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Tisztelt Képviselő-testület!
Általános indoklás:

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXC]V. tv. 91.§.-a alapján

a jegyző által előkészített
zárszátnadási renclelet-tervezetet és az előterjesztés mellékleteként tájékoztatásul a
kÖltségvetési rnérleget. az előirányzat felliasználási (pénzeszköz változás) tetvet, a többéves
kihatással járó dÖntéseket, a közvetett támogatások kimutatását, arészesedésekalakulását, az
adósság állomány bemutatását és a vagyonkimutatást az alábbiak szerint terjesztem a tisztelt
Képviselő-testület elé.

Ladánybene Község Önkormányzata a 2015, évet is eredményesen zárta, Ez főleg abban
il€g, hogy a biztonságos rrrűködtetés rnellett 21.531eFt pénzkészletetállt
rendelkezésrc a bankszámlán. Ez a korábbi évek megtakarításaihoz mérten közel azonos
Összeget mutat. melyből azonban kötelezettség vállalással érintett a jelentős része (ezek a
teljesség igérrye riélkül: decemberi bérek. Bácsvíz Zrt. felhalrnozási ellratárolása, Kópviselőtestület 2015 évi testületi ülések alkalmával történő kötclezettség vállalásai).
A tervezett adó bevételeirrk is a nelréz gazdasági helyzet ellenére a tervezctt előirányzatnak
megfelelően teljesültek, illetve bizonycrs adónernekből (pl.: magánszemélyek kommurrális
adÓja és belí-oldi gépjárműadó) még túlíizetésis történt. Az örrkonnányzat bevételének
meghatározó részétaz örrkonnányzatok általános nrűködési támogatásából származó bevétel
teszi ki.

nyilvárrul

Ladánybene Község Önkormányzata2015. év folyamán is gondoskodott a kötelező és örr_}iént
vállalt f-eladatainak ellátásáról.
Így kötelező f-eladatként gondoskodni kell, ezek a teljesség igénye riélkül:
- tel epülésí-ej lesztés. településrendezés

-

;

településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépj árművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdorrábarr álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás; az egészséges életmód segítésétcélzó szolgáltatások;
- könryezet-egészségügy (köztisztaság. települési környezet tisztaságának biztosítása. rovar_
és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; fimszírtház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenységtámogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
gelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, v izgazdá|kodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfog|alkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégiárusítás lehetőségétis;
- sport, ifiúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás ;
- távhőszolgáltatás;
- vízlközmű-szolgáltatás, amennyiben a vízlközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
haj léktalann á v álás me

Önként vállalt feladatként gondoskodik:
- civil szervezetek támogatása,
- IKSZT működtetéséről (minimum 5 évig),
- mezőőriszolgáltatás,
- közbiztonság helyi feladatairól,
- tanyagondnokiszolgálat.

A kötelező

és önként vállalt feladatokat

a20II. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.)

13

§. (1) bekezdése tartalmazza.

A

felsorolt feladatok megoldása az év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett
pénzügyi gazdáIkodás mellett valósult meg. Valamennyi kifizetési kötelezettségünket időben,
késedelem nélkül tudtuk kiegyenlíteni.
A feladatok megoldását nagyban segítette, hogy egy megalapozoftan előkészített, illetve
elkészített költségvetés került a Képviselő-testület által elfogadásra, illetve végrehajtásra,
melyben többé-kevé sbé az e|őirányzott bevételek és kiadások reálisak voltak.

Részletes indoklás:
A%o-os teljesítésa módosított előirányzathoz képest szinte mindenhol |}}Yo-banteljesült, így
az eredeti előirányzathoz képest mutatjuk be; mely eltér az eddigi évek gyakorlatátó|. A%o-ot
egész számra kerekítve mutatjuk be.

Önkormányzat
Bevételek alakulása

Megnevezés

Eredeti előir. Mód. előir.
onkormányzatok műk. tám.
122 227
126 I48
Elvonások és befizetések bevételei
135
Műk. célútámogatásértékű bevételek
32 201
19 976
közhatalmi bevételek
21 220
39 251
Működési bevételek (intézményi)
5 844
13 607
Működési célúátvett pénzeszköz
125
Működési bevételek mindösszesen
l81 492
199 242
Felhalmozási célúátvett pénzeszköz
81
Felhalmozási bevételek
81
Belfoldi értékpapírokbevétele
22 000
Maradvány igénybevétele
19 l00
Allamháztartáson belüli me gelőle gezések
4 975
Finanszírozási bevéteIek
46 075
Tárgyévi bevételek
l81 492
245398

Teljesítés%
126 I48

103

135
19 976
20 42l
13 607
125
180 412

62

96
Z33

81

81

22 000
19 100

4 975
46 075

226568

125

Gépjárműadó

A gépjárműadó bevétele az eredeti előirányzathoz képest 113oÁ-ra és a módosított előtrányzat
szintjén 64 oÁ-ban teljesült (a követelés előírás miatt). A bevételi többlet azzalmagyarázhatő,

hogy a gépj árműad ő az előző évi bázisho z viszonyitva került meghatározásra.

Önkormán y zatok működési támo gatásai
Ezenhozzájárulások 103%o-ban teljesülésük az eredeti előirányzat szintjén. Az önkormányzat
működési költségvetési támogatásának eltérése3oÁ-os teljesítéstmutat (év elején nem
tervezhető lemondások, pótigények. valamint a bérkompenzációk és a szociális ágazaíi
pótlékot sem terveztük előre be),

közhatalmi bevételek

AközhataImi bevételek összességében az eredeti előirányzathoz képest 9íoÁ-banteljesültek.
A kommunális adó mértékeI0IoÁ, iparűzési adó 82Yo, a gépjármúadó a már fent említett
173Y'o, pótlék, bírság 241oÁ-ban realizálódotí az eredeti előirányzathoz képest.
Az említett bevételi források együttesen számított bevételeinek teljesülése az eredeti
előirányzat96Yo. ame|ynek összege teszi ki a saját bevételek legnagyobb részétés mértékeaz
önkormány zat gazdáIko dását tekintve i gen s zámottevő.

kiadások alakulása

Az önkormányzaí költségvetési kiadásai összességében 96%o-ra teljesültek, összességében a
tárgyévi kiadások 175oÁ-ra teljesültek az eredeti előirányzathoz képest.
A személyi juttatások alakulása az

eredeti előirányzathoz képest l)4oÁ-ra teljesült.

A munkaadót terhelő járulékok

teljesülése az eredeti e|őirányzat 9IoÁ-a, amely megfelel a
személyi juttatások teljesülési mértékének,hiszen nagyságrendjük a személyi juttatások
nagyságrendj étől fiigg.

A dologi kiadások teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 87Yo-ra teljesült.
E|őirányzat elmaradás a teljesség igénye nélkül az a|ábbi összegekből tevődik
áíszámlázott szociális étkeztetés fizetése, KÖH előirányzaíon felüli kiadásának fedezet,

össze:
stb.).

Etlátottak pénzbeli juttatásai 100 Yo-ra teljesültek a módosított elŐitányzathoz képest. Az
eredeti előirányzathoz képest 73oÁ, mivel a segélyek közül több a közös hivatalnál került
kifizetésre.

A

társadalmi szervezetek támogatásának kiadásai 700oÁ-ra teljesültek a módosított

előir ány zathoz képe st.

Felhalmozási célúkiadások, Felújítások,Beruházások az eredeti előirányzatban, valamint

a költségvetések módosítása során nagyobb összegű felhalmozási kiadás került betervezésre,
ilyen volt a művelődési ház hangosításának befejezése, védőnői szolgálathoz laptop és
nyomtató beszerzése. szünetmentes tápegység beszerzése, temetőnél harangláb, díszkút,
térkövezés. iskolánál kerítésszakasz, közfoglalkoztatottak pá|yázaton nyert forrás
fe\használása, szivattyú és tartály beszerzése a templomhoz és több kisléptű beruházás.
Ezek felhasznáIása az alábbiak szerint megtörtént.

Megnevezés
Fiatal házasok lakáshoz jutási tám.
Beruházás
Felújítás

Eredeti ei

Mód.ei

Teljesítés eFt

300

150

150

3 506

7 432

7 432
660

660

Közös

Önkormányzati Hivatal (KÖH)

Bevételek alakulása
Eredeti előir. Mód. előir.
2 977
2 445

Megnevezés
Működési célútámogatás áht-n belül
közlratalrrri bevétel
Működési bevételek
Költségvetési bevételek
Maradvány i gérrybevétele
Irányítószervi tárnogatás
Finanszírozási bevételek
Tárgyévi bevételek:

Teljesítés
2 977
62

62

2 145
37 55I
37 55l
39 996

2ll

122

2II

3 250
5 2I3

3 250
5 213

45 935
51 148
54 398

45 935
51 148
54

398

133

122
136

t36

lrányítószervtől kapott támogatás

tárnogatások 1OO%-barr teljesülésük a nródosított előirányzat (mei.) szintjén. A hivatal
működéséhez elengedhetetlen forrás. mely mind személyi, nrind annak járulék és dologi
kiadások fcdezetekérrt szol gál.

