
Ladánybene Község Onko rmány zata Képviselő-testületének,
3 l20l5. (II. 27 .) rendelete

a 2015. él,i költségvetésről

Ladán,vberre Község Önkorrnányzatának Képviselő-testülete (tor,ábbiakbarr: Képviselő-
testület) Magyarország Alaptörr,,érrye 32, cikk (1) bekezdéséberJ, valamint az
ll\amhártartásról szóló 2OI2, évi CXCV. tölvény (továbbiakban: Átrt,) 23. § (1)

bekezdéséberr tbglalt felhatalmazás, r,alatnint a Szerrrezeti és Működési SzabáIyzatről szólő
512011. (V, 26.) önkonrrárryzati rerrdelet 39, § a. pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző
Bizottság vélerrrényének kikérésével - és a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. él'i C.
törr,ény alapján eljárva az a],ábbiakról rendelkezik:

Általáncr s rendelkezések

1. §.

A rerrdelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkorrnányzatára (továbbiakbarr:

Önkorrnárryzat) és a Ladárrybenei Közös ÓrrkorrnárryzatíHivaíalra és a Ladárry,benei Csiribiri
Óvo d ára (to vábbiakb an: Int éztnényeile).

A költségvetés círrrlendje

,§.

Képl,iselő-testrilet a Költségvetési cínrlendet 2015 évre a kör,etkezők szerint állapída rneg:

círn szárna

I.

IL
IIL

Neve

Ladárrybene Község Örrkorrnányzata
Ladánybenei Közös Önkorrnányzati Hivatal
Ladánybenei Csiribili Óvoda

A tretn intézményi keretek közötti feladatok az IlI., l^IlL és III/1 szárrrú rnellékletekben
alkotrrak önálló círneket.

3, §,

(1) E rendelet és rnellékletei bernutatják az örrkorrrrányzat és azintézrnétlyeinek a 20i5. évi
várható bevételi és kiadási előíráttyzatait és a felhalrnozásl, kladásokat külön-külörr a

cínrrendrrek rrregfelelő bontásban, továbbá az örrkonnányzat és a Ladárrybenei Közös
Önkormányzati Hivatal szociálpolitikai ellátásával kapcsolatos kiadásokat,

(2) E rendelet rögziti a költségvetés végreliajtásával kapcsolatos szabályokat.



4. §.

A Képvise]ő-testület az önkorrnányza,t és költségvetési szervként rnűködő intézrnényei
tevékenységének megr,alósításáról e rendeletben rnegállapított egységes költségvetés szerint
gondoskodik.

Az önko rm ánl, zat ber,ételei

5. §.

(1) Az örrkomrányzat bevételei

B 1 Műkö dé s i cé 1ú tárrro gatáso k államháztafi áso n be 1ülrő 1

B 2 Fe ihalmo zási c é 1ú t árno gatáso k államháztart áso n be 1ülr,ő 1

B3 Közlratalmi ber,ételek
B4 Működési ber,ételek
B 5 Fellialrnozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalrnozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 Finarrsz ír ozási ber,ételek
Költségvetési lriány belső i'inanszu,ozására szolg, pénzforg. bev. rrrűk. célra
Költségvetési lriárry belső firranszírozására szolg, pénzforg, bev. felh. célra

B 8 1 3 P érrzforgalo rn né lküli ber,éte lek ö ssze se ry'e l ő ző évi nar adv ány l
Önkornrányzat bevételei mindösszesen :

(2) Bevételek részletezését e rendelet Il2. sz. rneiléklete íatlaltnazza.

Az önkorm ány zat kiadásai

6.s\.

(1) Az önkormányzat kiadásai

Szerrrélyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
K512 Tartalékok

- I§121
_ K512,2
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalrnozási célír kiadások
Költségr.etési kiadások összesen :

k9 Finalrsz ír ozási kiadások
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

(2) Fo glalk oztatottak létszáma (engedélyezett)

K1
K2
K3
K1
K5

eFt

141.295

21.200
15.997

I8I.492

I81.492

eFt

21.342
6.118

36.535
7.400

11.714
394
99I

5.715
966

2.540
300

86.975
94.517

í81.492

20 fő



(3) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és Il3. sz. mellékletei taft.almazzák.

