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ELÓ TERJES ZTÉS

L ad ánybene Ko z s é g Önk ormány zata Képv i s e l o -te sttil etének
2016. október 25-i

tilésére

Tárgv: Ladánybene Kozség Önkorm ányzata Képviselo-testtiletének ..12016. (X....) rendelete a

2016. évi koltségvetés módosításár I

U.i.sz.:425 - l2016.

Tisztelt Képvisel -testiilet!

A rendelet általános indoklása:

Ladánybene Kozség önk ormányzatának Képviselo-testtilete (továbbiakban: KéPviselo-testtil et) az

Áilamháztartásrol szóló 2011. évi CXCV. torvény (továbbiakban: Aht.) 34. .(1)-(5) bekezdéseiben

foglaltak alapján, figyelernbe véve a 2016. évi koltségvetésérol szólÓ 2015. évi C. torvénY

felhatalm azása alapján elfogadt a Ladánybene Kozség Önkorm ányzaíának és intézménYeinek 2016.

évi koltségvetéséí; az onkormányzati és intézményi koltségvetési rendelet jelenlegi módosítását a

tobb jogcímen keletkezett bevételi tobbletek és azok felhasznáIása tették sziikségessé.

A rendelet részletes indoklása:

lla,b melléklethez:
Önko rm ányzat kii ltségvetési támo gatása :

Minden kozponti mógatás - az intézményt érinto is..- az Önkorm ányzat számlá|ára érkezik.

Vannak olyan bevételi források, amelyek bár az Önkorm ányzaíhoz érkeznek , azonban a

felhaszn áIás a beérkezés figyelembevételével az íntézmények személyi jelleg kifizetéseit és azok
járulékait novelik (bérkompenzácio), valamint az telepiilési szociális és gYermekjóléti,

gyermekétkeztetési feladatok támogatásának bizonyos kiadásai, melyek átkerrilnek aZ

intézményekhez.

A beérkezés és a felhasználás jogcímei:

Szociális ágazati pótlék (III. n. év)

Bérkomp enzácio,.

Ladánybene Kozsé g onko rmány zaía:

Ladánybenei Kozos Önt<. Hivatal

Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda)

Védon i fejkvóta megemelése éves:

(visszamenoleges)

Természetbeni Erzsébet utalvány :

Kozfo g1 aLkoztatottak bér támo gatása :

43.815Ft

72.136Ft

32.258 Ft

106.68OFt

339.60OFt

562.00OF,t

9 421 582Ft

Önkormányzaímukodésitámogatása: -1.626.210

(Rás z orul ó gy erm e ke k sziin i de i ét ke zte té s e)



Onkor. M k támog. ( óvoda)
Önkor. Mtík támog. ( óvoda )

Felhalm ozási célri támogatás:
- S p o rtp áIy a p áIy ázat-v ize sb l o kk

-613.027
7 66.619

12 4127 59Ft

1la,,b melléklethez
Önkorm ányzat
Eloirányzati szinten a fent említett módosításokat kell alkalmazni, bevételezni, majd a megfelelo
felhasználási helyre, mint irányítós zervi támogatás kerí,il átadásr a.

2la,b melléklethez
Ladánybenei Kiiziis Önkorm ányzati Hivatal (KÖH)
Szintén megegyezlk a fent már enrlített bérkompenzációt érint váItozásokkal, számadatokkal a
mellékletben fo glalkozunk részlete sen.
A dologi kiadások kozott átcsoporlosításra keriilt 237.344Ft a felhalmozási kiadások kózé (1/ db
számít gép vásárlás.) A koltségvetés készítésekor nem volt tervezhetó a fenti osszeg a felhalmozási
kiadások kozott.

3la,b melléklethez
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda)
A bérkompenzációt érinto változások. norm atíva májusi pótigény és lemondásra fordított osszegek
bemutatása a kovetkezo mellékletekben taláIhat .

Meg kell említeni, hogy a teleptilési nk ormányzatok szociális feladatainak ellátására fordítható
osszegbol4.405.000Ft irányítószervi támogatásként az ovodarészére átcsoportosításra kertilt.
A fenti osszeg az ovoda felhalm ozási kiadásai kozott (konyhai edények, eszko zókre beszerzésére)
fordítható.

Az onkormányzati koltségvetési támogatások éves szinten megegye znek a kozponti rendszerek
adataival. A rendeletmódosítás további részletezéséí a megfelelo eloterjesztési mellékletekben
r észletezti.ik bovebben.

Kardos Attila sk.
polgármester



1/a. melléklete:
Ö n ko rm ány zat b evételei :

Ft
Megnevezés Elóirányzat Módosítás Mód.

1) 81 Míikiidési célrí támogatások államháztartáson beliilr l:
153.613.103

Szociális ágazaíi pótlék 43.815
Bérkomp enzáció 211 .074
Véd noi fejkvóta megemelése éves 339.600
-(visszamen leges)

Kozfogl. személyi juttatás .M. tám. 9.421.582
Természetbeni erzsébet utalvány 562.600
Nettó finansz. (Gyerrnek étk.) -I.626.210
ebr 42. rnájusi felrrrérés miatt. 153.652
összpsEN: 153.613.103 9.106.113 162.719.216

2.)B2 Felhalmozási céIri támogatások államháztartáson beliilr l:
- Spor-tpáIya páIyázat- vizesblokk 12.412.759
összpsEN: 12.112.759 12.112.759

3) 83 Kózhatalmi bevételek:
20.700.000

összEsEN: 20.700.000 20.700.000

4) B4 Míikiidési bevételek:
8.21L 000

összEsEN: 8.241.000 8.241.000

5) 85 Felhalm ozási bevéte|ek:
össznsEN:
6) 86 Miikt dési célri átvett pénzeszkiiziik:
összpsEN:

7) B7 Felhalm ozási célrí áfrett pénzeszkiiziik:
összpsEN:

xörrsÉcvnrÉst gpvÉrprEr
összpsEN: 182.554.103 2t.5t8.872 204.072.975

8) 88 Finanszírozási bevételek:
17.828.000

Koltségvetési maradvány 17.828.000
Értékpapír 36.912.7 59
Államhá ztartáson beltili me ge lole gezé sek
összpsEN: 17.828.000 36.91,2.759 54.710.759

öxxonuÁNyzAT BEvÉrprrt
összrsEN: 200.382.103 58.431.631 258.813;34



Onkorm ányzat kiad ásai :

l/b melléklet

Mód. Eloirányzat

31.138.171

8.063.684

28.257.548

6.277.850

28.419.404

18.316.796

300.000

I23.773.456

135.040.278

258.813.734

Ft
Megnevezés E,loirán}rzat

1 ) Kl Személyi juttatások:25.623.986
Szociális ágazati pótlék felh.
Bérkomp enzáci
Védonoi fej kvóta nregemelése
Kozfoglalkoztatottak szem. juttat. tám.
összpsEN: 25.623.986

2) K2 Munkaadói járulékok és szociális
6.700.739

Szociális ágazati pótlék felh.
Bérkonrp enzáci
Védonoi fejkvóta megemelése
Kozfoglalkoztatottak szem. juttat. tám.
OSSZESEN: 6.700.739

3) K3 Dologi kiadások: 28.257.518
összEsEN: 28.257.518

4) K1 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

összpsEN:
5.715.250
5.715.250

5) K5 Egyéb míikiidési célri kiadások:
34.450.61 4

Telepiilési onkorm. szo oc feladatainak
Atcsoportosítás óvoda
Rászoruló gyer. szi.inidei étk lemondás:
összpsEN: 31.150.614