A

Működési célútámogatás áht-n belül

Magába foglalja

a Közös Hivatal

létrelrozásából adódóan

a

Kunbaracs Község

ÖnkormányzatáLől átvett pénzeszközt, mely a mei.-lrez képest 100%-ban teljesült,

kiadások alakulása

A KÖH

költségvetési kiadásai összességéberr 1 l9Yu-ra teljesiiltek az eredcti előirányzathoz
képest és 88,4%-ra teljesültek a rrródosított előirányzathoz képcst. Ezen belül az KÖH-rrél a
személyi juttatások az eredeti előirányzatlroz viszonyítva 1}4Yo-ra teljesültek.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése az eredeti előirárryzat l05%-a. amely megf'elel
személyi juttatások tel_|csülési rnértékének,hiszen rragyságrendjük

a

a

szcrnélyi juttatások

nagys á_ercndi étől íü gg.

A

dologi kiadások teljesülése

a

nródosított előirányzatlroz képest 100%,

az

eredeti

előirányzathoz képest 1] lYo-ra teljesültek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai szintén 100%-ra tcljesültek az eredeti előirányzathclz képest.

A módosított előirányzatbarr 2.276eFt-al szerepelt, mely
(ezek
a tel_jessóg igérrye nélkül: monitorok valamint 3 számítógép
került
f,elhasználásra
cseréje. karbantartása, nagyterem át- illetve kialakítása. harrgtechrrikai eszközök vásárlása,
Felhalmozási kiadások

switch és router beszerzés).

csiribiri Óvoda
Bevételek alakulása
Megnevezés
Eredeti előir. Mód. előir.
9 620
7 350
Működési bevételek (Intézményi)
9 620
7 350
Költségvetési bevételek mindösszesen:
3 727
Maradvány igénybevétele
56 966
53 057
Ir ány ító szervi tám o g atás
56 784
56 966
Finanszírozási bevételek összesen:
66 404
Tárgyévi bevételek:

61316

Teljesítés
8

448
8 448

115

115

3 727

057
56784

53

65232

93

99
101

Működési bevételek

Az

étkeztetésbefizetései melyek ll1%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest, a
módosított e|őirányzathoz képest pedig 88oÁ-ra, mely eltérésmagában foglalja az előírt, de be
nem foly térítésiösszegeket (ezek a tartozők. melyek folyamatosan figyelemmel vannak
kísérve, a szükséges lépésekmegtétele céljából).

Irányítószervtől kapott támogatás
A támogatások93oÁ-ban teljesü|tek az eredeti előirányzat szintjén. Az Ovoda működéséhez
elengedhetetlen forrás, mely mind személyi, mind annak járulék és dologi kiadások
fedezeteként szolgál.

kiadások alakulása
költségvetési kiadásai összességében 96oÁ-ra teljesültek az eredeti
előirányzathoz képest, Ezen belül a személyi juttatások az ercdeti e|őirányzaíhoz viszonyítva
95oÁ-ra teljesültek. A nyugdíjba vonulók bérátfedésidőszakait sikerült áthidalni. ami á|ta| 50Á

Az

Óvodának

a

került megtakarításra.

A munkaadót terhelő járulékok

teljesülése az eredeti előirányzat 96oÁ-a, amely megfelel a
személyi juttatások teljesülési mértékének,hiszen nagyságrendjük a személyi juttatások
nagyságrendj étől fligg.

A dologi kiadások teljesülése az

eredeti előirányzaíhoz képest

l)

oÁ-ra teljesÜlt.

Felhalmozási kiadások Az eredeíi előírányzatban 200eFt-al szerepelt, teljesítés 706eFt (ezek
a teljesség igénye nélkül a következők: öntöző szórófejek, hűtő beszerzés, IPR felhasználás)
volt, mely 353%-os teljesülést mutat az eredeti előirányzat szintjén.

Osszegezve:

Mint már a bevezetőben is ernlítettem 2015. évben stabil gazdasági és pénzügyi körülmények
illetve feltételek között tudtuk végrehajtani feladatainkat. Ez a tény és az, hogy a reálisan
betervezett bevételek folyamatosan és a szükséges időpontban mindig rendelkezésre álltak,
lehetővé tették a működés biztonságos finanszírozását és ezzel párhuzamosan a beruházások
ftnanszirozását is. A tervezés véleményemszerint még akkor is reálisnak mondható, ha
figyelembe vesszük, hogy a különbözö adónemek bevételei nagyobb arányban eltérnek az
előírán5,zattól, szerencsére azonban összességében alig térnek eI a betervezett előirányzaltő|,
mely nagybanhozzájárult a beruházások ftnanszírozásához, Meg kell azonbanjegyezni. hogy
a bevétel növekedés az előirányzathoz képest lényegesen nagyobb összegű, mint a bevétel
csökkenés. Ezek azok a bevételi források. amelyek a tervezés sorárr különböző okok miatt
nagyon nehezen

pr o gno

sztizálhatók.

Mérleg és előirányzat felhasználási terv szöveges indoklása:

Működési bevételek a teljesség igénye nélkül: bérleti díjak, szociális

étkeztetés,

továbbszámlázott szolgá|tatások. amelyek a vállalkozők áIta| használt közüzemi számlák díját
tartalmazzák, valamint az á||amházíartáson belüli pá|yázatok bevétele. Önkormányzat
működési támogatása 126.1 48eF t.
Önkormányzaí kiadása három kiemelt előirányzatból á1l. A legjelentősebb kiadás-nem a
ftnanszírozási kiadás. mindö ssze sen 1 2 5. 3 8 6eFt.
1/a. me|léklet

Ladánybene Község Önkormányzatának20l5.

Mesnevezés
Működési
bevételek

Működési célú
támogatások áhtn belül
Elvonások és
befizetések
bevételei
Működési célú

Bevételek e Ft
Eredeti Módosított
5 844

13 607

20l

19 976

32

átvett

pénzeszközök

közhatalmi

21 220
bevételek
célú
Felhalmozási
átvett
oénzeszközök
Finanszírozási
bevételek
Függő. átfutó,
kiegyenlítő
bevételek
Onkormányzatok
működési
I22 227
támosatása

Tárgyévi
bevételek

18l 492

Mesnevezés
Személyi
13 607 iuttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
19 976 Szocho

135

I25

125

39 25I

8l
46 075

(IV,25.) előterjesztéshez

..12016.

évi összesített pénzforgalmi mérlege

Teliesítés

135

az

Dologi
kiadások

Egyéb
működési célú
20 421 kiadások
Ellátottak
pénzbeli
81
iuttatásai
Felhalmozási
46 075 kiadások

|26 148

Finanszírozási
kiadások
Függő, átfutó,
kiegyenlítő
L26 I48 kiadások

245 398

226 568

Tárgyévi
kiadások

kiadások

e

Eredeti

Módosított

Teliesítés

21 342

22 281

22 281

6 I78

5 649

5 649

36 535

31 989

31 669

714

46 483

10

7 400

5 368

5 368

3 806

8 242

8 242

94 517

I25 386

125 386

I81 492

245 398

208 736

1-1

Ft

I4I

pénzkészlet változás

2/a.

nclléklet az ..l20l6, (IV.25.) elóterjesztéshez
e Ft-ban

Megnevezés

2015. évi

terv

2015. év
módosított

2015.
tényadat

BevéteIek

onkormányzatok nrűködési támosatása
közlratalrni bcvételek
Működési bevételek
Működési célútárrrogatások áht-n belüI
Elvorrások és befizetések bevétel ei
Működési célúátvett pétrzeszköz
Füeeő bevétel
Finanszírozási bevétel
F'ellralmozási bevétel

122 ?27

126 148

126 148

21 220
5 844

39 251
13 607

32 20I

19 976

20 421
13 607
19 976

Tárgyévi bevételek összesen
Kiadások
Működési kiadások
Fel]ralmozási kiadás

Finanszírozási kiadás

125

l35
I25

46 075

46 075

81

81

18l 492

245 398

226 568

83 169

111 770

75 l08

3 806

8 242

8 242

135

94 517

l25

386

l

25 386

Függő kiadás

Társyévi kiadások összesen
pénzkészlet változás

Az

ltll

492

245 398

208 736
17 832

clőirányzat fclhaszrrálási tcrv lrelyett a zárszárnadáskor a pénzkészletváltozását kcll
kirnutatni a számszaki adatokat az előterjesztés2la sz. rnellékletében isrrrertetjük.