' ALadánybeneiKözösÖnkormánl,zatiHivatal:bevételeiforrásonként

7. §.

(1) A KÖH ber,ételei

B1 Múködési célú tárnogatások áIlanháztaftáson belülről
B 2 Fe lha Imozá s i cé 1ú támo gat áso k áI|amháztartáson be 1ülr ő l
B3 Közlratalmi ber,ételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célir átvett pénzeszközök
B7 Fellralrnozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Firransz íro zási bevételek
Költségvetési lriány belső ftnanszkozására szolg. pénzforg. ber,. nrűk. célra
Költségl,etési lriárry belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. í'elh, célra
B 8 1 3 Pérrzforgalorn nélküli bevételek összeserVelőző évi maradr,ány/
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen: 39.996

(2) Bevételek részletezését e rendelet IIl2. sz. rrrelléklete tatl.almazza.

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

eFt

2.445

2.445
37.551

eFt

23.725
6.453
5.678
4,140

39.996

39.996

8ft,

8. §.

( l) A KÖH kiadásai

K1 Személyi juttatások
K2 N{urr}iaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
I(3 Dologi kiadások
K4 E 1látott ak p énzb eli juttat ásai
K5 Egyéb niiködési célú kiadások
- K512 Tartalékok

K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

k9 Finansz ir ozási kiadá sok
Ladánybenei Közös Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen:

(2 ) Fo glalko ztatottak létszána

(3) A kiadások részletezését e rerrdelet IIlI sz. rnellékletei taftalmazzák.



i-rs_+

A Ladánr benei csiribiri Ór,oda ber,ételei forrásonként

9. §,

( 1) Az ór,oda bevételei eFt

B1 Múködési célú tárnogatások áIlamháztarláson belülről
B 2 F e llra lnro zá si cé lú támo gatások állarrrlráztartáso n be lülr ő l
B3 I(özlratalmi bevételek
84 Működési bevételek 7.350
B 5 Fellralrnozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Feihalnrozási célú átvett pélueszközök
Költségvetési ber,ételek összeserr: 7.350
88 Firrarrszírozási bevételek 56.966
Költségvetési lriány belső ftnanszírozására szolg. pénzíorg. ber,. rnűk, céha
Költségvetési hiány belső finansztrozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
B 8 1 3 P érrzf cl rgalo rrr né lküli ber,éte lek ö ssze serVe l ő ző évi maradvány/
Ór,oda bevételei mindösszesen: 61.3t6

(2) Bevételek részletezését e retrdelet III12. sz. rrrelléklete taftaltnazza.

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10. §.

(1) A KÖH kiadásai eFt

Kl Személyi juttatások 35.299
K2 l\4unkaadókat terlielő járrrlékok és szociális hozzájárulási adó 9,531
K3 Dologi kiadások 16.569
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb rnűködési célú kiadások 2.717
- K512 Tartalékok
K6 Beruházások 200
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesenz 64.316
k9 F irransz ir ozási kiadá sok
Óvoda kiadásai mindösszesen: 64.316

(2) Foglalkoztatottak |étszáma 14 fő

(3) A kiadások részletez,ését e rendeiet III/1 és aIII14. sz. rnellékletei tartalnrazzák.



A költségvetés r,égrelrajtá sának szabály ai

l1..* 
]

(1) A költségvetés végrelrajtását az áI|anháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvérly és a
4l20l3 (I.11.) Konnányrerrdelet az állanháztartás szám.,itelr,ől, r,,alanrint a Szárnl,itelről
szóló 2000. évi C. törvény ide vorratkozó előír,ásai, valamint az áIlaniláztartási törr,ény
végrehajtásáról szóló 368l201J. (XIi. 24,) Kormányrendelet előírásai szerint a

Ladárry,berrei Közös Örrkorrnárr>,zati Hivata| végzi. mind az Örrkorrr.ányzat, mind az
int ézrrrényei vo natkozásában.

(2) 
^ 

költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előkányzata szolgál az évközi indokolt
többletkiadási igérryek, valamint az eltnaradt bevételek pótlására, A tartalékkai való
rerrdelkezés jogát két testületi ülés között le,efeljebb 500,eFt rnértékig a polgármestere
lttházza át a testület a Mötv. 68.§. (4) bekezdése felhatalmazásár,al, azzal a rnegkötéssel,
hog1, a képviselő-testület dörltéseit ezen joga gyakorlása közben feltil nern bírálhatja. A
két képviselő-testületi ülés közötti fellrasználásró1 a polgárrnester köteles a soíotl
következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolrri.