6) K6 Beruházások: 5.901.037

Sportpálya- vizesblokk
összEsEN: 5.904.037

7)K7 Fel jítások:
összpsEN:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

300.000
összEsEN: 300.000
xörrsÉcvprÉsI xraoÁsor
összEsEN: l06.952.t74

8) K9 Finanszírozási kiadások:

összesen: 93.429.929

Bérkompenzáctó
Máj usi felmérés alapján
Máj usi felmérés a|apján
KÖH Óvoda átcsoporlosítás
Ertékpapír
összEsEN:

öxronuÁxyzAT KIAnÁs
összEsEN: 200.382.103

93.429.929

Módosítás

34.500
56.800

273.220
8.149.668
8.514.188

hozzájárulási adó:

9.315
15.336
66.380

I .27I .914
1.362.945

562 600
562.600

-4.405.000
-1 .626.2I0
-6.031.210

12.4I2.7 59
|2.4l2.759

16.821.282

138.938
/ 1j í\n j

-tr} l ^1 .t' ,' i
7 66.679

4.405.000
36.9I2.7 59
4I.610.349

58.431.631,



2la. melléklete:

Megnevezés

KOH bevételei:

El iránvzat Módosítás

1) 81 Míikiidési célri támogatások államháztartáson beliilr l:

össznsEN:

2.)B2 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr l:
összpsEN:
3) B3 Ktizhatalmi bevételek:
összEsEN: 10.000

4) B1 Míikiidési bevételek:
összpsEN:
5) 85 Felhalmozási bevételek:
összpsEN:
6) 86 Mííkiidési célri átvett pénzeszkiiztik:
összEsEN:

7) 87 Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiziik:
összpsEN:

xörrsÉcvn rÉst nEvÉrnrpx
összpsEN:

Ft
Mód.

8) B8 Finanszírozási bevételek:

t<ÖH bérkomp enzácio miatti
összpsEN:

rört BEvÉTELEI
összpsEN:

42.529.645
32.258

12.529.645 32.258

12.529.615 32.258

42.56I.903

42.561.903



2/b melléklet

KOH kiadásai:

Ft
Megnevezés El iránvzat Módosítás Mód. El iránvzat

1) Kl Személyi juttatások: 25.842.275
Bérkompenzáci miatti 25.400
összEsEN: 25.812.275 25.100 25.867.675

2) K2 Munkaadói járutékok és szociális hozzájárulási adó:
6.653.714

Bérkomp enzácio miatti 6.85 8

összpsEN: 6.653.714 6.858 6.660.572

3) K3 Dologi kiadások: 9.716.656

Átcsoportosítás felhalmo zásralszámítógép(vásárl.) -237 .344

összpsEN: 9.716.656 -237.341 9.179.312

4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
összpsEN:
5) K5 Egyéb mííktidési célrl kiadások:

összEsEN:
6) K6 Beruházások:

Atcsoportosítás dologi kiad.l számít gép vásárl.
összpsEN: 317.000
összpsEN:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
összEsEN:

rörrsÉcvErÉsI xrenÁsox
összEsEN: 42.529.645

8) K9 Finanszírozási kiadások:
összEsEN:

XÖH KIADÁSAI
összpsEN: 42.529.645

554.314

32.258 42.561.903

32.258 12.561.903

317.000

237.344
237.341



3/a. melléklete:

óvoda bevételei

Ft
Megnevezés Elóirányzat Módosítás Mód.

1) 81 Mííkiidési célri támogatások államháztartáson beliilr l:
összpsEN:

2.)B2 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr l:
összpsEN:
3) 83 Ktizhatalmi bevételek:
össznsEN:
4) B4 Mííktidési bevételek: 6.967.000
összrsEN: 6.967.000 6.967.000

5) 85 Felhalmozási bevételek:
összpsEN:
6) 86 Mííkt'dési célri átvett pénzeszkiiziik:
összn,sEN:

7) B7 Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiziik:
összEsEN:

KOLTSEGVETESI BEVETELEK
összpsEN: 6.967.000 6.967.000

B) B8 Finanszírozási bevételek:
52.649 000 4.511.680

Óvodapedagó gusok el ism erí létszáma
Lemondás (B lI2) -287 .200
Óvodapedagógusok átlagb ér+ kijzteher (B 1 12) -7.000
Óvoda mtik. alap támog.(B 1I2) -106.667
Intézményi gyermek étk. bértárn: -212.160
Intézményi gyermek étk. tizemeltetési tám.(B1 13) 766.679
összEsEN: 52.649 000 1.665 332 57 311332
óvona BEvÉTELEI
összpsEN: 63.231000 4.665.332 67.896.332



3/b melléklet

óvoda kiadásai:
Ft

Megnevezés Elótrán:,zat Módosítás Mód. Eloirányzat

1) Kl Személyi juttatások: 34.859.168
Bérkomp enzácio 84.000
Ovodapedagó gusok eli smert létszáma
4 hónap 2016. évi lemondás -209 .656
Ovodapedagógusok átlagbérének és koztehei -5 1 10
Intézményi gyermek étkeztetés kapcsán az
az étkezési feladatot ellátók béftámogatása -154.877
összpsEN: 34.859.168 -285.643 34.573.525

2) K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzáiárulási adó:
9.670.235

Bérkomp enzácio 22.680
Ovodapedagó gus ok e l i sm ert léíszáma
4 hónap 2016. évi lemondás -77 .544
Ovodapedagógusok átlagbérének és koztelrei -1 890
Intézményi gyermek étkeztetés kapcsán az
az étkezési feladatot ellátók bértámogatása -57 .283
összEsEN: 9.670.235 -t14.037 9.556.198

1) rS Dologi kiadások: 17.718.597
Ovodamtikodtetési alaptámogatás -4 hónap -106 667
Intézményi gyermekétkeztetés tizemeltetési tám. 766.679
összpsEN: 17 .7 48.597 660.012 18.408.609

4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
összEsEN:
5) K5 Egyéb mííkiidési célrí kiadások:
össznsEN:
6) K6 Beruházások: 699.000 4.405.000 5.104.000
összEsEN: 699.000 4.405.000 5.104.000

7) K7 Felrijítások: 254.000
összpsEN: 254.000 254.000

8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
összn,sEN:

rörrsÉcvnrÉsI xranÁsor
összpsEN: 63.231.000 4.665.332 67.896.332
8) K9 Finanszírozási kiadások:
összpsEN:
óvone KIADÁsAI
összEsEN: 63.231.000 4.665.332 67.896.332

Az eloterjesztés mellékletét képezi a rendelet tewezet, melynek elfogadását
kérem.Ladánybene, 201 6. október...
Kardos Attila
Polgármester



Tervezet

Ladánybene Kiizség Önkorm ányzata Képvisel -testíiletének

a 2 0 1 6 .év i k ii I t s e gn . t o, ; i| ;;' rff|,l Ji; ó i rTj i:fi : l e t é n e k m ó d o s ít á s á r ó l

Ladánybene 
. 
Kozség Onkorm ányzatának Képviselo-testrilete (továbbiakban: .Képviselo-

testtilet) az Államháztartásról szóló 20IL évi CXCV. torvény (továbbiakban: Átrt.; :+. .

bekezdésében foglalt felhatalm azás, valamint a Szervezeti és Mtíkodési SzabáIyzatrol szóló
51201 1. (V. 26.) nkormányzati rendelet 39. a. porrtja alapján - a Pénziigyi- és Ellenorzo
Bizottság véleményének kikérésével - és a 2016. évi koltségvetésérol szóló 2015. évi C.
torvény alaplán eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. .