A többéves kiadással iáró feladatok szöveges indoklása

dz Ánt.24

§ (4) bekezdése alapján az Önkormányzat előterjesztésében kell szerepeltetni a
többéves kiadással iáró feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve. Az
Önkormányzat vonatkozásában ide tartozott a Caminus Zrt. által bérelt világítótestek bérleti
díja (lejárt 2015). illetve azIKSZT működtetése (min.:2016). Melyek számszaki adatait alábbi
táblázatb an kívánj uk i sm ertetni

:

3la sz. melléklet a .. 12016. (IV.25.) előterjesztéshez
eFt

KIADASoK

IKSZT
ÖSSZESEN

2016
4.722
4.722

20I7

201 8

4.967

2019

5.I22

5.367

2020
5.907

A világítótestek bérleti díja 2015. évben lejárt, ezen összeget addig havonta fizettük, melyet
az infláciő rászorzásával próbáltunk tervezni. Az IKSZT működtetésére 5 évet váIlalt az
önkormányzat, ezen összesített táb\ázat, mind a személyi és annak járulékait. mind a
működtetéshez szükséges dologi, esetleges fe|ha|mozási kiadásokattartalmazza.

közvetett támogatások szöveges indoklása

A

magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendelet 512004 (VI.01.) 10. §.-a
tarta\mazza azon személyek körét. akik közvetett támogatásban részesülhetnek, ennek
számszaki adatait az alábbitáb|ázatban mutatjuk ki:
4la. sz. melléklet a .. 12016. (IV.25.) előterjesztéshez
eFt
biztosított kedvezmény, mentesség össz
Magánszemélyek kommunálisadó mentesség

összpspx

1.000
1.000

29lA. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet kÖvető három év tervezett
e|őirányiatainak keretszámait főbb csoportokban és a29lA. §. szerinti tervszámoktól tÖrténő
(társulás)
esetleges eltérésindokait (5la sz. és 6la sz. mellékletek), melyet a képviselŐ-testÜlet
haárőzatban állapít meg, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig.
nz nht.29lA. §. a) pontja szerint a Stabilitási törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontjában kaPott
felhata|mazás alapján kiadott 353l2O11. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető
ügyletekhez töfténő hozzájárulás részletes szabáLyairő| 2. § (1) az ÖnkormánYzat saját
bevételének minősül:
1. a helyi adóból származő bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékűjog
és hasznosítás ábő| származó bevétel,
értékesítéséből
3. az oszta\ék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jőszág, részvény,részesedés,vállalat

A

1 vagy priv atizáciőbó 1 származó bevéte 1,
pótlékés díjbevétel, valamint
5. bírság-,
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés,

értéke sítésébő

5la. sz. melléklet a..12016, (IV,25.) előterjesztéshez

saiát bevétel megnevezése

Helyi adóból származő bevétel
Onk. vagyon és vagyoni ért. jogok értékesítéséből
és
hasznosításábó1 sz. bevétel (lakás és fcildter. bérléséből)

Osztalék, koncessziós díi és hozam bevétel
Tárgyi eszköz. részvény. részesedés ért. származó bevétel
Bírság-" pótlék- és díibevétel
Kezességvállalással kapc solatos meetérülések

oSSZESEl\

20l6
12 700

2 594

adatok eFt
2017
2018
12 700 12 700
2 594
2 594

l12
1 000

16 106

I12
000

1 000

16 106

16 294

1

6la, sz. melléklet a .. 12016. (IV.25.) előterjesztéshez

Az Ábt.29lA.

§, b) pontja szerint a Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három
évre várható összegét tervezni nem tudjuk. Önkormányzatunknál ez atáblázat nem releváns.

Mérleg és előiránvzat felhasználási terv szöveges indoklása:

A KÖH mérlegénekbevételi oldalán szerepel az Önkorm ányzattől átvett pénzeszköz. ami a
működési kiadásokra használható fel 45.935eFt, és a támogatásértékű működési bevétel

(Kunbaracs) 2.977eFt, melyet az ellátottak kifizetésérehasználtunk fel, valamit az igazgatási
szolgáltatások bevétele teszi ki javarészt. A KÖH kiadásai kiemelt előirányzatonként - és
részletesebben is - az Ilb melléklet mutatja be:
1/b. mellék|et a ..12016.

Ladánybenei Közös

Megnevezés

Működési
bevételek
Működési célú
támogatások
áht-n belül

Önkormányzati Hivatal 2015. évi összesített pénzforgalmi mérlege

Bevételek e Ft
Eredeti Módosított
211
2 445

2 977

kiadások
Teliesítés
Mesnevezés
211 Személyi
iuttatások
2 977 Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

Működési célú

Dologi

átvett

kiadások

pénzeszközök
közhatalmi
bevételek

62

62

Felhalmozási
bevételek

Finanszírozási

37 55I

51 148

51

l48

bevételek
Függő, átfutó,
kiegyenlítő
bevételek

Tárgyévi
bevételek

39 996

(IV. 25.) előterjesztéshez

54 398

54 398

Egyéb
működési célú
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai
Felhalmozási
kiadások
Finanszírozási
kiadások

F üggő, átfutó,
k iegyenlítő
k iadások
Tárgyévi
kiadások

e

Ft

Eredeti
23 725

Módosított
24 667

Teliesítés
24 667

6 453

6 818

6 818

5 678

9 700

9 700

6 782

67

4 l55

4 155

2 276

2 276

54 398

47 683

4 140

39 996

A

zárszámadáskor előftányzat felhasználási terv helyett a pénzkészlet változást kell
bemutatni, melyhez a számszaki adatokat az előterjesztés 2lb sz, mellékletében ismertetjük.
2/b. melléklet az ..12016. (IV. 25.) előterjesztéshez

pénzkészletváltozás
2015. évi

Megnevezés

terv

2015. év
módosított

2015.
ténvadat

Bevételek

Működési bevétel
Működési célútámogatások áht-n belül
közhatalmi bevétel
Irányítószervtől kapott támosatás
Maradvány i génybevétel

2 445
37 551

211

211

2 977

2 977

62

62

45 935

45 935

5 213

5

2I3

Bevételek összesen

39 996

54 398

5,í 398

Kiadások
Működési kiadások
Felhalmozási kiadás

39 996

52 I22

45 407

2 276

2 276

54 398

17 683

Függő kiadás

kiadások összesen

39 996

pénzkészlet váItozás

6

7I5

A többéves kiadással iáró feladatok szöveees indoklása

ez

Ánt. Z+. § (4) bekezdése a|apján az Önkorm ányzat költségvetési előterjesztésében
szerepeltetni kell a többéves kiadással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. A
Ladánybenei Közö s Önkormány zati Hiv atal vonatkozásában ez nemle ge s.
közvetett támogatások szöveges indoklása

dz

bekezdése alapján az Önkorm ányzat költségvetési előterjesztésében
szerepeltetni kell a közvetett támogatásokat, mely a Ladánybenei Közös Önkormányzati
Hivatal vonatkozásában nemleses.

Aht. Zq.

§ (4)

5lb. sz. melléklet a.. 12016. (IV.25.) előterjesztéshez

Jelenleg
releváns.

a

Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatal vonatkozásában

a

íáblázat nem

6lb. sz. melléklet a..12016. (IV.25.) előterjesztéshez

ez

Ant.2glA, §. b) pontja szerint a Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három
évre várható összegét tervezni nem tudjuk.Ezatáblázat nem releváns.

Az

Ovoda mérlegének bevételi oldalán szerepel az Önkorm ányzattő| átvett pénzeszköz
53.057eFt, és a működési bevétel, melynek jelentős részétaz intézményi térítésidíjak tesznek

ki.

Az Óvoda kiadásai kiemelt

előirán5,zatonként

be:

-

és részletesebben is-

az l/c.melléklet mutatja

1/c. melléklet a ..l2016. (IV. 25.) előterjesztéshez

LadánYbenei Csiribiri Óvoda 2015. évi összesített pénzforgalmi mérlege
Mesnevezés

Működési
bevételek

Bevételek e Ft
Eredeti
Módosított
7 350
9 620

Működési célú
támogatások
áht-n belül
Működési célú

Teliesítés
Mesnevezés
8 448 Személyi
iuttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

Dologi

átvett

kiadások

pénzeszközök
közhatalmi
bevételek
Felhalmozási
bevételek
Finanszírozási
bevételek
Függő, átfutó,
kiegyenlítő
bevételek

Tárgyévi
bevételek

56 966

56 784

Egyéb
működési célú
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai
56 784 Felhalmozási
kiadások
Finanszírozási
kiadások

Ft

kiadások

e

Eredeti
35 299

Módosított
33 657

9 53l

9 158

9 158

16 569

17 180

17 180

2 7I7

5 703

914

200

706

706

64 316

66 404

61 615

Teliesítés
33 657

Függő, átfutó,
kiegyenlítő
kiadások
64 316

66 404

65 232

Tárgyévi
kiadások

A

zárszámadáskor előirányzat felhasználási tery helyett

a

pénzkészlet változást kell

bemutatni, melyhez a számszaki adatokat az előterjesztés2lc sz, mellék]etéberr ismerletjük.
2/c. melléklet az ,.12016.