(3) A Képl.iselő-testület a Ladánybenei Közös ÖnkorrnányzatiHivata7 juta\mazási keretét a
tö rl,ény sz er irrt i i 1 letrrrény é s rrrurrtriab ér I 0oÁ -b an haí ár o zza tne g.

(4t a költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházásl, felújítási
előir,árry,zatra csak olyan rTrértékberr és csak akkor lehet kötelezettségl,állalást eszközölni,
arnilyen tnértékben, és amikor az önkonnányzathoz az efte elfogadott bel,ételi fonások
beíblynak, telrát rendelkezésre állnak (iparűzési adó. gépjármű adó stb.).

(5) A beruházások, íblújítások végreirajtása illetve pénzűgyi elszámolása során rnindenképperr
elsőbbséget élr,ez apáIyázaíon nyeltes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos
kötelezettségek telj esítése.

(6) A Képviselő-testület felhataltnazza a poigárrnester1, hogy az átrnenetileg szabad
pétueszközök lekötéséről gondoskodjon o11, módon" lrogy a lehető legnragasabb hozam
elérése biztosított legyen, állarrrilag garantált pénztntézeti ellrelyezéssel illetve
befektetésse1.

(7) Az év közben esetlegesen jelerrtkező költségvetési hiány ftnanszlrozásáról a Képi,iselŐ-
testület dönt.

(8) A költségvetési rendelet tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők kegyeleti és szociális
jelle_uű támogatásáí a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvérry előírásai
szerint,

(9) Az Örrkormányzaí által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgl,érlet követő érl
január 31-ig a támogatott célnak megfelelő t'elhasználásról szárnlákkal igazolt írásbeli
elszárrrolást készíterri. rrrelyrő1 bővebben a tárrrogatási szelződésberl foglaltak szerint
kapnak részletes információt, A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek
az e|őző évi elszárrrolása benyújtásra került, mely elfogadásáról a Képviselő-testület
zárszámadásig dönt. A tárnogatás fol.vósítása ezt követőerr törlénhet csak, támogatási

szerződés kötésével.



A kiltirdetés rrapja: 2015, február 27..nap

_..- -if=

zárő rendelkezések

10,§

(1) E rendelet kilrirdetését kölető 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2015.jarruár. 1 rrapjától kell aikalrnazni. -]

l . ,-.'_-.,:t-_i_\..*.--
iKardos Atiilá/ ' lSzádr,ári Erika /

polgármester aljegyző

1 .>l.*.,*_-a1 _.*,_]_' '_-) 
-

lSzádvári Erika /

aljegi,ző



{ tablazalban 1é\ ó adarcli kotelezö t,eladatokkéni énelmezenc]ók, alábontásssal ku lönböztct\.e neg aZ állan icazgalasl es onként r á]]ait fe]adatokat

I l nelléklet a3 ]0l j (IL ]]-,,)r.ndelethc,

Lad,invbene KöZ§ég Ölrkotmán\zatánnk f,0l5, é\,i kiadások alikuIása



-+ #-

BevéteIek tneshatál,ozása lellrasználhatóság szeriirt.
L,2,sz, rnellóklet a 3..20 l 5.( Il, 2 7, )r,endeletlrez

_l]er,ételek 
alakulása 

e}.t

kötelezci
Onként
l.állalt Allalrrie összesen

B1 }Iűködési cólú tánropatrisok államháztartá§on belülről
Bl l onkorrnánvzat költsésvetési támosatása
OrrkorInánlzati hil,ata] nriik. tánrLleatás 3,+ ltO8 34 l]06

zöldtenilet-sazűlkoűssal kaocsolatos feladatok tátnosatása l 506 1 506

I(ijzviá ]osítással kapcsolalos fcladatok tá lnoí:alása ]8 7]0 l8 720
Köztemető í-errtrtartással kapcso]atos 1'eladalok l00 100

kiizutak fennlattása 3 269 1 269
Esr,éb kötelező feladat tánrosatása 5 000 5 000
Lakott kii]terü]ettel kapcsolatos feladatok tárnosatása 1 751 757

ovodanedasósusok át]a gos bértárnosatása 22 87) 22 8,7)

