
Ladánybene Község Önko rmán y zata Képviselő-testületének
512014. (V. 05.) rendelete

a 20 13. évi kö ltségveté s rő l sző|ő l l 2013. (II. 1 5.) rendelet végreh aj tásáró l

Ladánybene. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) az Átlamháztartásrólszólő 2011. évi CXCV. törvény(továbbiakban: Áht.; dq. §, e.
91,§. bekezdésében foglalt felhata\mazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatről
szőlő 512011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - a Pénzigyi- és
Ellenőrző Bizottság l,éleményének kikérésével és a2013. évi költségvetésről szőlő 2012. évi
CCIV. törvény a|apján eljárva az alábbíakról rendelkezik:

Általános rendelkezések

1.§

A rendelt haíálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormányzatára
valamint a Polgármesteri Hivatalára.

A költségvetés círnrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2013 évre a következők szerint állapítja meg:

cím szátna Neve

I. Ladánybene Község Önkormányzata
II. Ladánybenei Polgármesteri Hivatala
III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda
IV. Ladányberrei Közö s Önkonnán yzati Hiv atal

A nem intézményi keretek közötti feladatok az IlL, IIll. és II/1 szátnű mellékletekben
alkotnak önálló címeket.

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

3.§

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat és intézményei éves pénzforgalmi
jelerrtését. (e rerrdelet Ladánybene Község Örrkorrnányzatának 2OI3. évi összesített
bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése" cítnű 3l7. sz. melléklet. Ladánybene
Község Polgármesteri Hivatalának 2013. évi összesített bevételeinek és kiadásainak
pénzforgalrni jelentése" című 312. sz. rrrelléklet, a círnrend szerinti borrtás találhatő a per jel
után). könywiteli mérlegét (e rendelet ,,egyszerűsített mérleg" című 9l1 . és 912. sz. melléklet),
pétumaradvány kimutatást (e rerrdelet ,,egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás" című 7/L és
712. sz. melléklet). eredmény kimutatás (e rendelet ..egyszerűsített eredmény kimutatás" című



Felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 697
300

4 697
300

Költségvetési kiadások összesen 50 521 77 50l 68 870

eFt

Teljesítés
71 988
-I239
22 fő

Megnevezés Eredeti előir. Mód. előir.
(2) Irányitőszervi támogatás folyósítása 63 949 71 988
(3) Hitel visszafizetés, fuggő
(4 ) F o glalk o ztatottak létszáma l engedéIy ezett l
OnkormányzatTárgyévikiadásai 114470 149 489 139 619

(5) A kiadások részletezését e rendelet ,.Kiadások alakulása tevékenységenként" című IlI. sz.
melléklet, a,,Felhalmozásikiadások alakulása (ÁrÁ-val együtt)" című4l1. sz. melléklet és a

,.S zo c iálpo lit ikai e llátások" c ímű 5 / 1 . sz. me lléklete tattalmazza.

A hivatal működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

(1) Bevételek alakulása

Megnevezés Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés

7.§

eFt

Működési célú támogatásértékű bevételek
Működési bevételek mindösszesen :

Maradvány műk. célú igénybevétele
Irányitőszervi támogatás 23 592
Finanszírozási bevételek mindösszesen: 23 592

912
912

2 555
Z 555

912
912
35

2 555
2 590

Tárgyévi bevételek:

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet ,,Bevételek alakulása" című 2l2. sz.

me l léklete tartalmazza,

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése a hivatalnál

8.§

(1) A polgármesteri hivatal gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési,
felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

Megnevezés
eFt

Teljesítés

23 592 3 467

Eredeti előir. Mód. előir.

3 502

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi kiadások
E llátott ak p énzb eli j utt at ás ai

13 224
2 920
5 900
1 548

1 068
308

I I79
912

1 068
308

I 214
912

Működési kiadások összesen 23 592 3 467 3 502

Felhalmozási kiadások
Költségvetési kiadások összesen 23 592 3 467 3 502



(4) A kiadások részletezését e rendelet ,.Kiadások alakulása tevékenységenként" című I13. sz.
melléklet, a,,Felhalmozásikiadások alakulása (ÁrÁ-val együtt)" című4l3. sz, melléklet és a
,.Szociálpolitikai ellátások" című 5/3. sz. melléklete tartalmazza (me|y nemleges).