(lV. 25.) eliíterjesztéshez

pénzkészlet változás
eFt

20l5. évi
terv

Megnevezés

2015. év
módosított

2015.

ténvadat

Beyét.eIek

Működési bevétel
Működési célútárnogatások áht-rr belül
Irányítószerutől kapott támogatás

7 350

9 620

8 448

56 966

53 057

53 057

31,1

) l^!.l

Maradvány isénvbevétel
Bevételek összesen

64 316

66 404

65 232

Kiadások
Működési kiadások
Fellralmozási kiadás

64 116

65 698

60 909

200

706

706

64 316

66 4a4

ól 615

kiadások összesen
l'énzkészletváltozás

3 617

A többéves kiadással iáró feladatok szöveges indoklása

ez

nht. Z+.

§ (4) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetési előterjesztésében
kell a többéves kiadással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. A

szerepeltetni
Ladánybenei Csiribiri Óvoda vonatkozás ában ez nemleges.

közvetett támogatások szöveges indoklása

nz Áht.

24. § (4) bekezdése alapján az Önkotmányzat köItségvetési clőteriesztésében
szerepeltetni kell a közvetett támogatásokat" mely a Ladánybenei Csiribiri Óvoda

vonatkozásában nemle ges.

5lc. sz. melléklet a .. 12016. (IV.25.) előterjesztéshez

A

Ladárryberrei

Csiribiri Óvoda vonatkozásában a táblázatnem releváns.
6lc. sz. melléklet a

az Áht. 2glA.

.. 12016.

(IV.25.) előterjesztéshez

§. b) pontia szerint a Stabilitási torvény 3. §.(1) bekezdése szerirrti adósságot

keletkeztető ügyleteiből credő íizetésikötelezettségeinek költségvetési évet kijvető három
évrc várlrató összegét tervezni nem tudjuk . Ez atáb|ázat nem releváns.

az alábbi

Fentiekre tekirrtettel

Képviselő-testület elé

:

határozat tervezetet

és rendelet-tervezetet terjesztem

a

Határozat-tervezet
....12016. (IY .24.\ sz. határozat
2015. évi maradvány jóváhagyása

tIatározat
1,

LadánYbene KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete
kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:

a

2015. évi maradvány
e Ft-ban

Alaptevékenységmaradványa
Osszes maradvány
Alaptevékenység szabad maradványa
2,

17 828

I7 828
l 7 828

A

kéPviselŐ-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a maradvány
átvezetését készítseelő a soron következő költségvetési rendeleimódosítására.
Felelős : Képviselő-testület
Határidő: 2016. április ...

Ladánybene. 2016. április

l 5.

/:Kardos Attila:l
polgármester

/:SzádváriErlka:l
aljegyző

Határozat-tervezet
..../2016. (lY.25.\ sz. határozat
2015. évi maradvány jóváhagyása

Határ ozat
1.

Önkormányzati Hivatalának a Képviselő-testület
maradvány kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:
Ladánybenei Közös

a

2015. évi
e Ft-ban

Alaptevékenységmaradványa
Összes maradvány
Alaptevékenység szabad maradványa

2.

6 7l5
6 7l5
6 7I5

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
átvezetését készítse elő a soron következő

e határozatnak megfelelően a maradvány
költségvetési rendelet módosítására.

Felelős : Képviselő-testület
Határidő: 2016. április ...

Ladányben e. 2016. április

1

5.

/:Kardos Attila',l
polgármester

l:SzádváriErlka:l
aljegyző

Határozat-tervezet
../2016. (lY .25.| sz. határozat
2015. évi maradvány jóváhagyása
..

Határ ozat
1.

Ladánybenei Csilibiri Óvodának

a

Képviselő-testület

kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:

a

2015. évi maradvány
e Ft-ban

Alaptevékenl,ségmaradványa
Összes maradvány
Alaptevékenység szabad maradványa

2.

3 615
3 615
3 615

A képviselő-testület felkéri a jegyzőí, hogy e haíározaínak rnegfelelően

a tnaradvány

átvezetését készítseelő a soron következő költségvetési rendelet módosítására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. április ...

Ladányben e, 2016. április l 5.

l:Kardos Attila:l
polgármester

l:SzádváriErlka:l
a\egyző

Határozat-tervezet
....12016. (lY .25.\ sz.kt határ ozat

2015. évi beszámoló felülvizsgálatao jóváhagyása

Ilatár ozat
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek 20t5
évi beszámolóját az aIábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. Az

2.
3.

Önkorm ányzat és az Intézményei alaptevékenységébe tartoző feladatainak szakmai
teljesítése20l5. évben megfelelő színvonalúvolt, alapító okiratában szereplő szakmai
feladatait telj esítette.
2015. évben az Intézményeknek rendelkezésre bocsátott források felhasználása a
szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított
volt.
Az Önkormányzat és az Intézményei vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott
előirányzatokon belül történt a gazdáIkodás, a képződött maradvány fedezetet nyújt a
p ály ázatok b enyúj tás áho z szüks é ge s ö n erőkhöz.

4. Az

Önkormányzat

és az

Intézményeiköltségvetési rendelete megegyezik

a

Kinc stárhoz benyúj tott e lemi be számolóban szereplő módosíto tt e|őír án1l zatokkal.
elkészített számszaki beszámolók belső tartalmi elemei megfelelnek az e\őirt
adatszo|gáltatá s o k tartal m i k ö v ete l m é ny e in e k.

5. Az
6, A
7.

Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatalt

a

számszaki beszámolóknak és

működésüknek elbírálásáról. j óváhagyásáról írásban kell értesíteni.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestet1, hogy a kiértesítéstvégezze eL.

Felelős

:

Képviselő-testület

Határidő 2016. április
Ladánybene. 2016. április

1

.. ..

5.

/:Kardos Attila:/
polgárnrestcr

/:Szádvári Erika:/
aljegyző

Előterjesztés 1. melléklete

Tervezet

Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testüIetének

a20l5.éviköltségvetésről;:;l?!'.i;rÍ|J;iÍ;.,rendeletvégreha jtásáról
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az ÁllamházÁrtásrő| szólő 2011. évi CXCV. tönény (továbbiakban: Átrt.) St.5.
bekezdésében foglalt fellratalnrazás. r,alamint a Szewezeti és Működési Szabályzatról szóló
5120|1. (V, 26.) önkormányzati rendelet 39. § a. ponda alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményénekkikérésévelés a2015, évi költségvetésről sző|ő 2014, évi C, tön,ény
alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Általános rendelkezések
1.§

A

rendelt hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormányzaíára
valamint költségl,etési szerveire.

A költségvetés
2.

címrendj e

§.

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

Cim száma
I.

II.

III.

Nerre

Ladánybene Község Önkormányzata
Ladánybenei Közös Önkonnányzati Hivatal
Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A

nem intézményikeretek kozotti feladatok az U1..
alkotnak önálló címeket.

ü1.

és III/1, számú mellékletekben

A Képviselő-testület

e rendelet 2.§-ban meghatározott címrendjéhezkapcsolódó feladatait" e
rendeletben megállapított bevételi e|őirányzatok teljesítésévelés a kiadási előirányzatok
felhasznáiásával látta el.
3.§

E rendelet és mellékletei bemutadák. az Önkormányzat és Intézményei éves pénzforgalmi
jelentését,(e rendelet Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi összesített
bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése" című 3lL sz, melléklet, Ladánybenei
Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi összesített bevételeinek és kiadásainak
pénzforgalmi jelentése" című 312. sz. melléklet, a címrend szerinti bontás található a perjel
után). könlwiteli mérlegét(e rendelet ".egyszerúsített mérleg" című 9l1. és 912. sz. melléklet).
(1)

maradvány kimutatást (e rendelet ",egyszerűsített maradvány kimutatás" című 7l1. és 7/2. sz.

melléklet), eredmény kimutatást(e rendelet."egyszerűsített eredmény kimutatás" című 6lI. és
612. sz. melléklet). a vagyonkimutatást (e rendelet .,önkormányzati vagyonkimutatás a 2015.
évi zárszámadáshoz" című 8/1 , és 8l2, sz. melléklet).
4.§

A

Képviselő-testület az önkormányzati és intézményitevékenységek megvalósításáról

e

rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az Önkormányzati költségvetés bevételi forrásai, mértékeés éves teljesítése
5.§

Bevételek alakulása
Eredeti előir.
Megnevezés
önkormánv zatok múk. tám.
Elvonások és befizetések bevételei
Egyéb műk. c. támogatásért. bev. áht-n bel. 32 201
21 220
[(özhatalmi bevételek
5 844
Működési bevételek (intézményi)
pénzeszközök
Műk. célúátvett
í81 492
Működést bevételek összesen
Felhalmozási célútámogatások
Felhalmozási célúátvett pénzeszköz
Felhalmozási bevételek
költsésvetési bevételek
Belfoldi értékpapírokbevétele
Maradvány igénybevétele
(1

)

122227

ÁI\amháztartáson

be

lüli

me

gelő le

Finanszírozási bevételek
Tárc\,évi bevételek

gezé s ek

181 492

eFt

Mód. előir.
126148

Teliesítés
|26 148

135

135

19 976

l99 212

19 976
20 421
13 607
I25
180 412

81

81

39 25I
13 607

125

I99 323
22 000

180 493

4 975

22 000
19 100
4 975

46 075
245 398

46 075
226 568

19 100

bevételek alakulásának rész\etezéséte rendelet ..Bevételek alakulása" cimíi 2lL sz,
m e llékl ete tartalmazza.