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testtiletének I12016. (II.22.) rendeletének 5. -a
helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

Az Onkormányzat bev ételei

,r5 "
(1) Az Önkorrn ányzat bevételei

B1 Mtíkodési célu támogatások áIlamháztartáson beliilrol 162.719.216
82 Felhalmozási célri támogatások áIlamháztartáson beltilrol 12.412.759
83 Kozhatalmi bevételek 20.700.000
84 Mtíkodési bevételek 8.241.000
85 Felh almozási bevételek
86 Mukodési célir átvett pénzeszkozok
87 Felhalmozási célír átvett pénzeszkozok
Kiiltségvetési bevételek tisszesen: 204.072.975
B 8 F inan szir ozási bevéte lek
Koltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. mrik. célra

Koltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

8813 EIózó évi maradvány 54.740.759
Önkorm ányzat bevételei mindiisszesen: 258.813 .734

(2) Bevételek rész|etezését e rendelet Il2. melléklete tartalmazza.

2..
Ladánybene Kcizség Önkormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 6. -a
helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

Ft

10



Az Önkormányzat kiadásai

,16' '

(1) Az Önkorm ányzat kiadásai

K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelo járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb mtíkodési célri kiadások

Ft

34.I38.I7 4

8.063.684
28.257.54B
6.277.850

28.419 .404

18.31 6.769

300.000
I23.773.156
I35 .040.278
258.813.731

20 fó

- K513 Tarlalékok
K6 Beruházások
K7 Felirjítások
K8 Egyéb felhalm ozási célír kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen :

k9 Fina nszír ozási kiadások
Önkorm ányzat kiadásai mindiissze en :

(2 ) F o glalkoztatottak létsz áma (engedél y ezett)

(3) A kiadások részletezését e rendelet IlI ésIl3.me lléklete i tartal mazzák.

26.254.504

3..

Ladánybene Kozség önk ormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 7. -a
helyébe a kovetkezó rendelkezés lép:

A Ladánybenei Kiiziis Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

,7. .

(1) A KÖH bevételei

B 1 Mukodési célri támogatások áIlamháztartáson beltilrol
B 2 F elhalmozás i cé lu támo gatás ok áIlamháztafiáson beltilrol
83 Kozhatalmi bevételek
84 Mukodési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
B6 Mtikodési célu átvett pénzeszkozok
87 Felhalmozási célír átvett pénzeszkozok
Kiiltségvetési bevételek iisszesen :

B 8 Finanszírozási bevételek
Koltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. mtik. célra

Koltségvetési hiány bels finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

-ebb l: BB13 El z éti maradvány
Ladánybenei Ktiztis Önk.-i Hivatal bevételei mindtisszesen:

(2) Bevételek részleíezését e rendelet IIl2. melléklete tartalmazza.

Ft

10.000

35.837 .903

6.711.000
42.56I.903

4..

Ladánybene Kozség önk ormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 8. -a
helyébe a kovetkezó rendelkezés lép:

11



A Ladánybenei Kiiztis Önkorm ányzati Hivatal kiadásai

,rB. .

(1) A KOH kiadásai

K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelo járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb mtikodési célrí kiadások
K6 Beruházások
K7 Felujítások
K8 Egyéb felhalm ozási célir kiadások
Ktiltségvetési kiadások iisszesen :

I(9 Finanszírozási kiadások
Ladánybenei Kiiziis Önk.-i Hivatal kiadásai mindiisszesen:

(2) Foglalkoztatottak létsz ána

(3) A kiadások rész|etezését e rendelet IIl1 mellékletei tartalmazzák.

5..

Ladánybene Kozség
lrelyébe a kovetkezo

.9. .

(I) Az óvoda bevételei

B 1 M kodési célu támogatások államháztartáson beliilrol
B 2 F e lhalm o zás i c é lir tám o gatás ok áIlamháztartás on be ltilro l
83 Kozhatalmi bevételek
84 Mtíkodési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Mtíkodési célri átvett pénzeszkozok
87 Felhalmozási célu átvett pénzeszkozok
Ktiltségvetési bevételek iisszesen :

B 8 Finan szírozási bevételek
Kóttségvetési hián"v bels finanszírozására szolg. pénzforg. bev. miik. célra
Kóltségvetési hiáryl bels finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh, célra

-ebb l; BB] 3 El z évi maradvány
óvoda bevételei mindiisszesen:

(2) Bevételek rész\etezését e rendelet III12. melléklete tartalmazza.

6..

Ft

25 .867 .67 5

6.660.572
9.479.312

554.344

42.561.903

42.561.903

8fó

A

Önkorm ányzat Képviselo-testíiletének I12016. (II.22.) rendeletének 9. -a
rendelkezés lép:

Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

Ft

6.967.000

6.967.000
57.3I4.332

3.6l 5.000
67.896.332

Ladánybene Kcizség önkormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 10. -

a helyébe a kovetkezó rendelkezés lép:
I2



A Ladánybenei Csiribiri Ovoda kiadásai

,,10, .

K2 Munkaadókat terhelo járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.556.198

(1) Az óvoda kiadásai

K1 Személyi juttatások

K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb mtikodési célu kiadások
- K5 73 Taftalékok
K6 Beruházások
K7 Felirjítások
K8 Egyéb felhalm ozási célri kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen :

k9 Finanszírozási kiadások
óvoda kiadásai mindiisszesen :

(2) Foglalkoztatottak létsz áma

kardos Attila
polgármester

A kihirdetés napja:
Ladányb ene, 2016. október. . . .nap

Ft

34.573.525

l8.408.609

5.104.000
254.000

67.896.332

67.896.332

14f

(3) A kiadások részletezését e rendelet IillI és aIII14. mellékletei tarta\mazzák.

zár rendelkezések

7.

E rendelet kihirdetését kciveto nap lép haíáIyba és hatályba lépését kovetoen a l12016.(II.22.)
rendelet a kiegészítésekkel egytitt érvényes.

szádvári Erika
allegyzó

lSzádvári Erika /

aljegyzó

13



A ldblázatban lé\,ó adabt ki,lcl§zö feladalokké érte]mezeí.ló\, aláboDtás§sal külónbözlelve D)ee az áliaNgazgaiási é§ óúkéít vállalt leladatokat

I/l, melléklet az ]/ 20]ó (lL22 ) rendelethez

Ladán,lbeDe Köz§ég önkortnánlzatónak 20Ió. é\i kiadá,ok llakulá§a

Co-
FoG

Szakfe-
ladat

Ní egnel,ezés
Fogl,
száma

Kl Szem.
jutt.

K2
Nil. adót

t.j á r,

K3 Dologi
kiad.

K,t
Szocpol.

ell.