A KOH működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

(1) Bevételek alakulása

Megnevezés

11.§

eFt
Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés

Intézményi működési bevételek
Működési célú támogatásértékű bevételek
Működési bevételek mindösszesen:
Ir ányítő szervi támo gat ás
Finanszírozási bevételek mindösszesen :

13

6 098
6 111

25 453
25 453

I3
6 098
6 111

25 453
25 453

Tárgyévi bevételek: 31 564 31 564

(2) 
^ 

bevételek alakulásának részletezését e rendelet .,Bevételek alakulása" című 2l4. sz.
mell éklet e tartalmazza.

Működési, fenntartási e|őirányzat mértéke és éves teljesítése a hivatalnál

12.§

(1) A közös önkormányzati hivatal gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak
működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

Megnevezés
eFt

Teljesítés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Tarlalékok (működési célú)

l8 735
4 790
5 2r9

I 520

I8 735
4 790
5 2I9

Működési kiadások összesen 30 264 28 744

Felhalmozási kiadások l 300 1 300
Költségvetési kiadások összesen

Megnevezés

31 564

Eredeti előir. Mód. előir.

30 044

eFt
Teljesítés

1 108
8fr

(2) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
( 3 ) F o glalk o zt atott ak létszáma l engedéIy ezett l
KOH Tárgyévi kiadásai 31 564 31 152

(4) 
^ 

kiadások részletezését e rendelet ,.Kiadások alakulása tevékenységenként" című Il4, sz,

melléklet, a ,,Felhalmozási kiadások alakulása (ÁnÁ-val együtt)" cimű 414. sz. melléklet és a

,.Szociálpolitikai ellátások" című 5l4. sz. melléklete tarta|mazza.



lll.számű melléklet a 5/ 2014 (V. 05.) rendelethez

Folvadék szál1. sz.közmű

onkorm-i iogalkotás

Költségvetési szervek fi n.

Közviláeítás

Város.- és közsé

Altalános tartalék

Fin. kiadás intéznenvcknek

Altalános lskola

Háziorvosi alapell.

alanell át.

Család- és nór,éd...

Lakásfennt.t.norm a.

Atmeneti segély

szociális étkeaetés

Jelziirendszeres h,s

Onk.ált.nvúit.lakást.

Civil szerv.műk,tám.

Cil,il szerv.műk.tám.



onkormánvzati bevételek mindösszesen: l49 596

3lI. számú melléklet a 5l2014(Y, 05.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormán y zatának
2013. évi összesített

Bevételeinek és kiadásainak pénzfor galmi j elentése

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Megnevezés Eredeti Módosíto

tt
Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés

Intézményl
működési
bevételek

6 806 8 966 8 966 Személyi
juttatások

15 2I8 16 933 16 933

Működési célú
támogatások
áht-n belül

88 634 108 786 108 897 Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

4 557 4 144 4 144

Működési célú
átvett
pénzeszkőzök

I 291 | 29I Dologi
kiadások

19 546 24 599 24 599

Közhatalmi
bevételek

i8 340 22 691 22 69I Egyéb
működési célú
kiadások

6 350 15 082 6 451

Felhalmozási
bevételek

690 754 754 Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai

4 850 LI 746 1I 746

Finanszírozási
bevételek

7 001 7 001 Felhalmozási
kiadások

4 997 4 997

Függő, átfutó,
kiegyenlítő
bevételek

-4 Finanszkozási
kiadások

63 949 71 988 71 988

Függő, átfutó,
kiegyenlítő
kiadások

I 239

Tárgyévi
bevételek

114 470 149 489 149 596 Tárgyévi
kiadások

114 470 149 489 I39 6t9



mizse Önkormán

Működési célú nénzeszk átad.Ossz: 77 940

Felhalmoz.ási célú nénz.eszköz, átadás 5 496

Ladánybenei Cskibiri Ovoda ( Intézmény ) 499
orvosi rendelő 924
Művelődési ház külső munkálatai 3.173

Első lakáshoz iutók támoeatása, részvény 300

pénzeszköz átadás mindösszesen: 83 436

6lI. számű melléklet a5l20I4. (V. 05.) rendelethez

Onkormányzatunk vállalkozási
tábláv al nem rendelkezik.