(2)

A

Működési, fenntartási előirányzat mértékeés éves teljesítéseaz Önkormányzatnál
6.§

(1) Az öntriormányzat gazdasági. egészségügyi és szociális feladatainak
felhalmozási kiadásai és egyéb támogatásai:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Eevéb múködési célúkiadások
Működési kiadások összesen

működési,

eFt

Eredeti előir,
21 342
6 I78
36 535
7 400
11 714

22 28I
5 649
31 989
5 368
46 483

83 169

111 770

Teliesítés
22 28|
5 649
31 669
5 368
10 141

75 108

Beruházások
3 506
Felújítások
Egyéb felhalmozási célúkiadások
300
Felhalmozási kiadások
3 806
Költségvetési kíadások
86 97s
(2) Irányítószervi támogatás folyósítása 94 5l7
(3) Hht-n belüli rnegelőlegezések visszaíizetése
(4)B elföldi értékpapírokkiadásai
Finanszírozási kiadások
94.5t7
Tárgyévi kiadások
l8l 492
(5

)

F o gl

7 432

7 432

660

660

150

150

8 242

8 212

I20 012
98 992
4 394

83 350

98 992
4 394
22 000
l25 386
208 736

22 000
125 386
24s 398

alko ztatottak létszáma l engedé|y ezettl

22 fő

A kiadások részletezéséte rendelet..Kiadások alakulása tevékenységenként" című 1/1. sz.
melléklet. a ..Felhalmozásikiadások alakulása 1ÁFÁ-val együtt)" című 411. sz. melléklet és a
,. Szoci álpol itikai ellátások" c ímű 5/ 1 . sz. m elléklete tartalmazza,
(6)

A KOH működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése
7.§
(

l)

Bevételek alakulása
eFt

Megnevezés
Működési célútámogatás áht-n belül
közlratalmi bevétel
Működési bevételek
Költségvetési bevételek
Maradvány igénybevétele
Irányító szervi tárrr ogatás
Finanszírozási bevételek
Tárgyér,i bevételek:

Eredeti elóir.
2 445

Mód. előir.
2 977
62

2ll

2 445

3 250

37 551
37 551
39 996

5 2I3
45 935
51 148
54 398

Teljesítés
2 977
62
211
3 250
5 2l3
45 935
51 148
54 398

(2) A bevételek alakulásának részletezéséte rendelet ".Bevételek alakulása" című 2/2. sz.
e lléklete tarta|mazza,

m

Működési, fenntartási előirányzat mértékeés éves teljesítésea Hivatalnál
8.§
(1)

A KÖH

gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai

és egyéb támogatásai:

Megnevezés

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Egyéb múködési célúkiadások

Eredeti előir.
23 725
6 453
5 678

4 I40

Mód.

előir.

24 667
6 818
9 700
4 155
6 782

eFt
Teljesítés
24 667
6 818
9 700
4 I55
67

Működési kiadások

39 996

Felhalmozási kiadások (Beruházások)
Költségvetési kiadások
Tárgyévi kiadások

39 996
39 996

(2

)F

o g1 al

45 407
2 276
47 683
47 683

52 121
2 276
54 398
54 398

8fo

koztatottak létszáma l enge dély ezettJ

A kiadások részletezéséte rendelet ,.Kiadások alakulása tevékenységenként" cimű I12. sz.
melléklet. a ..Felhalm ozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)" című 4l2. sz. melléklet és a
(3)

..Szociálpolitikai ellátások" című 512. sz. melléklete tartalmazza.

Az Óvoda működési bevételi forrásai, mértékeés éves teljesítése
9.§
(1

Bevételek alakulása

)

Megnevezés
Eredeti előir.
Működési célútárnogatás áht-rr belülről
7 350
Működési bevételek (Intézményi)
7 350
Működési bevételek mindösszesen:
7.350
Költségvetési bevételek
Maradvány igénybevétele
56 966
Irányítószervi támogatás

Finanszírozási bevételek:
Tárgyévi bevételek:
(2)

A

me

ékl ete tartalmazza.

ll

56 966
64 316

Mód. előir.

eFt
Teljesítés

9 620

8 448

9 620
9 620

8 448

3 727
53 057

3 727
53 057

56 784

56 784
65 232

66 104

8 448

bevételek alakulásának részletezéséte rendelet ..Bevételek alakulása" cimű 2l3. sz.

Működési, fenntartási előirányzat mértékeés éves teljesítéseaz Óvod,ánáI
10.§

(I) Az óvoda gazdasági feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célúkiadások
Ellátottak pénzbeli iuttatásai
Működési kiadások összesen
Felhalmozási kiadások (Beruházások)

költséevetési kiadások
Tárgyévi kiadások
(2

)F

o g l al k o

Eredeti

előir.

eFt

Mód. előir.

35 299
9 531
16 569
2 7I7

33 657
9 158
17 180
5 703

61 116
200

65 698
706
66 404
66 104

64 316
64 316

ztatottak létszáma l enge dély e zett/

Teljesítés
33 657
9 158
17 180

9I4

60 909
61 615
61 615
14 fő

(3)

A kiadások részletezéséte rendelet ..Kiadások alakulása tevékenységenként"cimű

113. sz,

rnelléklet, a..Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)" cimű4l3. sz. melléklet és a
..Szociálpolitikai ellátások" című 5/3. sz. melléklete tartalmazza (mely nemleges).

zárő rendelkezés
11.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg batályát veszíti Ladánybene Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 312015.(II.27.) rendelete.

/:Kardos Attl|a:l
polgármester

l:SzádváriErika:l
a\egyző

l:Szádvári Erika:/
a|jegyző

I/1.számú melléklet a ..../ 2016 (IV.25.) rendelethez

Felúj,,
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09l l10
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0l80l0
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0
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06l030
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Egl,ób szociális pónzbcli és
tcrnr. elIátástlk es tátrrtruatástrk
1

0705

1

07055

1

szociális étkeztetés
Falueondntrki. tanvag. sz(
l-crrg. c. fin. nrűv

04l23l

k(izloglal Loztatás

04 l 232

Start munka- I'éli ktiz

04 l 233

l

08403 l

L_-

ltlsszabb iclílt. kaizltxjl.
i l, i

l szerv.m űk.tám

Egl,hazak közösségi és ltitélcti
te\,.
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Felhalm.
kiad

K8.

Il2. számű melléklet a ,..12016. (IV.25.) rendelethez
Bevételek alakulása

eFt
működési bel,ételek összesen:

Gépiárműadó

7 356

l0

Iparűzési adó

603

kommunális adó

1

209

Bírsáeok. pótlékok

l

253

közhatalmi bevételek:

20 12l

ltá
Helyi önkormánt,zatok rnűködésének általános támosatása
Települési önkormánvzatok egves köznevelési feladatainak támoeatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
.qyermekétkezési feladatainak támogatása
Települési önkormánvzatok kulturális feladatok támosatása

65 28].
34 982

22 978
1 960

Működési célúköltségvetési támoeatások és kiesészítő támosatások

önkormányzat

költséevetési támoeatása összesen:

947
126

l48

amo

Működési

20 236

8l

FelI-ralmozási

20 3l7

Osszesen:
|,

l t]ev

pénzforealom nelküli bevételek lelőző évi pénzmaradvánv / működési

l9 l00

Értékoaoír

22 000

Aht.-n belüli meselőlepezés
Osszesen:

önkormányzati

4 975

46 o75
bevételek mindösszesen:

226 568

Il3. számú melléklet a ....12016. (IV.25.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormán yzatának
2015. évi összesített
Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

Megnevezés

Bevételek e Ft
Bredeti
Módosíto
tt

Működési
bevételek
Működési célú
támogatások
áht-n belül
Működési célú

5 844

32 201

Felhalmozási
bevételek
Finanszírozási
bevételek
Elvonások és
befizetések
bevételei
Ónkormányzato
k működési
támoeatása

Tárgyévi

bevételek

Személ;ri
iuttatások
Munkaadókat
terhelő

19 976

iárulékok és
19 976 Szocho

39

I25

25l

20 421

81

81

46 075

46 075

kiadások
Egyéb
működési célú
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai
Felhalmozási
kiadások