Olodapcilagó_uLrsok nr,rnká.ját közvct]enül s, átlagos
béfiálnoqatása 7 ]00 7 200
oloda ntiiködési táll]ogatá sa 4 060 4 060
Gvcrrnekétkeztctési feladatok átlasos béltárrrosatása 8 _i03 8 503

Glerl-nckétkez,letési í'eladatok űzelneltetési tán]osatása 13l9 l3lq
Hozzáiárrrlás a oénzbeli szociális iutlatásokhöz 7 J] ) l ): )

szociális étkeaetés l 329 l 329
Tanvasondnoki szol gá]tarás 2 j00 2 500

könllári és kóznriir e]ődési feladatok tánioeatása 1 960 l 960

onkornrárrvzat költsés\,€tési támosatása összesetr: 84 9l8 2 500 34 80E 11 226
R l 6 Tárnosatrisérték íi her,éte] ek

N{ \{H Falurnegúiitási nálvázat 1] 56I 1^7 56I
FM táln gatás :rlczőőrre 700 700

OEP í-uranszú,ozás 3 808 j E08

\1 KP köz í-op];llkozatottak l.értátltogalása t0 133 10 l33
Támosatásértókű ber,ételck összcsen: I3 94l l8 261 0 32 202

R2 F'ellralmozási célú tánrogatáso k államháztartásorr
bclülről

B3 KözIratalnri ber,ételck
l )nk ortnánvzat sa iá rrrs lrl íi k öd ési he\,ét.-l-^i :

ci énirirnliiadó 6 500 6 500

lnartizési adó l3 000 l.] 000

kornrnunális adó l 200 l 200

Bír,sáscrk. pótlékok 500 500

Onkormánl,zat saiátos működési bel,ételei összescn: 0 21 200 0 21 200

B{ N{űködési bc\,ételck
lt4úködesi bet,ételek

Hatósáíri ioqk (jrhirz köthetij bevetclek 20 20

L]pvéb saiát bevételek (bérleti díiak.szoc. étk ) 2 200 ] 504 ,t 704

vasvonkezelésből szártnazó ber étel 0

]-or,ábbszárnlázott szol gáltatás +.10 700 I 1,10

Forléh sriát hp\,élelet

karnat ber,ételek

Esl,ób sai át bel,étcIek összesetr; 2 610 3 221 0 5 ti64

B5 Felhalnlozási ber,ételek

l}6 Nlűkódési célú ritvctt Dénzeszközök

B7 F'ellralmozási cólír átvett nénzeszliözök

Bl -7 Költssér,etósi ber,ételek ósszesen 10l 199 ,t5 185 3.í 808 l81 492

Il8 Finanszírozási be\,ételek

B8l3 Pénzforgalom nélkiili ber,ételek / előző ér,i

maradr,ánv / :

Pénzforílalotn nclktili be\,ételek ,/elóző ér,i lrlarad\,án\, / 0

Pénzíbrgalom nélküli ber,ételck / etőző évi maradván1, /

összesen: 0 0 0 0

onkormánvzati bcr,étclek mittdösszescn: l01 ,199 rl5 ltl5 3.t 808 18l 492
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I/3 . sz. melléklet a 3120 1 5. (II. 2'l .) rendelethez

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

k4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai ndndösszesetr: 7 400

eF't

Eseti pénzbeü ellá(ások és természetbeni iuttatások
Esr,éb rászorultsástól 1iisső ellátás / Teleoülési sesélv 3 200

köztemetés 400

Eseti pérrzbeli ellátások és tennészetbeni iuttatások / szociális csomag 800

Önkornránr,zuti ..eé11, / átrrrerreti 500

Étkeztetés 2 100

orrkormánr.zati seeélv / ternetési 400

Osszesen: 7 100

Egyéb működési cé|ú kiadások
Ren dőrsée tárrrosatása 120
polqárőr Esvesület 300

Bene-2000 Nonorofit Kft. _50

Rónrai katolikus Eevház 300

Ladánybene Községért Alapítvány 980

Szociális Feladatellátó Társulás l 300

Laiosmizse Tűzvédelrni és Mentési köztestület 1 300

zar ándokit tárrr o qatá sa 35

Kecskem ét Alanlllonrok Esvesület l89

Tartalékok 391

Céltartalék (köny.kiadás l,agy telek vás,kialakítási ktg.) 991

Céltartalék (testner elési órák rrreeoldására) 5.1E
Duna nrenti és l(iskunsá s i Y íz sazdáIkodá s i Tár sul á s +(.,