Eredmény-kimutatás

tevékenységet nem folytat,

]lI. szánírnelléklet a 5l20I4. (V.05.) rendelethez

p énzma r adv ánv- kimut at á s

A rövidlejáratú k.v.i. pénzforgalmi és betétszámlákzárő e.

P énztár ak és bet étkö n yv ek zár ő egyenlegei
Zár ő p énzkészlet ö s szes en

Költségvetési aktív fuggő elszámolások zárő egyenlege
Kö ltségvetési aktív átfutó elszámo lás ok zárő egyenlege
Kö lt sé gvetés i akt ív kie gyenlítő e lszámo lás ok zár őe gyenle ge

Ktgv-i aktív elszámolások záróegyenlege
Költségvetési passzív átfutő elszámolások zárő egyenlege
Költségvetési aktív fiiggő elszámolások zárő egyenlege
Kö ltségvetési pas szív elszámo lás ok zárő egyenlege
Egyéb aktív, passzív pérzűgyi elszárnolások összesen
Kö lt ségvetési tafi alékok maradványa
Előző évben képzett tartalék maradványa
Y áI|alko zás i t ev ék enys é g p é nz fo r ga lmi er edmé nye
T ár gy év t helye sbít et t p énzmar advány
Intézményi kö ltségvetési befi zetés többlettámo gatás miatt
Kö ltségvetési befizetés többlettámo gatás miatt
Kö ltségvetési kiutalás kiutalatlan támo gatás miatt
F inansztrozásbó l származó korrekciók
P énzmaradványt terhelő elvonások
Kö ltségvetési pénzmaradvány
Y áI|alko zás i tevékenysé g eredményébő l

az Eredmény-kimutatás

EIőző év
5 077

1

5 078
13

2 079

2 092
4

4
2 088

276
276

6 890

111
111

7 00I

Tárgyév eFt
8 054

8 054
58

795

853

8 629

-348

-348

8 281

853
278
278



5. Egyén hossá lejératú követelések
6. B efektet ett p énzigyi eszközö k ért ékhelye sbítés e

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 56 507
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök -1 165
2. koncesszióba adott eszközök
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

57 672
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyo nkeze lé sbe v ett eszkö zö k éfi ékhe lye sbít ése

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖS SZESEN 18 728

I. Készletek

II. Követelések 9 82I

III. Ertékpapírok

ry. Pénzeszközök összesen 8 054

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 853

F,SZKöZöK ÖSSZSESEN 1 188 036

FoRRÁSoK

D) SAJÁT TOKE I I75 I18

8 907E) TARTALÉKOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 951

O-ra leírt használatban lévő tárgyi eszközök állománya

O-ra leírt használaton kívüli tárgyi eszközök állománya

O-ra leírt tárgyí eszközök bruttó értéke összesen: 5.307

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközök állománya

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek á1lománya

FoRRÁsoK ÖSSZESEN 1 188 036



eFt
EszKÖZÖK Előző é! Tárgyév

állományi érték
III. Befektetett pénzügyi eszközök ös§ze§el 11 9ó1 1211l

l.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköák(l61-162) -l ló5
2.Koncesszióba adott eszköók (l63,164)
3.Vagyonkez€lésbe adott €szközök (167,168) 5'l 6.]2

4.Vagyonkezelésbe vett eszközök ( 1 65, 1 6ó)
5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.