I22 227

126 148

Finanszírozási
135 kiadások
Függő, átfutó,
kiegyenlítő
126 148 kiadások

l81 492

245 398

226 568

135

Tárgyévi
kiadások

Ft
Teljesítés

21 342

22 281

22 28I

6 I78

5 649

5 649

36 535

31 989

31 669

11 714

46 483

10 141

7 400

5 368

5 368

3 806

8 242

8 242

94 5l7

125 386

l25 386

18l 492

24s 398

208 736

Dologi

l25

e

Módosított

Eredeti

Megnevezés

13 607

pénzeszközök

21 220

Teljesítés

13 607

átvett

közhatalrni
bevételek

kiadások

Il4.számú melléklet a ...12016. (IV.25.) rendelethez

Felhalmozási kiadásot< Áfával

Eredeti Módosított

Mesnevezés
Fiatal házasok
Beruházás
Felújítás

3

300
506

7

150
432
660

Teljesítés
150
7 432

660

eFt

Il5. számű melléklet a ...12016, (IV.25.) rendelethez
Ellátottak pénzbeli j uttatása
eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Egyéb pénzbeli és természetbeni,qyermekvédeImi támosatás (Erzs.ut.)

l

oktatásban részt vevők pénzbeli iuttatása

189
85

szép korúak iubileumi iuttatása

500

Egy éb az önkormányzat rende letében meeáI lapított i uttatás
Természetben nyújtott önkormányzati segéIy (Szoctv. 47. §. (l
bekezdés c) pontia)

478
)

1

012

Köztemetés (Szoctv. 48, §.)
onkormányzat által saiát hatáskörben adott természetbeni támosatás
Települési támogatás (Szoctv. 45. §.)

1

l67
l50

Osszesen:

5 368

787

Működési célúvégleges pénzeszköz átadás
Rendőrség támogatása

l20

Alapitvány, Bene 2000 Kft.

8l l

Római Katolikus Esvház

300

Kerekeer háza szociál is feladateI látó társu lás

1 616

Ladánybene-Felsőlai os Önkormányzati Szennyvízelvezetési TársuIás

172

l

Lai osrnizse Tűzoltósás

Aranvhomok

300
189

l7

zarándokűt

6ll

Ladánybenei Labdarúsó club
Elvonások. befizetések

5 005

l0 l41

összesen:

Irányítószervi folyósítás
Közös

Onkormányzatí Hivatal (Intézmény)

Ladán_vbenei

Csiribiri Ovoda (Intézmény)

45 935
_53

057

98 992

Osszesen:

Működési célúnénzeszk átad.Ossz:

t09 133

Felhalmo:ási célúpénzes:köz dtadás

8 092

Beruházás
Felúiítás

7 432
660

p

énzeszköz átadás mindösszesen

:

l22 593

Il6. száműmelléklet a ..12016. (IV.25.) rendelethez
eFt
Eredmény-kimutatás

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
S aj át terme lésű ké szletek állomán yv áItozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saj át telj esítmények étéke
Központi működési cé lú támo gatások eredménys zemliéletű bevételei
Egyéb működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Különféle e gyéb eredményszemléletű bevételek
E gyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagi ellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi j ellegű ráfordítások

Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenységek eredménye
Kapott (áró) osztalék és részesedés
Kapott Qárő) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
-ebbő1 árfolyamnyereség

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
Fizetendő kamat és kamadellegű ráfordítások
értékpapírok.p énze szkö zök értékve s zté s e
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-ebből árfolyamveszteség
Pénzü gyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Különfele rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Ré s ze

se

17 740
5 279

4 606
27 625

126 148
20 101
21 498
167 747
4 563
16 833

3 4I3
24 809
15 963
6 963
5 650

28 576
21 76l
í22 427

-2201
133

133
176

dé s ek.

Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerinti eredmény

176

-43
-2244
81

81

4 098

-40l7
-626l

I/7. számú melléklet a..12016. (IY.25.) rendelethez

eFt

Maradvány-kimutatás
Alaptevéken;,ség költségvetési bevételei
Alaptevékenységköltsé gvetési kiadásai
Alaptevékenységköltségvetési egl,enlege
Alaptevéken,vsé g ftnanszír ozás i bevéte lei
Alaptevékenysé g fi nanszírozási kiadásai
Alaptel,ékenl,ség finanszírozási egl,enlege
Alaptevékenységmaradván1.,a
Vállalkozási tevékenységköltségvetési bevételei
Vállalkozási tevékenység költségvetési ki adásai
Vállalkozási tevékenység költségvetési e gyenle ge
Vállalkozási tevékerr;,ség fi nansz irozási bevétel ei
Vállalkozási tevékenl,ségfinanszitozási kiadásai
Vállalkozási tevékerrység finanszírozási egyenlege
Vállalkozási tevékenységmaradványa
Összes maradvány
Alaptevékenységkötelezettségvállalással terhelt maradl,ánya
Alaptevékenységszabad maradványa
Vállalkozási tevékenységetterhelő befizetési kötelezettség
Vállalkozási tevékenység felhaszrrálható maradványa

1

80 491
83 352

97 t39
46 075
125 386
- 79 31l
17 828

17 828
17 828

I/8. számú melléklet a...D016. (IV.25.) rendelethez

Vagyonkimutatás az önkormányzat

saját vagyonának 20l5. évi adatairól

eFt
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN
I I7I 405
I. Irnmateriális javak iisszesen

1.

2.
3.
4,
5.
6,

81

Alapítás. átszervezés aktivált ér,téke
Kisérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékűjogok
Szellemi termékek
Imrnateriális java}ira adott előlegek
Immateriális javak értóklrelyesbítése

81

II. Tárgyi eszközök
1

.

összesen
Irrgatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűiogok
Ehből.
- Törzst.,ag),ott:
- Forgctlontképtelen
- Korl á t oztl t an for gal o mképe s
- Eg,éb |agyon:
Gépek. berendezések és felszerelések
Járművek
Tenyészállatok
Berulrázások. felújítások
Berulrázásra adott előlegek
Állarni készletek, tartalékok
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

l

109 l05
1 l00 215

t

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

8 890

8 163
8 163

III. Befektetett pénzügyi eszközök
1, Tarlós részesedés

- Törzsvagyon körébe tarlozó korl. forgalomképes belfoldi részvénY

2. Tartó s h ite lv iszorryt nr e gt este sítő é rtékpapír
3. '|'arlósan adott kölcsörr
4. Hosszú lejáratú bankbetétek

5. Egyén lrosszú leiáratú követelések
6. Befektetett pérrzügyi eszközök értékhelycsbítése

lv. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba

1.

2.
3.
4.
5.

adott eszközök

Üzerneltetésre, kezelésre átadott eszközök
koncesszióba adott eszközök
Vagyonkezelésbe adott eszközök
Vagyonkezelésbe vett eszközök
tjzemeltetésrc. kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe
adott, illetve vagyontriezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

54 056

54 056

B) NEMZETI

VAGYONBA TARIOZÓ FORGÓES ZKÖZÖK ÖSSZPSPX

c;

lÉxzEszrözör

o;

rövnrprÉspr

n;

EcvÉnsarÁros r.szt<özoLDALI prszÁvorÁsor

r;

arrív Dőgprt pruarÁRorÁsor

nszxözör

összspsnx

21 53l
18 830
1 565

I66

l

213 497

I

198

2I7

13

7l4

ponRÁsox
c) sarÁr
H;

rórp

rörnrpzprrsÉcpr

I;

ncvÉe serÁros ronnÁsoLDALI prszÁvorÁsot<

r;

rasszív toőBprt prHerÁnorÁsor

ponRÁsor összpsnx
o-ig leirt tárgyi eszköz bruttó éftékeösszesen:

442
1 566

l

213 497
5 306

l/9. számúr melléklct a..../2O16. (IV.25.) rende|etlrez

Ktinlvviteli Mórlcg
Kiiltségvetésiszcrvek 2015. óvi beszámolóia

El

ESZKOZOK
AlIl1. Vagyoni értékLijogok
A/I/2. Szel lerni termékek
A /I/ 3 . Immateriális j avak értékhel;-e sbítése
A/I. Immateriális javak sszesen (:A/I/1+A /ll2+Alll3\
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéktijogok
Al í|I 2. G épek. berendezersek és f'el szerel ések. j árrltivek
A/III 3 . Tenyészállatok
A/ IIl 4, Beruhazások, felrlrj ítások
A/III 5 . Tárg;*i eszkozcik értékhelyesbítése
A/I I. Tá rgvi eszkiizii k (=A/ I Ii l + A l ll l 2+ A l lI l 3 + Al I| l 4+ A/II/5 )
A/IIV1 . Tarlós részesedések(:A/III/1 a+.,,.+A/III/l e)
NIII1la - ebb l: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b - ebb l: tartós részesedéseknenl pénziigyi vállalkozásbarl
A/III/1c - ebb l: taftós részesedésekpénztig5,i vállalkozásban
A/lIl/1d - ebból: tartós részesedések társulásban
A/III/1e - ebbcjl: egyéb tartós részesedések
A/III12. Tartós hitelviszorryt megtestesílo értékpapírok1>:AlIII/Za+A1III/Zb)
NLlIlZa- ebb l: állarnk tvények
A/IIIl?b - ebb l: helyi cinkormiinyzatok kotvényei
t\/I II/3 . Bet-ektetett pénzti gyi eszkozok értékJrelyesb ítése
A|III/ 3. Befektetett pénzii gyi eszktiziik (=A/I I Vl + Al lIIl2+ All l I/3 )
A/IYl1. Koncesszióba. vagyorrkezelésbe adott eszkozok (:A/lVlla+A1IYllb+A/lV/lc)
A/IY l la- ebből: irnmateriális javak
A/IV/Ib - ebbol: tárgyi eszkozok

zó év
Tárgyév
állonrányi érték

8l
81

1

1l5 0l4

8 203

l

l23 217
12

|1l

|2

111

l2 lll

55 28I

81

8l
l l00 2l5
8 890

t l09 l05
8 163

8 163

8 163
54 056

e
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ESZKÖZÖK
A/lV/lc - ebb

Eliizó

Eszkií7,íjk(=Á/lvll+Nlvlz)