K5
N{íik.célti
kiadások

K6
Beruház-

ások

K7
Fel
jí-

táso
k

K8
Egl,éb

felhalm.
célti
kiad,

K9 Finansz,
kiad
ások

Osszesen

l]l3( 999000 önkornr-i iogalkotás 5 796 986 l 535 769 92 216 7 12l911

ii i i {tr}{i

ll 999000 orrkornr iq. 6 650 000 553 600 699 000 7 902 600

í.(}i! íií!at

3( 999000 szociális iellátás 3 000 000 3 000 000

i l3l Tartalékok 26,254 504 4 975 284 3075 l 788

l ]j:(| 960302 koztenetó fentrt.és tlt l3l 000 l3l 000

l 33jl 68000 l Lakóin í]atlan bérbeadása 405 000 38 000 ,143 000

i;l:l i,;l_ii::li,,,;ii j:l 
1

]1 i| l,i"3 il{,t{}

680002 Nem lakóin gatlarr bérbeadása 975 000 4 065 000 5 040 000

ii.,l: {)ói {li 1 :9\} í}l\l|

)ls{)3() 999000 TKT l95 000 195 000

) l ()3(l 999000 önk,hivatal 35 837 903 35 837 903

I l li(]]() 999000 ovodai nelelés 57 14 57.t 60.ó80

s(J( 900400 Kiemelt állanri van, ötrk.rendezr,, l 782 000 l 782 000

1

i i.] , !b

999000 Kozhasznírak foí:l. 1,1.25 I8,417,668 3 .849.9 l 1 539 032 848 037 23.654.65l

i:1.1 ;;:ti,.;i;i ., tii;l1
.1 ül

|.]5l 999000 Köztrtak. hidak. l 2l3 000 l 21.: _u0

)5 l ()3() 999000 Teleoiilesi lrulladék ]2ó 000 226 000

)5]()](1 999000 Szennvviz [iitese. 1,71 300 17l 300

i()]() 999000 \'ízternrelés.-kezeles l27 000 127 000

,..l(l l 84l .102 kozr,ilágítás 3 601 000 3 601 000

()l 8 l 3000 zöl dt ertilet-kezelés ] 2l6_400 599 838 72.1 000 3.540.238

,.i i.,: ,,,]:,,] i i ii ij (}i]í] 2 ,}9|} 8iiil

999000 \'áros.- es közsegu 0.2 5 336 500 93 000 1 5],1 000 l 90 000 2 l43 500

]i ]].
l 1}6 {i{}t}

999000 Háziorvosi alaoell 354 000 351 000

l]]3 l l 86230 l Foí]orvosi a'laoellát, 24l 000 241 000

();_l()j ] 999000 Család- és nór,éd.. 2 805.]20 750 380 74] 000 38 000 4.335.600

li;ll,:] l;lli., ri;li,,,li]]ll] ..1..,i :.il. :s: {iliii

()8 l{ 93l 102 Soortlét,mt'rk és feil ó58 000 |2_4l2._,7 59 l3.070.759

( |l; 999000 Konvr tari szolg 0.5 968 000 262 000 54 000 l 281 000

{)l]()t] ] 9 l 0502 Közln, Intézll-I l 556 000 42 l 000 l 556 000 26 000 3 559 000

] {', 1 ,"l3 íríli

()li_+()] ] 999000 Ciyil szerv.nliik.tánr. l 96 000 1 720 000 l 916 000

1 91{i l}${l

()8-1()j l 93l l02 Ciyil szerv.nrírk.tánr, 630 000 630 000

63{i ti{}{}

lxJ()J() 999000
Eg1 házak közosségi és hitéleti
tev. 300 000 J )

i;:]! iii}\,:i:i iórj:ll:
ii)i; i:i _iiii} lii}O

l9 l ]]í) 999000 lskola fennlartása l alsó tagozal } 61 1 000 6l l 000

Iiliiiil; i'i |;a1 1l
1-1 {i{t{_i

)9: l ]() 999000 lskola fenntanasa (felsó tagozal )
.189 000 ,í89 000

-í$ry {l{i{}

()!)()()l 562912 Gvennek étkeztetés ( óvoda )
82 550 82 550

;lkcai,,,áiial 8_] 55í] s2 .{sC,

()96() l 5 5629 l 3 Gyenrrek étkeztetés ( iskola )
3| 750 3| 750

|,1,;,i,,:1;..r.;l1 1 ;,]]11l1 ;i-ci] 31 ,a5í|

l()7()j l 88992 l szociális étkeztetés 3 349 000 3 349 000

]í)l()55 889928 Faugondnoki. 2 04l..100 55l 78 l 904 000 1,197.183

|.: l
l iqi írlríb

l ()-l()5 999000 Terrnészetbetr nr,íritott Ln,ertlekv 500 000 500 000

l{l-,l()5 999000 Teleptilési tánr. -Örrk,által tenn.n}, 300 000 300 000

l()6( 999000 Lakásfennt. t, nornra ] 3l3 000 1 3l3 000

l ( )6()]( 999000 Örr}i, ált, nvtrit. lakast
300 000 300 000

7(x)() 999000 Teleoulési táll1o gatás 3 602 250 3 602 250

Ttlel.1l]ri:: i a.tn},1)ili, 5Zír- l

ú1,1)í]i) )
,l 

- 1t5 ti_}t,l
4.Jll5.{j,{it

36.í}12,15\}

Terrnészetbeni erzsébet utall 5ó2.600 562.600

onkormánvzat iisszesen 20.00 3rt.l38.174 8.0ó3.684 28 257 548 6.277.850 28.4l9.401 l8.316.796 0 300 000 l35.040.278 :58,s l3,73"{

iiiti | _ijE lJÍ]i.,l íliI t Ci
l .1 -, i:.i(.1 _ , ft l 'trl:9 .ia'",
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Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerittt

Ber,étele k alakulása

I/2. nrel lékler a l l20 1 6,(11,22.) rendelethez

Fí
kotelezcí onként váIlalt Allamie. Osszesen

Bl Nlíikiidési célri támogatások államháztartáson beliilr l
g'lOnkormál}@
Önkornrárr},zati hivatal nltik. tánrogatás 77 216 34 762 200 34 839 416
Zci ldtertilet-gazdáIkodással kapcsoIatos feladatok tánlogatása l 505 250 l 505 250
Kcizi,iá|osítással kapcsolatos feladatok tánrogatása l 8 720 000 l 8 720 000
Koztenl etcí fellntartással k apc so l atos feladatok l00 000 l00 000
közutak fenntartása 2 91-1 680 2 911 680
Egl,éb k teleztj feladat táInogatása 6 000 000 6 000 000
Lakott kiilteri,iletlel kapcsolatos feladatok támoeatása l 772 250 l 772 250
I. l .bb)-bd) jogcínlekhez kapcsolódó kiegészítés 9 866 l57 9 866 l57
Ovodapedagógusok átIagos bérlánlogatása 24 033 600 24 033 600
Ór,odapedagógusok nrunká_lát kozvetleniil s. átlaeos bértánrogatása 6.905 800 6 905 800
Ór,oda mtikcjdés i támogatása 4.586 666 4 586 666
TeIeprilés i cinkonrránl,zatok szoc iáI is feladatarnak egr,éb támosatása l0 l19526 l0 l 19 526
Gvernlekétkeztetés i feladatok átlagos bértánroeatása 8.649 600 8.649 600
Gl,ermekétkeztetési feladatok iizeme|tetési tánrosatása 94,7 736 947 736
Rászoruló gl,enrlekek sziinidei étkeztetése 1.626.2l0 0
Rászoruló gl,ernlekek sztinidei étkeztetése i -liij
Ternlészetbeni Erzsébet utalr,árrl, 562.600 562.600
szociáIis étkeztetés l 439 360 l 439 360
Tan),agondrroki szol gáltatás 2 500 000 2 500 000
Szociális ágazati pótlék (Bl l3) l3l 445 l31.445
Konl,tári és koznrtivelcidési fe|adatok támoeatása l 952 820 l 952 820
Bérkonrpenzáció (B l l 5) 472.059 472.059
On kormá nvzat kiiltségvetési tá m oga tása iisszesen : l00 756.765 34 762 200 l38.018.965
B l6 Tánrosatásértékii ber,ételek

oEp finanszírozás 4.053.600 4.053.600
MKP kozfo glalkozatottak bértámoeatása l9,554.582 l9.554.582
MKP k zfoglalkozatottak dologi tánrogatása l 092 069 l 092 069
Támogatásértékíi ber,ételek tisszesen: 24.700.25l 0 0 24.700.zsl
82 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr l 12 4l2 759 12 1l2 759
83 Kiizhatalmi ber,ételek

