfl V)
D/Vl. Költségvetési évben esedékes követelések múködési célú timogatások államh{iáartiáson belülről (=D/I/la)
D/I/la - ebból: költségvetési évben esedékes követelések míiködési célú visszatédtendő támogatísok, kölcsönök

visszat&ülésére államháztartáson belülről
D/I/2, Költségvetési évben esedékes köv€telések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztaltáson

belülről (=D{/2a)
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmoási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök

visszatériilésére államháztarLáson belülről
D/I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/V3a+...+D/I/3f)
DlLl3a - ebből: költ§égvetési évben e§edékes követelések jövedelemadókra
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
D/V3c - ebből: köItségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatá§hoz kapc§olódó adókra
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelé§ek vagyoni tipusú adókra
D/V3e - ebből: költ§égveté§i évben e§edékes követelések termékek és szolgáltatrások adóira
D/V3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köáatalmi bevételekre
D/l4, Költségvetési évben esedékes követelések míiködési bevételíe C..D/|l4a+.,.+Dlv4D l 848 1 l72
D/V4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelés€k készletátékesítés ellenértékére, közvetitett

szolgáltatások ellenértékére 1 ól0 52'7
D/l/4b - €bből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/t/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelés€k ellátlí§i díjaka 508
D^/4d - ebből: költ§égvetési évben esedékes követelések kiszáml{ázott általános forgalmi adóra l37
D/V4e - ebból: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 228
D/V4f - ebből: költségvetesi évben esedékes követ€lések kamatbevételekre l0
D/V4g - ebből: költ§égvetési évben esedékes követelé§ek €gyéb pénzügyi műveletek bevételeire
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kiirtéűtésle
D/U4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre



eFtEszKÖzöK Előző év Tárgyév
állomáLnvi értek

A,/lv/lc - ebból: taító§ részesedé§ek, tartós lútelviszonyt megtestesitó értékpapírok
A/Iv/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték,helyesbítése

A"/Iv. Konces§zióba, varyonkezelésbe adott e§zközök (=Aflv/l+A^v/2)
A.) NEMZETI VAGYONBA TARToZÓ BEFEKTETETT EsZKÖzÖx í=ul+NtI+A./IIl+dIv) 488 476
B/l/l. Vásátolt készletek
B/V2. Át§orolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3. Egyéb készletek
B/V4. Befejez€tlen termelés, félkész termékek, késáermékek
B/I/5. Növendék-, hízó és egyéb állatok
Bfl. Készletek (=B^/l +...+B/l/5)
B/Illl. Nem tartós rcszesedések
B/II/2. Forgatási célú hitelviszon),t megtestesitő éítékpapírok (>=Bll|l2a+. .,+B/IIl2e)
B/IV2a - ebből : kárpótlási jegyek
B/lI/2b - ebből: kincstrirjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvenyek
BAI/2d - ebből: helyi önkormányzat kötvényei
B/IV2e - €bből: befektetési j egyek
B^I. Értékpapírok (=B/|V 1+B l ll 12)

B.) NEMZETI VAGYoNBA TARTozÓ roRGÓEszKÖzÖK (=B/r+B^r)
C/I/l. Éven túli lejáratú folint lekötött bankbetétek
C/I/2. Éven túli lejáratu deviza lekötött bankbetétek
cfl . Lekötött bankbetétek (=c lU|+Cl|D)
c/II/l. ForintpénzLir
CLID. y a|ulapa]a'té!í
C/II/3. Betétkön}.vek, csekkek. elektronikus pénzeszközök
c/Il. Pénztárak, c§ekkek, betétkönyvek (=cl|ll1+cllw+C[|l3)
C/III/I. Kincstáron kívüli forintszámlák
C/III/2. Kincstrárban vezetott fodntsz.ímlák
C/III. Forintszánlák (=C l l\ l 1+ C nln)
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állománvi érték
értékesítéséből

Dnl8g - €bből: költségvetesi évben esedékes követelések befektetési célú kiilfoldi értékpapírok beváltIísából,
értékesítéséből

D/l. Költ§égvetési évbeo e§edéke§ kövelelések (=D/l/1+...+DAl8) 1 848 1 172
D/II/1, Költségvetési évet követően esedékes követelések múködési célú tiimogatások bevételeire áht-n belülről (>=D/IIlla)
D/ll/la - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések múködési célú visszatérítendő támogatá§ok,

kölcsönök vi§§zatérülésére álanháztartáson belülről
D/II/2. Költségvetési évet követóen esedékes követelések felhalmozási célú támogatIisok bevételeire rillamháztartáson

b€lülről (>=D/IV2a)
DnV2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő timogatások,