C[II. Foriní zímlák

eFt
TriLrgyév

állománvi éfiék

l: tartós részesedéek, tartós hitelviszon}t megtestesítti értékpapírok

A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk z k értékhelyesbitése
A,[v. Konce zióba, va /onkezelé be adott
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTozÓ BEFEKTETETT EsZKÓzÓK FAI+NII+A/|II+A/IV)
B/I/l. Vá fuott készletek
B/1/2. Átsorolt, kdvetelé fejében átvett készletek
B/I/3. Egyéb készletek
B/I/4. Befejezetlen termelés, félkésztennékek, késaermékek
B/l/5. Ni'vendék-, hízó és egyéb állatok
BA. Kérzletek (=Bfl /1+.,,+B/I/5)
B/lIl1. Nem tartós fészesedések
BnI/2. Forgatási célti hitelviszoní megtestesitó ét,tékpapírok(>=BlIlDa+.. .+Bllll2e)
B/II/2a - ebb l: kírpótlási jegyek
B/IIl2b - ebb l: kincstárjegyek
B/lV2c _ ebb l: államk tvények
B/IIl2d - ebból: helyi tinkormányzat k tvényei
B/lll2e - ebb l: befektetésijegyek
B^I. Ertékpapírok (=Blllll+Bllll2)
B.) NEMZETI VAGYoNBA TARTozó FoRcÓE zKÖz K (=B/l+B/u)
c/I/l . Even tuli lejárat lbrint lek tiitt bankbetétek
c/V2. Even tlili lejáratti deviza lektit tt bankbetétek
c^. Lekaiaiitt blnkb etétek (=C l|+c/|n)
c/ /1, FoiintpénááI
CllID. y aluíapénzíáí
C/II/3. Betétkirnyvek, csekkek, elektronikus pénzeszkijziik
c/ll. Pénztáral! c ekkek, betétkiinyvek (=aruFalw+Cllll3)
C/III/I, Kincstiron kíviili
C/III/2. Kincstárban vezetett foriítsámlák

év

281
l l90 690

54 056
1 l7l 405

55

forintszámlák

22

538

21 531

(=Clű|ll+CllllD)

22

$a

2t 53l

ESZKÖZÖK

Tárgyév

53a

21 53l

állománvi éIték

C/N/l. Kincstáron kívüli devizaszimlák

c/Iv/2. Kincstárban vezetett devizaszánrlák
C/lV. Devizaszámlík eCnY ll+C/lv n')

c) PÉNzEszKözöK

év

Előző

(=cfl+...+C^v)

22
D/Vl, KöItségvetési évben esedékes követe|ések múködési cé|útámogatások államhl2tartáson belülről (:D/Vla)
D/Vla - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célúvisszatédtendő támogatá§ok, kölcsönök
visszatérüléséreál|aínháztartá§on belülről

D/V2. Költségvetési évb€n esedékes követ€|ések felhalmozási célútámogatá§ok bcvételeire államháztaításon
belülröl (:D/I/2a)
D/V2a - cbből: költségvetesi évben esedékcs kövctclésck fclhalmozrisi célúvisszatédtendó támogaúisok, kölcsönök
visszatéÉléséreállamhááartá§on belühől
D/V3. Költségv€tési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
l'1
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra
D/V3b - ebból: költségvetési évben es€dék€s követelések szociális hozzájárulási adóIa ésjárulékoka
D/I/3c - ebből: költsé8vetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatrishoz kapcsolódó adókra
Dnl3d - ebböl: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú
DAl3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések teTmékek és §zolgáltaások
3
D/I/3f - ebből: költségveté§i évben esedékes követelések egyéb köáatalmi
|3
D/V4. Költségv€tési évben esedékes követelések múködési bevét€lrc
l 88
költségvetési
évben
esedékes
követelések
készletérték€
s
ítés
D/I/4a ebből:
ellenértékére,közvetített
szolgíltatások
151
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/l/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjaka
D^/4d - ebből: költségveté§i évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi
37
Dnl4e - ebból: költsé8vetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatédtésórc
D/V4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatb€vételekre
D/V4g - ebből: költségvetési évben es€dékes követelések egyéb pénzügyi múveletek bevételeire
D/I/4h - ebből: költségvetesi évben esedékes követelések biztosító által íizetett kírtérítésle
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követ€lések €gyéb múködési bevételekre

(=D/V3a+...+D/I/30
adókla

adóira
bevételeke
(=Dl|/4a+...+D/Il4D

ell€nértékéIe

adóra

404

897
496
011

18 830

l l2l

9 220
8 489

eFt

ESZKöZöK

Előző

D/V5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmoási bevételre (-D/I/sa+.,.+D/I/se)
D/I/sa - ebből: költségvetési évben esedékes követe|é§ek immate álisjavak értékesítésére
D/I/sb - ebből: költ§égvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
D/I/5c - ebből: költségvetési évben e§edékes köv€t€lések
egyéb tirgyi eszközök értékesítésére
D/l/sd - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére
D/I/s€ - ebMl: költségvetési évben esedékes követe|és€k részesedések megszűrréséhez kapcsolódó bevételeke
D/I/6, Költségvetési évb€n esedékes követelések múködési célúátvett pénzeszközre (>=D/|l6a+D/U6b+D/l/6c)
D/l/6a - ebből; költségvetési évb€n esedékes követelések múködési célúvisszatéritendő támogatá§ok, kölcsönök
vi§szatérülése az EuTópai Uniótól
D/l,/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések múködési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormiányoktól és írxísnemzetközi szervezetektől
D/V6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések müködési célúvisszatédtendő támogatások, kőlcsönök
visszatériilése államháztartáson kivülről
D/lf. Költségvetési évben esedéke§ követelések felhalmozási célúaltyeít péizeszköae (>:D/Il1a+DlIl7b+DlI|7c)
D/1/7a - ebbőI: költségvetési évben e§edékes köv€telések felhalmozá§i célúvisszatérítendő támogaá§ok, kölcsönök
visszat&ülése az Európai Uniótól
D/I/7b - ebból: költségvetési évben esedékes követelések fellralrnozási célúvisszatérítendó timogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi sz€rvezetektől
D/l/7c - ebból: költségvetési évben esedékes követelések l'elhalmoz.rá§i célúvisszatéritendő támogatá§ok, kölcsönök
vis§zatérülé§e államháztartáson kívühől
D/í/8. Költ§égvetésí évben esedéke§ követelések finanszírozási bevételte (>:D/I/8a+...+D/V8g)
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelé§ek forgatási célúbeltöldi értékpapirok beválásából,
értékesítéséből
D/I/8b - ebból: költségvetési évben esedékes követelések b€fektetési célúbelftrldi értékpapilokbeváltásából,
éítékesitéséból
D/I/8c - ebböl: költségvetési évben esedékes követelések államhriztartison belüli mcgelőlegezések törlesztésére
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök
bevéte|eire
D/I/8e - ebból: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáfatú tulajdonosi kölcsönök
bevételeire
D/l/8f- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgaiási célúkülíöldi értékpapirok beválásából,