önkormánvzat saiátos nltikcidési ber,ételei:

Gép|ármLiadó 6 000 000 6 000 000

Iparrizesi adó 13 000 000 l3 000 000
kommunáIis adó l 200 000 l 200 000
Bírságok. pót|ékok 500 000 500 000
Ön ko rmá nvzat sa i átos m íi kiidési bel,ételei tisszese n : 0 20 700 000 0 20 700 000
84 N{íiki'dési ber,ételek

Mtiködési bevételek

Egl,éb saját ber,ételek (bérleti díiak.szoc. étk ) 3 069 000 3 95ó 000 7 025 000
Vae1,onkezelésbrjl szánnazó bevétel 300 000 300 000

Továbbszámlázott szol sáltatás 916 000 l 9 l6 000

Egi,éb saját bevételek

kamat bevételek

Eel,éb saiát bel,ételek sszesen: { 285 000 l 3 95ó 000 0l 8 24l 000

85 Felhalmozási ber,ételek

86 N{íik dési célri átvett pénzeszkiiziik

87 Felhalmozási célri átyett pénzeszkiiziik

B l -7 Kiiltsgér,etési ber,ételek iisszesen l29.742.016 39 568 759 31 762 200 l 201.073.506

88 Finanszírozási bel,ételek 51 740 759 51 740 759

8813 Pénzforpalom nélkiili ber,ételek l elíjzíj ér,i maradvánv /

pénzforgalom nélki,ili bevételek lelózó éví maradvánv / l7 828 000 l 7 828 000

Pénzforqalom nélkiili bevételek l eliizíi évi maradr,ány / tisszesen: 0l l7 828 000 0l l 7 828 000

Értékpapíro 36.912.759 36.912.,759

önkormányzati ber,ételek mindtisszesen: l29.712.016 94 309.518 31 762 200 l 258.813.734
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I/3, melléklet a I12016.(II.22.) rendelethez

llátottak nénzbeli iuttatásai Ftotta zDe u asa

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János osztondíj) 100 000

Eeyéb nem intézményi ellátottak
- ebbol: szépkorriak támogatása 150 000
- ebbol: onkormányzaíi segély (Szoctv. 45. .) természetbeni 200 000
- ebbol: onkormányzaíi segély (Szoctv.45. .) pénzbeli 200 000
- ebbol: egyéb onk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári

gy.étk.csomag) 500 000

Természetbeni erzsébet utalvány 562 600
- ebbol: természetben nyirjtott onkorrnányzati segély (Szoctv. 47. . (1) bek. c)

pontia) 1 013 000

- ebbol: koztemetés (Szoctv. 48. .) 200 000
- ebbol: onk. áItal saját hatáskorberr (nerrr szociális és gyermekv. eloírások

alapján) adott pii-i ellátás 700 000
- ebbol: nk. áItaI saját hatáskorben (nem szociális és gyermekv. eloírások

alapján) adott term.-i ellátás - csomag l 150 000

- ebbol: telepiilési támogatása (Szoctv.45. .) - beiskolázásit. természetbenr 300 000

- ebbol: teleptilési támogatása (Szoctv. 45. .) - lakhatási támogatás 302 250
- ebbol: telepiilési támogatása (Szoctv. 45. .) - átmeneti 500 000

- ebbol: teleptilési támogatása (Szoctv.45. .) - temetési 400 000

k4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai mindtisszesen: 6.277.85a

Egl,éb míikiidési célri kiadások
Rendorség támogaíása 120 000
poleáror Egyestilet 300 000

Római Katolikus Egyház 300 000

Szociális Feladatellátó Társulás 3 000 000

L ai o smi zse T úzvéde lmi é s Menté s i Kozte sttilet 1 300 000

L adánybene -F e 1 s o lai o s S zennyv íz- e|v ezté s i Önko rmány zati Társul ás 171 300

Kecskemét Aranyhomok Egyesiilet 195 000

Ladánybenei Labdarugó Club 630 000

Tartalékok
- Bácsvíz felhalmozás 3 I10 261

Iskola tornaszoba felhal mozás 5 715 000

- Képviseloi lap-top 2015 évi fel nem hasznáIás elhatárolása pl.:Ladánybenet
évkonw kiadására 991 000

- S p orlp álya v i ze sb lokk pálry ázat fe lirj . onerej e 2 400 000

KoH 600.000

Óvoda edények 4.405.000

- tartalék 17 .22I.261

- Polgármesteri Bá1 kiegészítése a játsz tér felirjítására, beruházásra

k5 Eeyéb míikiidési célrí kiadások mindiisszesen: 28.4I9.404

Fin an sz ír ozási kiad ások
Ladánybenei Kozos Onkormányzati Hivatal ( Intézmény ) 35.837 .903

Ladánybenei Csiribiri Ovoda (Iníézmény ) 57.3I4.332
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Aht-rr beltili me eelo l e gezé s ek v isszaftzeté s e 4.97 5 .284

Erlékpapír 36.9I2.7 59

k9 Fina nszírozási kiadások tisszesen : L35.040.278

Il4. melléklet az 112016. (IL22.) rendelethez

Önkorm ányzat felhalmozási kiadásai (áfával egytitt)

Felriiítások
K7 Felriiítások mindiisszesen : 0

Egyéb felhalmozási céIri kiadások
Elso lakáshoz iutók támogatása 300 000

k8 Eeyéb felhalmozási célrí kiadások mindiisszesen: 300 000

Ft-ban

Beruházások
Onkorm ányzat tárgyi eszkóz beszerzés 699 000

Védono táreyi eszkóz beszerzés 38 000

IKSZT tárgyi eszkóz beszerzés 26 000

Váro s é s kozsé g,gazdálkodásra tárgyi eszkóz beszerzés 190 000

L akó in.gatl an tár gy i e szkó z b e szer zés 38 000

Nem lakóineatlan tár.qyi eszko z beszerzés 572 000

Kozfoelalkoztatottak tárgyi eszko z beszerzés 848 037

Temeto kerékpár tároló kialakítása 635 000

Telek vásárlás 318 000

Telek vásárlás 2 540 0a0

Spoftpálya- vizesblokk 12.4I2.7 59

K6 Beruházások mindiisszesen : 18.316.796
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A táblazatban lévő adatok államigazgatasi feladatokként érlelmezendők, alábontás az idei évben nem tervezett, mely önkéntes feladat lenne.

II/1. melléklet az 1l 20|6.(I|.22.) rendelett

Ladánvbenei l(özös Önkormánvzati Hivatalának 201ó. évi kiadások alakulása

CoFo
G

Szak-
feladat

Megnevezés
Fogl.
száma

Kl Szem.
jutt.

K2
M. adót

t.jár.