kölcsönök vis§zatérülésére államháztartáson belülről
D/II/3. Költségvetési évet követóen esedékes követelések köáatalmi bevétehe (:D/lt/3a+...+DAV3I)
D/lV3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelésekjövedelemadókra
D/IV3b - ebból: költségvetési évet követóen esedékes követelések szociális hozájárulási adóIa és járulékokra
D/IV3c - ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoáatáshoz kapcsolódó adóka
DAl3d - €bből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni tipusú adóka
DnV3€ - ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
D^I/3f- ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések egyéb közhatalmi bevetelekre
D/III4. Költségvetési évet követóen e§edéke§ követelések működési bevétehe (=D/IIl4a+ ...+DlII]4i)
D/IV4a - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések készletértékesítés ellenéfiékére, közvetített

szolgáltatások ellenértékéIe
D/lll4b - ebből: költségvetési évet követően e§edékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/IV4C - ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések elláLisi díjakra
D/tl/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlrázott általrinos forgalmi adóra
D/IIl4e - ebből: költségveé§i évet köveóen esedékes követelések általános forgalmi adó visszatédtésére
D/IV4f - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések kamatbevételekr€
D/II/4g - ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi rnűvel€tek bevételeire
D/IV4h - ebból: költségvetési évet követöen esedékes követelések biztositó által íizetett kártérítésre
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kővetelések egyéb működési bevétcleke
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állonínyi érték

D/V5. Költségveté§i évben e§edékes követelések felhalmoási bevétehe (:D/I/sa+...+D/Vse)
D/Vsa - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immate ális javak értékesitésére
D/Vsb - ebből: költségvetési évbel e§€déke§ követelések ingatlanok éítékesítésere
D/l/5c - ebböl: költségvetési évben e§€dékes követelések egyéb tIírgyi eszközök értékesítésére
D/I/sd - ebból: költségvetési évben esedékes köv€telések részesedések éítékesíté§ére
D/V5e - ebból: költségvetesi évben esedékes köv€telések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételeke
D/I/6. Költségvetési évben esedékes követelések múködési célú átvett pénzeszköae (>:D /l/6a+D/I16b+D/Il6c)

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működé§i célú visszatéritendő támogatások, kölc§önök
visszatérülése az Euópai Uniótól

D/I/6b - €bből: költségvetési évben esedéke§ követ€lések múködési célú visszat&ítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és ínás nemzetközi szeNezotekíől'

D/V6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök
visszatériilése államháztaltíson kivülről

D/í/7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozísi célú átvett pénzeszközre (>:D/Il7a+DlI/7b+D llc)
D/V7a - €bből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmoási célú visszaté tendő t]írnogatáLsok, kölcsönök

visszatérülése az Ewópai Uniótól
D/I/7b - €bből: költségvetesi évben esedékes követelések felhalmozási célú visszat&ítendő támogatísok, kölcsönök

visszatérülése koínínyoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/V7c - ebból: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozi§i célú visszatédtendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése álamháztartáson kívülről
D/V8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>:DAl8a+...+D/I/8g)
D/V8a - ebból: költségvetési évben esedékes követelések forgallilsi célú belftildi értékpapirok beválttisából,

értékesítéséből
D/V8b _ ebbol: költségv€te§i évben esedékes követelések b€fektetesi célú belíiildi értékpapírok beváltásából,

értéke§ítéséből
D/V8c - ebből: költségvetési évbeí e§€dékes követelések államhláztariáson belüli megelőlegezések törlesztéséíe
D/Ii8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hossá lejá(atú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

D/V8e - ebból: költ§égvetesi évben esedékes követ€lések rövid lejfuatú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

D/V8f- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külftjldi értékpapírok beváltásából,



ESZKÖZÖK Előző év Tt§gyéy
állománvi érték

D/III/I, Adott előlegek (:D/III/Ia+...+D/IIl/l 0
D/III/Ia - ebMl: immateriális javakra adott elólegek
D/III/1b - ebből: beruhlízásoka adott €lőlegek
DíII/Ic - €bből: készl€tekre adott előlegek
DAII/ld - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek
D/III/Ie - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/IIVlf- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
D/IIV2. Továbbadási céllal folyósitott támogatások, elláások elszámolása
D/III/3, Má§ által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4, Forgotőke elsámolása
D/III/s. vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elsámolli§a
D/III/6. Nem tá§adalombizto§ítá§ pénzügyi alapjait t€Ihelő kifiz€tgtt ellát]ások megtéritésének elsziimolása
DAIV7. Folyósított, megelőlegezett társadalombizto§ítá§i és családt]írnogatá§i elláások elszimolása
D/IiI/8. Gazdasági társaság alapitá§4 jegyzett tőkéjének eme|ése esetén a t]írsaságnak ténylegesen átadott eszközök
D/III/g. Letétre, megőrzésrc, fedezetkezelésrc átadott pénzeszközök, biáositékok
D/III. Követelé§ jellegú §ajáto§ el§zímolá§ok (=DflII/l+...+Dfl II/9)
D) KOVETELE§EK (=D/I+D/II+D/III) 1848 1112
E/Vl. Decembel havi illetrnények, munkabérck elszímolrisa | 9o7 1 76l
EIID.Ulalyál|yok,bérletek és mlis hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minő§ülő eszközök

elszrimolásai
E) EGYÉB sAJÁTos EszKÖzoLDALl ELsZÁMoLÁsoK (=E/I+E/|D l 907 l 7ól
F/l. Eredményszenúéletű bevét€l€k aktív időbeli elhatárolása
F/2. Költség€k, Éfordítások aktív időbeli elhat]írolása 5 15
F/3. Hala§áott Éforditások