k5 Esr,éb működési célú kiadások mindösszesen: 1l 711

Finanszírozási kiadások
Közös Önkormáurzati Hivatal ( Intézmény ) 37 551

Ladánybenei Csiribiri Ovoda ( lntézmény ) 56 966

tr(9 Finanszírozási kiadások összeserr: 91 5l7



I/4, melléklet a3l20l5. (II. 27.) rerrdelethez

.

e Ft-ban

Felúiítások

Telek r.ásárlás 2 540

K7 Felúiítások lrúlrdösszesen: 2 540

Epr,éb fellralrnozási célú kiadások

E]ső lakáslroz iutók tárnocatása 300

K8 Esr,éb fel|ralmozási célú kiadások mindösszesen: 300

Berrrlrázások

c)trkornránrzat társvi eszköz beszerzés 254

védőnő laotoo beszerzés 140

IKSZT tárgr.i eszköz beszerzés 26

Város és községgazdálkodásra tárgyi eszköz beszerzés 190

Lakóineatlan tárel.i eszköz beszerzés j8

Nerrr iakóinsatlan társvi eszköz beszerzés 318

K6 Berrr]rázások mindössze§en: 966



A 1áblázatban ]ér,ij adatok áJlarnigazgatási t-eladatokként értelmezendók. alábontás az idei él,ben nem tel,\,ezett. rnell,önkérrtes í'eladat lenne.

: II 1, melléklet a 3 ]015,(Il:27.) rcndclethez

I-arlánvbenei Közös Önkormányzati Hil,atalának 2015. éri kiadások alakulása

Kormánl zati
Funliciri sza Líelfdal \legner ezós

Fogl.
szánra

Kl
Szcm,
j utt.

K2
N,l, arlót
tjár,

K3
D0|0gi
kiarl.

K,l
sZocpOL

cll,

K5
\l űk.célú
kiadások

K6
BeruházásoI

K7
Felújitások

K8
Egléb

felhalm,
cólú
kiad.

K9
l'inansz.
ki arl áso k

O sszescn

0l1130 E]ll]ól önk hivatal 6 ]g l85 5 ]]7 1 2a7 28 619

0 l 1]]0 8,1l l_]3l Adó. illeték 0j0 5,18 35 _j 3l]
] 090 0 E4 l ]38 Szociá]is szo]c. he,]r,i icazc 510 7rb 3 924

l050l0 88]l l I{en(lszcíes szoc s ] 077 10,7,1

l0_i() l 8S] l FoclalkoztatáSt llcl\,,táln. ló9 1ó9

l 060]0 EE]] ]31 Lalásfenlí,t,norm a, 894 ll9,1

0nkorm ánlzat összcsen 8.00 3 725 6 ,l53 5 6]8 ,l 1.10 0 0 0 0 0 39 996

Ber.ételek meghatározása féllraszrrállratóság szerint.

IIl2,sz. rnelléklet a 3/2015.(il. 27,) rendeiethez

Bevételek alakrrlása a Ladánl-berrei Közös Önkorrnánl,zati Hil,atalnál
eFt

Kötelező
Onként
vállalt AIlaniie. Osszesen

Bl Működési célú támoeatások állanrháztartáson belülről z 145 z 115

82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

83 Közhatalmi bel,ételek

B-t Nlűködési ber ételek

B5 Felhalrrrozási ber,ételek

86 Níűködési célú átvett rrénzeszközök

B7 Fellralnrozási célú átvett pérrzeszközök

B1-7 Költssér,etési ber,ételek összesen 0 0 0 0

B8 Firranszírozási bevételek 37 551 37 551

B813 pénzforsalom nélküli bevételek l előző évi maradvánv l
pénzforealon] nélküli bevételek /előző évi lnaradvánv / 0

Pénzforgalom nélkiili bevételek l előző évi maradvány /
összeserr: 0 0 0 0

Bevételek nrindösszesen: 0 0 39 996 39 996



.