K3
Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
Míík.célri
kiadások

K6
Beruhá-
zások

K7
Fel jítá

-sok

K8 Egyéb
felhalm.

célri kiad.

K9
Finansz.
kiadások

Osszesen

01 1 130 999000-1
Onk. és
onk.hivatal 8, 25.867 .67 5 6.660.572 9.479.312 554.344 42.561.903

Onko rm ányzat ii ssze s en 8,00 25 867.675 6.660.572 9.479.3L2 () 0 554.344 0 0 0 42.56L 903

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.
II/2. melléklet a 1 l 201 6.(II.22.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Kiiziis Önkormányzati Hivatalnál
Ft

Kotelezo önként vállalt Államie. Osszesen

81 Míikiidési célri támogatások államháztartáson beliilr l 0

82 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr l 0

83 kiizhatalmi bevételek 10 000 10 000

84 Míikiidési bevételek 0

85 Felhalmozási bevételek 0

86 Mííkiidési célri átvett Dénzeszkiiziik 0

87 Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiziik 0

B1-7 Kiiltseévetési bevételek iisszesen 0 0 0 0

B8 Fina nszír ozási bevételek 0 0 42 551.903 42 551.903

8813 Pénzforgalom nélktili bevételek l e\ózó évi maradvány l : 6714 000 6714000

B 8 1 6 Irányítós zervi támogatás bevétele 35.837.903 35.837.903
0

Bevételek mindfisszesen : 0 0 42 56L903 42 561.903
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IIl3. melléklet a I 12016.(II.22.) rendel ethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
összesen: 0

A íáblázatban eredeti eloirány zaí nem szerepel.

IIl 4 . m e llékle t a 1 l 20 1 6 . (II.22. ) rende 1 etéhez

Felhalm ozási kiadások alakulása (ÁFÁ- val egyiitt)

Felríiítások
K7 Felriiítások mindiisszesen : 0

Ft
Beruházások
Inforrnatikai eszk óz beszerzése, létesítése 254 000
Egyéb tár gyi eszkóz beszerzése, létesítése 63 000

Számítógép 237 .344

K6 Beruházások mindiisszesen : 554.314
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A táblázatban léVŐ adatok kötelező feladatokként értelmezendók, aláborrtásssal különböaetve rneg az önként vá,llalt feladatokat, az idei évben nem terveztünk.

Ill/l. rrrelléklet az 1l 20l6. (l|.22.) rerrdeletlrez
Latlánvbenei Csiribiri Óvotlának 2016. évi kiatlások alakulása

CoFoG Szakfela-
dat Megnevezés Fogl.

száma
Kl Szem.

j utt.

K2 M.
adót
t.jár.

K3 Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

l(5
Míik.cé|
kiadások

K6
Beruhá-
zások

K7
Fel jí-
tások

K8
Egyéb

felhalm.
cél
kiad.

K9
Finansz.
kiadások

Osszesen

09l l 10/09l l40 999000-1 óvodai nevelés l0 28.850 .402 8.042.80l 3.353.930 5.104.000 254 000 45.605.133
0960 l 5 5629l2-1 óvodai intézmérrvi étkeztetés 2 3.04l .l23 797.397 4.621 .679 8.460.199
0960 l 5 5629l3-| Iskolai intéznrénvi étkeztetés l 34l 000 358 000 6.113.000 8.472.000
096025 562911-1 M urr ka|re lyi étkeztetés l98 000 198 000
0 l 3390 562920-| Verrdég étkeztetés 933 000 933 000

l04037 562918-1
Intézmérryen kíviili
gyennekétk. 0

l 0705 l 889921-1 szociális étkeztetés l 1 .34l .000 3 58.000 2 529 000 4.228.000
ovoda kiadások tisszesen 14,00 34.573.525 9.556.198 18.408.609 0 0 5.104.000 254 000 0 0 67.896.332
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Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Ovodánál
Ft

kotelezri onként vállalt Allamig. Osszesen
B1 Míikiidési célri támogatások államháztartáson beliilr l 0
B2 Felhalmozási célrí támogatások államháztartáson beliilr l 0
83 ktizhatalmi bevételek 0
84 Míikiidési bevételek 6 967 000 0 0 6 967 000
IVltlkxklsi bevételek

szociális étkez k 2 775 000 2 ]75 000
Intéznrényi térítési díi - óvoda 254 000 254 000
Intézrnényi térítési dü - iskola 2 l59 000 2 l59 000
Munkahelyi étkezok 254 000 254 000
Verrdég étkezetetés 1 524000 1 524 000
Eevéb saiát bevételek

kamat bevételek 0
Egyéb nríikodési bevétel l 000 l 000
85 Felhalmozási bevételek 0
B6 Míikiidési célri átvett pénzeszk zók 0
B7 Felhalmozási céIri átvett pénzeszkózók 0
B1-7 Ktiltsgévetési bevételek iisszesen 6 967 000 0 0 6 967 000

88 Finan szírozási bevételek 57.314.332 57.314.332
B8l3 Pénzforgalonr nélkiili bevételek l elózó évi maradvárry l 3 615 000 3 615 000
B8 1 6 lrányítószervi támogatás bevétele 51.314.332 5].314332

Bevételek mindiissze en: 67.896.332 67.896.332
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III13. melléklet a 1 12016.(II.22.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb miíkiidési célri kiadások, ...

Atáblázat az idei évben nemleges, az eredeti eli|irányzat
alapján.

III14. melléklet az I12016. (II.22.) rendelethez

Óvoda felhalmozási kiadásai 1ÁrÁ-val egyiitt)

FeI jítások
Ingatlanok felrii ítása (betonszegély) 254 000
K7 Fel jítások mindtisszesen: 254 000

Ft

Ft
Beruházások
Informatikai eszk óz beszerzése, létesítése 318 000
Egyéb íár gyi eszkóz beszerzése, létesítése 381 000
Konyhai eszkozok edények 4.405.000
K6 Beruházások mindiisszesen : 5.104.000
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ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kozség ÖnkormányzatKépvisel -testi,itetének 20í6. október 25 -i tilésére

Tárgv: Ladánybene Kozség Onkormányzatának 2017. évi koltségvetési koncepciója

El terjeszt : kardos Attila
polgármester

Az el terjesztést készítette: Jánki Aniko
gazdálkodási eloadó

Véleményezés re meg ka pta : Pénzugyi -és Ellenorzo Bizottság



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség ÖnkormányzatKépvisel -testtiletének 2016. október 25 -i i,ilésre

Tisztelt Képviselo-testu let !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV, torvény jelenleg érvényben lévo
szabályozása a koltségvetési koncepció elkészítését nem írja elo, de célunk, hogy a
település Önkormá nyzata 2017 . évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási
kereteinek bemutatása - az elózó évhez hasonlóan - továbbra is a koltségvetési koncepció
készítésével torténjen.

Az Országgytílés 2016, junius 13. napján elfogadta Magyarország 2017, évi kozponti
koltségvetésérol szóló 2016. évi XC. torvényt. Ez a tervezési munkát nagyban elosegítette,
mivel az onkormányzatok általános mrjkodtetésének és ágazati feladatainak támogatására
fajlagos támogatási osszegek me9 határozásra kerültek.

Az onkormányzatok 2017. évi finanszírozása 2017, évben is az onkormányzati
feladatel látáshoz igazodo, feladata lapu tá mog atási rendszerben tortén ik,

2017, évi gazdálkodásunk fo célkitűzése továbbra is az intézmények (Ladánybenei
Kozos Önkormányzati Hivatal, Ladánybenei Csiribiri Óvoda) fenntartása, az ónként vállalt
feladatok ellátása (mezóóri szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, lKSZT ,..), a település
fej lodését szolg áló beru házások elokészítése, i l letve lebonyo l ítása.