F) AKTiv IDÓBn] .I ELHATÁRoLÁSoK (=F/t +F/2+F/3) 5 15
E§ZKozoK oSszEsEN 424a 3424

G/L Nemzeti vagyon induláskori értéke 494 494
G/Il. Nemzeti vagyon változásai
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és vátozásai 323 323
G/IV. Felhalmozott eredmény _ l 1l
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DlIIl5, Koltségvetési évet kovetoen esedékes kovetelések felhalmozási bevételre (:DlIIl5a+,..+D/II/5e)
DlIIl5a - ebbol: koltségvetési évet kovetoen esedékes kovetelések immateriális javak értékesítésére
DlIIl5b - ebb l: koltségvetési évet kovetoen esedékes kovetelések ingatlanok értékesítósére
DlIIl5c - ebbol: kciltségvetési évet kcjvetoen esedékes kovetelések egyéb tárgyi eszkozok értékesitésére
DlIIl5d - ebb l: koltségvetési évet kovet en esedékes kovetelések részesedések értékesítésére

Elózó év Tárgyév
állományi érték

DlIIl5e - ebbol: koltségvetési évet kovetoerr esedékes k vetelések részesedések megsztinéséhez kapcsolódó bevételekre
DlIIl6. Koltségvetési évet kovetoen esedékes k vetelések m kodési cél átvett pénzeszkózre (>:p}ly6a+D/IIl6b+D4y6c)
DlIIl6a - ebb l: koltségvetési évet kovetoen esedékes kovetelések mtikodési cél visszatérítendo támogatások, kolcsonok

visszatériil ése az Európai Uniótól
DlIIl6b - ebb l: koltségvetési évet kovetoen esedékes kovetelések miikodési célLl visszatérítendo

visszatéri,ilése kormányoktól és más nemzetkozi szervezetektol
DlIIl6c - ebbol: koltségvetési évet kovetoen esedékes kcjvetelések mtíkodési célri visszatérítendo

visszatértilése államháztartáson kíviilrol
DlIIl7 , Koltségvetési évben esedékes kcjvetelések felhalmozási célti átvett pénzeszkózre (>:D/Ill7a+DlIIl7b+DlIy7c)
DlIIl7a - ebb l: koltségvetési évet kovetoen esedékes kovetelések felhalmozási célri visszatérítend támogatások, kolcsonok

visszatértil ése az Európai Uniótól
Dllll7b - ebbol: koltségvetési évet kovetoen esedékes kovetelések felhalmozási cél visszatérítendo támogatások, kolcsonok

visszatériilése kormányoktól és más nemzetkozi szervezetektol
DlIIl7c - ebbol: koltségvetési évet kovetoen esedékes kovetelések felhalmozási célri visszatérítendo támogatások, kolcscjncjk

visszatéri.ilése ál lamháztartáson kívi,ilrol
D/IY8. Koltségvetési évet kovetoen esedékes kovetelések ftnanszírozási bevételre (:D/IIl8a+D/IIl8b+D/IIl8c)
Dllll&a - ebbol: k ltségvetési évet kovetoen esedékes kovetelések beí-ektetési cél belfóldi értékpapírok beváltásábó1,

értékesítésébol
D/IIl8b - ebbol: koltségvetési évet kovet en esedékes kovetelések hosszri lejáratri tulajdonosi kolcsonok bevételeire
D/II/8c - ebb l: koltségvetési é évet kovetoen esedékes kovetelések befektetési célri ktilfoldi érlékpapírok beváltásábó1,

éftékesítésébol
D/II. Kiiltségvetési évét kiivet évben esedékes kiivetelések (=D/II/t+...+D/III8)

támogatások, kolcscjnok

támogatások, kcjlcsonok



EszKÖZÖK EIőző év Tárgyév
állományi érték

}VIl9j ebből: költségvetési évben e§edékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak
és nemzeüözi szervezetekneL

rw9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelez€ttségek hitelek, kölcsönök törleszté§ére külíijldi pénzintézetekn€k
H/V9l ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokm
H/I Költségvetési évben e§edéke§ kötelezettségek (=H]íIl1+...+HÁl9)
rvtvl. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sz€mélyi juttat|ísokra I 235
H/II/2. Költségvetési évet követöen esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jfuulékokra és szociáli§

hozájárulási adóra
H/lI/3. Költségvetési évet követően esedék€s köt€lezettségek dologi kiadásokra 399
H,{V4. Költ§égvetési évet követően esedékes kötelezett§égek ellátottak pénzbelijuttat|ísokra
rVIV5, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>:H/tll5a+HflV5b)
}VIVSa - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek múködési célú visszatéfitendő t{imogatások,

kölcsönök törlesáésére államhriztartráson belülre
H/IV5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú tímogatásoka az Európai Uniónak