IV.Üzem-re,keze|ósr€,konces§zióia adott, vagyonkez-be vctt e§zk.k 5ó 507
A.) BEFEKTETETT EsZKoz,oK os§zEsEN 1165 444 1169308
l.Anyagok (21,,241)
2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)
3.Növendék-, hízó é§ egyéb ál|atok(z52,262)
4.Késáelmékek (25 1 ,26 1 )
5/a Áíuk,betádija§ göngyöl€gek,közvetített smlgáItatás(2L,z3 -bó1,24)

5fu Követelés fejében átv€tt eszköák, készletek(233,245)
I. Ké§zletek ö§sze§en
1.Követelések riruszállításból és szolgáltatlisbol (vevők) (282-284,288)
2.Adósok (281,288l) 16994 9 82l
3.Rövid lejáratú kölcsőrlők(2'7,2'7 8)
4.EgÉb követelések (285 -28'1,2885 -288'7,|9-bő1)

- tartósan adott kölcs-ből mérlegfordulónapot követő évben esedékes lészlet(191-194-M1,198l)
- egyéb ho§sálejár. köv-ből mórlegfordulón.-ot köv. egy éven belül esedékes részlaek(l95-ből)
- nemzetkőzi támogatási program miatti követelések (2874)
- támogatási program előlegek (287l)
- tárnogatá§i programok szabál),talan kifizetése miatti kővetelés (2872)
- garancia és kezességvállalásból szrármazó követelés<2873)

II. Követelés€k ös§ze§en 16994 9 82l
1.Egyéb részesedés (295 1,298-bóD
2.Forgatási célú hilelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-bol)



eFt

FORRASOK Elóz év TáLígyé,l
állománl &téke

-el z(i év(ek) kiiltségvetési tartalékának elszrimolása(42I4) 276 lll
2. Kiiltségvetési pénzmaíad!ány (4212) rc1
3 Kiiltségveté i kiadísi megtakadtá (425)
4 Kiiltségveté i b vételi lemaíadá (426)
5.Eb i ány zat muadv ány (424)
4.Vállalkozási tevékenység beveteli lemaradása (428)
L Kiilt égv tési tartalékok íi zeen 7166 8907

1 . Válalkoztisi tartalék elszámolása (4221 .,4224.)
Ebb 1 i vállalkozási tartalék elszámolása (4221)
- el ztl év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolasa(4224)
2. Vállalkozási maradvány (4222.,4223,)
3. Vállalkozi i kiadá i megtakadtás (427,)
4. Vállalkoztisi bevételi lemaradás (428,)

. vállalkozási tartalékok sszesen
E.) TARTALÉKOK ossZEsEN 7166 8 907
l.Hossz lejáratra kapott k lc iinirk (43512,43612)
2.Taltozások fejlesztési célri k tvénykibocsáttásból (4341 1 12,43 41 122'1

3.Taltozások míiki'dési cél ki'tvénykibocsátásbó| (43 4122,4341222\
4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43 1 1 1 2, 432112,43312.)
5.M kijdési cél hossá lejfuatli hitelek (431122.432122)
6.Egyéb hossai lejáratu kiitelezettségek (43 8-bó1)
I.Hos z lejárat kaitelezett égek ii ze en
l.Riivid lejárahi kiilcs ntik (4531.,4541)
2.R vid lejárat hitelek (4511.,4521.,456|.,45'll.)
2/a Ebb L likvid hitelek és riivid lejáratri miikiidési célti k tvénykibocsátrisok (4551,,4561,.457l.)
3.K telezettségek áruszállít{á ból és szolgáltatásból (sállitók) (441_443.)
Ebkíl: - trárgyévi k lt égvetést terhel sállítói ktjtelezettségek

- tárgyévet kiivet évet terhel szillitói kótelezettségek



I0l1. számú melléklet a 5l20I4. (V. 05.) rendelethez

eFt

Megnevezés
2013. évi

terv
2013. év

módosított
2013.

ténvadat
Bet,ételek

közhatalmi bevételek 18 340 22 691 22 69l
]ntézményi rnűködési bevételek 6 806 8 966 8 966
Működési célú támogatások áht-n belül 88 634 108 786 108 897
Működés célú átvett pénzeszköz I 291 I 291
Füeeő bevétel -4

Finanszkozási bevétel 7 001 7 001

Felhalmozási bevétel 690 754 754

Tárevévi bevételek összesen l14 470 I49 489 149 596
Kiadások
Működési kiadások 50 521 72 504 63 873
Felhalmozási kiadás 4 997 4 997

Fínansztrozási kiadás 63 949 71 988 71 988

Füeső kiadás -l239
Társyévi kiadások összesen l14 470 749 489 139 619
pénzkészlet változás 9 977