E kereteket figyelembe véve 2017. évben változatlan szervezettel és intézményekkel,
bevételi és kiadási strukturával kalkulálhatunk.

A kciltségvetési koncepciót megalapozo elvek:
1, A koltségvetési koncepcíó szervesen illeszkedik az onkormányzat Gazdasági

P ro g ra mj á b a n m eg határ ozott fej l esztés i cé l k it tizése k hez.
2. Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit dontoen a 2O13-ban bevezetett feladattámogatási

rendszer és saját bevételeink nagysága határozza meg.
3. A képviselo-testulet 2017. évre vonatkozóan nem kíván uj adónemet bevezetni,

illetve a már megállapított helyi adók mértékét nem emeli,
4, A stabilitási torvény elóírásai alapján hitelfelvétel nem tervezheto, továbbra sem áll

rendelkezésre sem likvidhitel, sem pedig folyószámlahitel.

Bevételek a!akulása:

1. Állami támogatások:
Az állami támogatások nagyságrendje hasonló a 2016. évi támogatás mértékével. Allami

támogatást kapunk például az onkormányzati hivatal mtjkodésére, amely Ladánybene
vonatkozásában lefedi teljes egészében a hivatal személyi és dologi kiadásait, az
onkormányzatnak saját forrásból a mrjkodését nem kell kiegészíteni. Az elózó évhez hasonló
mértékben kapunk támogatást a telepulésüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
támogatására, külonosképpen a zoldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra,
kozvilágítás fenntartására, koztemeto fenntartással kapcsolatos feladatellátásra valamint
kozutak fenntartására is.

Az állami normatívák vonatkozásában a koznevelési feladatellátás tekintetében
nagyságrendi változás nem tapasztalható.

A tanyagondnoki szolgálatra továbbra is 2.500.000 Ft/szolgálat támogatást kapunk. A
szociális étkezésben részesülok részére nyujtott állami támogatás sem változott, amely
maradt 55.360 Ftlfólév,



Ezen támogatások nem teljes korrjen kerültek felsorolásra, azonban koltségvetésljnk
legnagyobb részét, mintegy 76,5 %-ot tesznek ki.

2. Helyi adó bevételek:
A helyi adó bevételek kozhatalmi bevételek elnevezéssel kerül betervezésre koltségvetésbe.
A gépjármrjadó 40 %-a marad az onkormányzati koltségvetésben, amely 7.000.000 Ft koruli
osszeg.
A helyi ipartjzési adó mértéke nem változott, nagyságrendben az elózó évhez hasonló
osszegrí bevétellel számolhatunk, amely 13.000.000 Ft. Ugyancsak nem változik a
magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel sem (1,200.000 Ft).

3. Miik dési bevéteIek:
Összességében lényeges változás nem lesz e
foldterületek bérbeadásából (tornyok), lakások
étkeztetés befizetései bol származik,

bevételek tekintetében sem, amely a
bérbeadásából, valamint a szociális

kiadások alakulása:

1. Míík dési kiadások:
A mukodésj kiadások legnagyobb volumenét a személyi juttatások, valamint a hozzá
kapcsolódó munkaadót terheló járulékok alkotják. A személyi juttatásokat a torvényben
meghatározott illetményalapok és bértáblák figyelembevételével, valamint a kotelezóen eloírt
elemek biztosításával tervezzük,
A dologi kiadások kozponti koltségvetési forrásból torténo emelésére a kovetkezo évben sem
lesz lehetoség.
A szociális juttatások vonatkozásában a kozponti koltségvetés elegendo forrást biztosít
valamennyi ellátási jogcímre, Így elegendo osszeg áll rendelkezésre a ftjtési idoszakban
nyujtott fritési támogatásra, a karácsonyi csomagokra, gyermekek részére biztosított
egyszeri nyári gyermekétkeztetési támogatásra.
Ugyancsak e támogatások kozott szerepel a civil szervezetek támogatása, amely
osszegeket az elózó évhez hasonlóan biztosítani tudjuk: Polgáror Egyesület - 300.000 Ft,

Római Katolikus Egyház - 300.000 Ft, Lajosmizse Tuzvédelmi és Mentési Koztestulet -
1,300.000 Ft, Ladánybenei Labdarugó Club - 650.000 Ft.

2. Felhalmozási kiadások:
Az onkormányzati intézmények mríkodtetése a koltségvetés vonatkozásában prioritást élvez,
nem engedi az állami koltségvetés, hogy az állami támogatásokból felhalmozási kiadásokra
fordítsunk. E kiadásokat kizárolag saját forrás igénybevételébol, illetve pályázati
pénzeszkozbol valósíthatj uk meg.

A2017, évi koltségvetésben az alábbi felhalmozási kiadások kerulnek betervezésre:
_ sportpálya vizesblokkjának megépítése. 14.603,246 Ft (támogatási osszeg:

12,412,759 Ft, saját forrás: 2,190.487 Ft),
- a belteruleti járdák karbantartása, kiépítése , Yízmű utca szilárd burkolattal torténó

ellátása (támogatási osszeg: 20.000,000 Ft, saját forrás 190,737).

3. Tartalékok
Minden évben torekedtunk arra, hogy az onkormányzat rendelkezésére álljon valamennYi
tartalék, amely a kiegyensulyozott gazdálkodás miatt feltétlenul szuksé9es.Tobbek kozott a

tartalék szolgál arra az esetre is, amikor az onkormányzat pályázatot kíván benYujtani, S

szükséges a saját forrás biztosítása.



Osszefoglalás:

A koncepcióban bevételeink tervezése Magyarország 2017 , évi kozponti
koltségvetéséról szóló 2016. évi XC. torvényben meghatározott makrogazdasági mutatók,
valamint az onkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos
támogatási osszegei alapján tortént.

Fo célkittízésként továbbra is a mtikodoképesség megtartását, a megkezdett,
elkezdett megfontolt fejlesztések folytatását fogalmaztuk meg,

A mtjkodtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt
gazdálkodás mellett elegendoek a település fenntartásához, az intézmények
üzemeltetéséhez,

Meglévo terveink mellett várjuk a pályázati források megjelenését tornaterem
kialakításá ra, szen nyv ízhálozat kiép ítésére, tanyag ond noki m ikrobusz cseréjére.

A telepulés megtartó képessége miatt fontosnak tartjuk az építési telkek kialakítását
is, mely ugyancsak koltségvetési kiadást eredményez.

Az elózó idoszakban már megfogalmaztuk, s minden évben a koltségvetés
tervezésekor megerosítjük, hogy az onkormá nyzat nem szorul mtjkodési hitelfelvételére.
Kizárólag csak abban az esetben kerülhet megfontolásra, ha pályázat eredményeként
támogatást megelólegezó hitel felvétele válik szükségessé,

Kérem a Tisztelt Képviselo-testületet, hogy a 2017 . évi koltségvetési koncepcióban
foglaltakat vitassa meg , s az alábbi határozati-javaslatot fogadja el,

Ladánybene, 2016. október 1 8,

kardos Attila
polgármester

LaCénvbene Kcizséq Önkormánvzat Képvisel -testtiletének .../20í6. (X. 25.) határozata
az ö n ko rmányzat 2017 . évi kciltségvetés i ko ncepc i ójá na k e lfogadásá ró l

HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testtiIete az cinkormányzat 2017. évi
kciltségvetési koncepci jára el terjesztett javaslatot elfogadja, s hozztlárul ahhoz,
hogy a2017. évi kciltségvetés tervezése az abban foglaltak alapján t<irténjen.
FeIel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016. október 25.