MI/6. Költségvetési évet követóen e§edékes kötelezettségek beruházásokra
H/ll/7. Költségvetési évet követóen esedékes kötelezettségek felújításoka
H/II/8. Költségvetési évet követóen esedékes kötelezettségek egyéb felhalmoási célú kiadásokm (>=H/lI/8a+H/IV8b)
H/lV8a - ebből: költ§égvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatédtendő támogatások,

kölcsönök törlesáésére álamhIíztartrison belülre
H/IV8b - ebből: költségvetési évet követóen e§edékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak
H/Ií9. Költségvetési évet követő€n esedékes kötelezett§égek finanszírozási kiaúásokra (>:H/II]9a+ . . . .+H/Illgi)
lVIV9a ebből: költségvetési évet követő€n esedékes kötel€z€ttségek hossai lejáratú hitelek, kölcsönök törlesáésére

pénzügyi vlíllalkozásnak
H^I/9b - ebból: költségvetési évet követően esedékes kötelezett§égek kincstfujegyek beváltásáía
H/II/9C ebből: költségvetési évet követóen esedékes kötelezettségek belftjldi kötvények beváltisára
H/Ill9d - ebböl: költségvetési évet követően e§edékes kötelezettségek éven tuli lejáratú belftildi értékpapírok beváltásala
H/IV9e ebből: költségveté§i évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaiTa
}VIV9f ebböl: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külíöldi értékpapirok beváltrisrára



ESZKÖZÖK

G/V. Eszkozok értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti eredmény - 1 10

G) SAJÁT TÓKE (:G/I+...+G/VI) 707

HlIl 1 . Koltségvetési évben esedékes kotelezettségek személyi juttatásokra

HlIl2. Koltségvetési évben esedékes kotelezettségek munkaadókat terhelo járulékokra és szociális
hozzájátu|ási adóra

HlIl3. Koltségvetési évben esedékes kotelezettségek dologi kiadásokra
HlIl4. Koltségvetési évben esedékes kotelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra

HlIl5. Koltségvetési évben esedékes kotelezettségek egyéb mukodési cél kiadásokra (>:H/IlSa+HAl5b)
HlIl5a- ebb l: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek mtikodési célúr visszatérítendo támogatások,

kolcs<inok torlesztésé rc á|Iamháztartáson belíilre
HlIl5b _ ebbol: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek mukodési célu támogatásokra az Európai Uniónak
HlIl 6, koltségvetési évben esedékes kotelezettsé gek beruh ázásokr a

Hl I l 7 . Koltsé gvetési évben esedékes kotelezettsé gek íblrJrj ításokra
HlIl8. Koltségvetési évben esedékes kotelezettségek egyéb felhalmozási célir kiadásokra (>:H/I/8a+H/I/8b)

HlIl8a - ebbol: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek felhalmozási célu visszatérítend támogatások,

ko lc sonok torl e szté sé r e ál|amháztartáson be li.il re

H/I/8b - ebbol: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek felhalmozási célri támogatások az ur pai Uniónak
13.lqlg. Koltségvetési évben esedékes kotelezettségek finanszirozási kiadásokra (>:Hlll9a+....+HlIl9l)
Hl1l9a- ebbol: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek hosszri lejáratir hitelek, kolcson k torlesztésére

pénziigyi vállalkozásnak
H4pb - ebbol: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek rovid lejáratri hitelek, kolcsonok torlesztésére

pénziigyi vállalkozásnak
Hlll9c - ebbol: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek kincstárjegyek beváltására

H4pd- ebb l: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek éven beliili lejárat belíoldi értékpapírok beváltására

Hlll9e - ebbol: k ltségvetési évbcn esedékes kotelezettségek belfoldi kotvények beváltására

Hlllgf - ebb 1: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek éven trili lejáratÚr belfibldi értékpapírok beváltására

HlIl9g- ebbol: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek államháztartáson beliili megelolegezések visszafizetésére

HlIlgh- ebbol: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek pénziigyi lízing kiadásaira
H|1pi- ebbol: koltségvetési évben esedékes kotelezettségek ktilf ldi értékpapírok beváltására

Elózó év Tárgyév
állományi ér,ték
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