IIi3.sz. melléklet a 3l2015.(IL 27.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

IIl4, sz. rrrellék]et a 3i2015.(il. 27.)rerrdeletéhez

Felhalmozási kiadások alaku]ása lÁrÁ- l,al eg,r,ütt/

eFt

A táblázatban eredeti előiránl,zat netn szerepel

IIiil. rnel]eklet a3i2015 (ll, 27.) r,cndelcthez

Ladánl,benei Csiribiri Ovodának 20l4. évi kiadások alakulása

eFt
Eseti pénzbeli ellátások és terrnészetbeni iuttatások
Rendszeres szociális segélv 1 07,7

Foglalkoztatást heiyettesítő tánogatás 2 169

Lakásferrntartási támogatás 891

ovodáztatási tánrosatás

Osszesen: 4 140

Kormánl,zati
Fu n kc iri

SzrlJclada( Níegncvczés Fogl.
száma

Kl Szem.
jutt.

K2
\l, adót

t.jár.

K3
DoIogi
kiad.

K4
Szocpol,

ell.

K5
\tűkcélú
kiadások

K6
Beru-

házások

K7
Felújí-
tások

K8
Egr,éb

felhalnr,
célít
ki ad.

K9
Finansz.
lti arl áso k

() sszesen

0s ] ] 10 09l l40 E5l0ll1 ovodai ner elés l0 28 2El 7 957 1 195 ? 11,7 43 l50
096t1 l0 5629 l Or,odai irrtézrnén},i étkeztelés z 216 12 2 856 5 574

09ó()]0 5629l]1 Iskolai inlézrnénli etkeztc|és 1 3 42o 787 + 832 :00 9 239

0l l]90 56]920 l \rendéc ótkeztetés 01 4q1 l8 2 399 3 0l4
l0705l 83992 ] 1 szociális étkeztetés 0.5 855 91 ^) z81 3 339

Onkorm;inl,zat összesen 1,1.00 _15 299 9 53t 16 569 2,717 200 0 0 0 64 316



:-_," 
=-.éJ-

I1Il2.sz. melléklet a 2/2015.(II. 27.) rendelethez

Ber,ételek alakulása a Ladánvbenei csiribiri Ór,odánál
eFt

Köte]ező Onkerrt r,á]la]t Al]arnig. Osszesen
B1 \Iűkiidési célú támosatások államháztartrison beliilről

B2 Felhalnrozási célú tánrogatások államháztartáson belülről

83 Közhatalmi bc\,ételek

B.l Ntűködési be\,ételek

Míiködési ber,ételek

szoclális étkezők 2 040 2 040

Intézniénvi tóritési díi - ciYoda | 642 l 642

Intézrrrónvi ter,ítési dii - iskcrla l 595 l 595

venclés citkezetetés z 073 2.07 3

Esr,ób saiát ber,ételek

kallat ber,ételck

Egr,éb saiát ber,étclek ősszcsen: 7 _]50 0 0 7 350

85 Felha|nrozási ber-ótelek

86 \lukiitJéli célú áh ett trénzeszküzök

B7 FeIhalntozási cólú átvctt pénzeszközök

B1-7 Költsgé\,etési bevdtclek összesen 7 350 0 0 7 350

B8 }-inanszírozási lrer,ételcl< th /öö ]00 s6 966

B81.1 Pénzfnroalnrrr nólliiili h.\,étPlPli /előző 6 i tnaredr,Ánl

Pénzforealonr nélki.ili bevetelek /előző ól,i trraradr,ánr, ,' l)

pétrzíorgalonr nólküli ber,ételek l clőző ór,i maladr,ánr,/ összcsen: () 0 0 0

Ile\,ételck nli ndö sszesen: 61 ll6 ?00 0 6J 3l6

III/3,sz, nrelléklet a 3i2015,(II. 27.) rendeletliez

Ellátottak pénzbeli.iuttatásai, eg),éb működési célú kiadások. ...

eFt
Atáblázat az idei évben r-remleges, az eredeti előtrányzat alapján

III14. sz, melléklet a 3l2015.(I. 27.) rendeletéhez

F-elhalmozási kiadások alakrrlása /AFA- yal együtt/

A táblázaí az idei évben nel-nleges. az eredeti előlrányzat alapján.
eFt