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiiletének

2016. október 25-i iilésére

Tárgy: El terjesztés Ladánybene Kiizség Onkormányzat 2017. évi bels ellen rzési
tervére

E lcíterj esztést készítette : szádváti Erika
a|jegyzó

El terjeszt : szádváti Erika
belso ellenorzési vezeto

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
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ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képviset -testiiletének

2016. október 25-i iilésére

Tárgv: Ladánybene Kozség Önkormányzaíának2017. évi belso ellen rzési terue

Tisztelt Képvisel -testiilet!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. torvény 1Átrt.; ZO . (1) bekezdése szerint a

belso ellenorzés kialakításáro\, megfelelo rnukodtetésérol és fliggetlenségének biztosításárÓl a

koltségvetési szerv vezetóje koteles gondoskodni, emellett koteles a belso ellenorzés

m kodés éhez szrikséges forrásokat biztosítani.
Az éves ellenorzési terv elkészítésére vonatkoz szabályokaí a koltségvetési szervek belso

kontrollrendszerérol és belso ellenorzésrol szólo 3701201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ber.)

taríalmazza.
A belso ellenorzési vezeto feladata, hogy stratégiai tervet és kockázatelemezés alaPján éves

e1lenórzési tervet készítsen. A tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a

belso ellenorzés rendelkezésére álló forrásokon kell alapulnia.

A kockázate\emzésre vonatkozo feladatok a Belso e|lenórzési kézikonyvben meghatározolt
szabáIy ok szerint kertilnek végrehaj íásr a.

Az éves el\enórzési tervjavaslat - a jogszabáIyban meghatározott szetkezetben, tartalommal

késziilt, azaz tartalmazza a kovetkez ket:

- atervezett e|Ienórzések tárgyát,
- az ellenorzések célját,
- az el\enórizendo idoszakot,
- a sztikséges ellenorzési kapacitás meghatárczását,
- az ellenorzések típusát és módszereit,
- az ellen rzések i.itemezését,
- az ellen rzott szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- atanácsadó tevékenységre tervezettkapacitást,
- a soron kívtili ellenorzésekre tewezett kapacitást,
- a képzésekre teryezett kapacitást,
- az egyéb tevékenységeket.



Ladánybene Kozség Ónkorm ányzata a belso ellenorzési
irányításával a CASCH-INFO Ügyvitel i Szolgáttat Bt. végzi -
utján.

Az ellenorzéshez sztikséges anyagi forrást az onkormányzat
ehhez állanri normatívát nem kapunk - eltéroen az elózó évektol.

Kérem a tisztelt Képviselo-testtiletet, hogy az eI terjesztésben
a 2017 . évi belso ellenorzési tervet elfogadni szíveskedjék.

feladatokat az aljegyzó
sztícs Tibor belso ellenor

saját forrásból biztosítja,

foglaltakat megtárgyalni, s

HATAROZATI-JAVASLAT

LadánYbene Kiizség Önkormányzat Képvisel -testiiletének ..../2016. (X. 25.) határozata
a 2017. évi bels ellen rzési tervr l

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testtilete jelen határozat 1.
mellékleíétképezó - 2017 . évi belso ellenorzési tervet elfogadja.

2. A képviselo-testtilet felkéri Kardos Attila - polgármestert - hogy a belso ellenorzés
elvégzés éhez sztikséges fedezetre az onkormányzat 2017 . évi kciltségvetésében tegyen
javaslatot, azí építse be a koltségvetési rendelet tervezetébe.

Határid : 2016. december 31.
Felel s: Kardos Attila - polgármester

Szádvári Erika - aljegyzó

1. melléklet

Ladánybene Kiizség Onkormányzatának 2017. évi bels ellen rzési terve

A kciltségvetési szervek belso kontrollrendszerérol és belso ellenorzésérol szóló 370l20lt.
(XII. 31.) Korm. rendelet 31. -a írja elo aíárgyévet kciveto évekre vonatkozó éves ellerrorzési
tervkészítési kotelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenorzési terv tartalmát.
Az éves ellenorzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
A belso ellenorzési feladatokat tekintettel arra, hogy kózszolgálati jogviszonyban
foglalkozatott belso ellenorrel, illetve belso ellenorzési szervezeítel nem rendelkeztink
megbízott vállalkozo utlán kívánjuk ellátni.

1. Az ellen rzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének
iisszefoglaló bemutatása: a kockázati tényez k feltárása és értékelése

Meghatározásra keri.iltek azok akockázatok, amelyek veszélY jelenthetnek az onkormányzat
mtíkodésére.



A veszélyt jelento kockázatok a kovetkezók:
- forráslriány,
- jogszabályiváltozások,
- szabáIyozotíság,
- informáci áramlás,
- dokumentáltság,
- humáneroforrás.

A2017. évibelso ellenorzés feladatainak teruezését a kovetkezó prioritások határozták meg:

- onkortnányzati feladatok átrendezodése,
- a pénzkezelés és konyvvezetés szabályszerusége,
- a belso kontrollok mtikodése
- e témában ellenórzésre még nem kerrilt sor.

A terv ezett ellenorzések fe1 sorolása :

Ladányb ene, 2016. októb er 74.

Tisztelettel:
jegyzó nevóbcn és távollétében

szádvári Erika
aljegyzó

sSZ az ellenorzés
tárgya

az ellen rzés
célja, módszerei,
ellenorizendo
id szak

azonosított
kockázati
tényez k

aZ

ellenorzés
típusa

az ellenórzóít
SZerV,

szervezeti
egység

aZ

ellen rzés
íervezett
i,itemezése

kapacitás
(ellen ri
nap)

l Irrtéznrényi
étkeztetés
normatívájának
igénylése,
felhasználása

Célja:
rnegfeleI en
torténik-e a a

normatívák
fel|iasználása,
igénylése
Ellerr rzés
tárgya: óvoda
konyhája
Ellenorizendo
idoszak: 2016.
01- 12. 3l .

Ellenorzés
módszere:
dokumentumon
alapuló
ellenorzés és

helyszíni
ellenorzés

dokumen-
táltság,
humán
eroforrás

szabály-
szerriségi

KoH,
onkormánvzat
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Tisztelt Képvisel -testtilet!
Tisztelt Polgármester Úr!

A 2O16-os ér, elejérr a T. Képvise1o-testulet egy rrregiratározott osszeget bocsátott

labdarugó klub rerrdeikezéséte, mel;rg1 enitotr is szeretrrék rrregkoszoruri!

A tárnogatási osszeget rnind az utánpótiás csapatok, miird a feln tt csapat

rn kodés éhez fellraszrr á\tattt, rnely osszeg a szánítások szerint neln lett eiegendo.

Az ídei év végére a kiadások rendezésére szetetnék további finanszírozási osszeget

kérrri, inely a szovetségi koltségeket, a rrrezek rrrosását és azutazási koltségeket tarlaltnazza.

A koltségek kiegyerrlítéséhez szukséges osszeg 1 10.000. -Ft, azaz száztízezer forint.

Segítséguket éshazzájárulásrrkat e iore is koszononr!

Ladánybene, 2016. október 25.
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