év

Tá.gyéu"
áuományi érték

Ft

ESZKÖZÖK

Előzőé\l

Tárgyév
állomrinvi érték

értékesítéséból
D/V8g - ebból: költségvetési évben esedékes követelések befektetési celú külfiildi értekpapírok beváltásából,
é.tékesítéséből
Dfl. Költ§égveté§i évben e§edék€§ kövctcló§ek
17
D/Iyl. Költségvetési évet követően csedékes követelések múködési célútámogatások bevételeire áht-n belühöl (>=Dll/la)
DnVla - ebMl: költségvetési évet követöen esedékes követelések működési célúüsszatéfitendő tímogatrisok,
kölcsdnök visszatérüléséreállamháztartáson belülíől
D/IV2. Költsegvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célútámogatrisok bevételeire államháztartrison
belülról (>:D/IIl2a)
Dnvza - ebböl: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmoási célúvisszaterítendő L,ámogatá§ok,
kölcsönök visszatéíülés€rc államháztafi áson belülól
D/IV3. Költségvetési évet követően esedékes követelés€k közhatálmi bevételre (:D/IV3a+...+D/IIl3f)
D/IIl3a - ebből: kóltségvetési évet követően esedékes követelésekjövedelemadókra
DnV3b - ebMl: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és j árulékokra
D^V3c - ebMl: költségvetési évet követóen esedékes követelések bérhez és foglalkoaatáshoz kapcsolódó adókra
D/IV3d - ebbőt: költségveté§i évet követóen esedékes követelések vagyoni típusúadóka
D/IV3e - ebből: költségvetési évet kövotően esedékes követelések brmékek és szolgáltalások adóira
D/IV3f - ebből: költségvetési évct követően esedékcs követelések egyéb közhatalmi bevételekre
D/IV4. Kölrségvetési évet követóen esedékes követelések múködési bevételle (:Dnll4a+ ...+DlIIlAi)
D/IV4a - ebből: költségveté§i évet követóen esedékes követelések készletértékesítés
ellenértékére,közvetitett
szolgáltatások ellenértékére
DnV4b - ebból: költségvetési évet követóen esedékes követelé§ok tulajdonosi b€vételekre
D/IU4C - ebMl: köItségvetési évet követően esedékes követelések ellátr{si dijakra
D/IV4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kisz.ámlrizott általános forgalmi adóra
D/IV4e - ebböl: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatéritésére
D/lV4f - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követ€lések kamatbevételeke
D/IV4g _ ebböl: költségvetési évet követően esedékes köYetelések egyéb pénzü$/i múveletek bevételeirc
DnV4h - ebMl: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett k{ártérítesre
D^V4i - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések egyéb működési bevételekr€

(:D^/1+...+D[8)

592

18 830

eFl

ESZKÖZÖK

Előző

év

D/IVs. Költségvetési évet köv€tően csedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/tIl5a+,,.+D/Il/5e)
DAI/5a - ebből: költsé8vetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értéke§ítésérc
Dnl/sb - ebbőI: költségvetési évet követően esedékes kóvetelések ingatlanok értéke§itésére
D^I/sc - ebből: költségvetési évet kóvetóen esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesitésére
D/llisd - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére
D/lV5e , ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedés€k meg§zűnéséhez kapcsolódó bevételekre
D/tl/6. Költségveté§i évet követően esedékes követelések múködési célúátvett pénzeszközre (>:D/lIl6a+D/Ill6b+Dl|Il6c)
D/II/6a - ebből: költ§égvetési évet követően esedékes követelé§ek működési célúvisszatérítendő Limogatasok, kölc§öDök
visszatérülése az Európai Uniótól
_
D/Il/6b ebból; költségveié§i évet követően esedékes követelések múködési célúvisszatérítendő támogatások, kö|csönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/Il/6c - ebből: költségveté§i évet követően esedékes követelések míiködési célúvisszatérítendő támogatisok, kölcsönöL
visszatérülése államháztanáson kivülról
DnV7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmoási célúátvett pénzeszközre (>=Dlul7a+D/Ilnb+D/Il/1a\
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelé§ek felhalmoásj célúvisszatéritendő támogatások, kölc§önök
visszatérülése az Európai Uniótól
D/II/7b - ebből: köttségveté§i évet követóen esedékes követelések felhalmozási célúvisszatéritendő t|ímogatások, kölcsönök
visszatériilése kormlínyoktól és más nemze&özi szervezetektól
D/Ill7c - ebből: költségvetési évet követően esedék€s követelések felhalmozrisi célúvisszatéritendő támogatások, kölc§öBök
vi§szatéúléseáilamháztartráson kívüIről
D/IV8. Költségvetési évet követően esedéke§ követelések finanszírozási bevételre (=D/IV8a+D^V8b+D/IV8c)
Dnll8a - ebből: költsé8vetési évet követó€n esedékes követelé§ek belbktetési céIúbelöldi értékpapírokbeváltásából,
értékesíté§éból

esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök
bevételeire
külftjldi
értékpapíTokbevált{á§ából.
D/lI/Sc - ebböl: költségvetési é évet követően esedékes követ€lések befektetési célú

DiIIl8b _ ebbóll költségvetesi ével követöen

DflL

értékesítéséból
Költ§égv€tési óvét köYető évben es€dékes követ€lé§€k

(=Dnl/l+...+D/lt/8)

Tárgyév

állonánvi érték

eFt

ESZKÖZÖK

Előző

év

Tárgyév
áúlománvi érték

D/IIVl. Adott előlegek (:D/lII/l a+...+D/III/l0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott clőlegek
D/llI/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
Dntl/lc - ebből: készl€teke adott előlcgek
D/III/ld - ebffil: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegck
D/IIl/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott clőlegek
D/IIVlf- ebb(il: túllizetések,téves és visszajáró kifizetések
D/IIV2. Továbbadá§i céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/]. Más által beszedelt bevélelek elszámolása
D/III/4, Folgótőke elszámolása
135
D/III/5. vagyonkez€lésbo adott eszköz<rkkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszímolása
D/l[/6. Nem Lár§adalombiziosítás pénzügyi alapjait terheló kifizetett ellátások megtédtésénekelszIímolása
D/Ill/7, Folyósítoft, megelőlegezett tár§adalombiztosítási és családtámogatási elIátások clszámolása
D/III/8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylege§en átadott eszközök
D/llt/9. Letetre, megőrzésre, fedezetkezelésre ifuadott pénze§zközök, biztosítékok
D^Il.. Követelé.§ jeu€ű §rjáto§ el§zómolí§ok (=D/||U1+...+D/III/9)
135
17 727
D) KoVETELESEK (=D/I+D^I+DiltI)
E/l/l. December havi illetmények, munkabórek elszámolása
92o
miis
basonló,
készpénz-helyettesitő
fizetési
eszköznek
nem
ninősülő eszközök
W2. Utalványok, bérletek és
elszámolásai

E) EGYÉB sAJÁTos ESZKÖZOLDALI ELszÁMoLÁsoK
F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli €lhatárolása
F/2. Költ§égek, úfordítrások aktív idóbeli
F/3. Halasáott ráfoídítások

EszKÖzöK ÖsszEsEN

(=Fi

l+F/2+F/3)

értéke

G/l. Nemzeti vagyon indüliiskori
G/Il. Nemzeti vagyon változásai
G/llL Egyéb eszközök induláskori éttékeés
G/IV. Felhalmozott

eredmény

vá,ltozásai

1 565

g20

(=E/I+E/II)

elhatáToláM

D AKTÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK

18830

,1232

l

| 5ó5

l32

166

132

166

oo7

1213 4g7

690

084

l 690 084

8

054
053

8 054

- 514

-

4% 660

Előtőév

EszKöZöK
foíása
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének
G/V't. Mérleg §zerinü eredmény
G) SAJÁT TÓKE (:G/I+...+G/VI)
H/I/l. Költségvetési évben escdékes kötelezettségek személyi juttatásokra

Tárgyév
állományi érték

393
12n4 41a
20

H/I/2. Költ§égvetési évben esedékes kötelezett§égek munkaadókat terheló járulékokra és szociális
hozzájfuulá§i adóm
H/V3. Költségveté§i évben esedékes kötelezettégek dologi
}VIl4. Költ§égvetési évben esedéke§ kötelezettségek ellálottak pénzbe|i juttatáL§okla
H/V5. Költségvetési évben esedékes kötelez€ttsegek egyéb működési célúkiadásokra (>=íI]Il5a+Hl|l5b)
íVIl5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célúvisszatéritendő támogatások,
kőlcsönök törlesztésére ál|amháztartáson beliilre
t l/5b _ ebből: köttségv€té§i évben esedékes kötelezett§égek müködé§i céIútámogatásokra az Európai Uniónak
H/I/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettsegek beíuháá§okía
H/V7. Költségvetési évben esedékes kötelezettsegek felújításokra
tVtl8. Költségvetési évben esedékes kötelezeitségek egyéb fclhalmozási célúkiadásoka (>:H/I/8a+tllv8b)
H/t/8a - ebből: költségvetési évbeo esedékes kötelezett§égek f€lha|moási célúvisszatéritendó támogatások,
töíleszté§ére államhlitaításon belülre
kölcsönök
H/Ii 8b - ebböl: költségveté§i évben esedékes kötelezettségek felhalmoási célútámogatások az urópai Uniónak
íVIl9. Költségvetési évben escdékes kötelezettségek finanszilozási kiadásokÉ (>=H/I/ga+....+H/|/9l)
tVll9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök töílesztésére
pénzügyi vállalkozisnak
töIleszté§ére
H/V9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettsegek rövid lejfuatú hitelek, kölcsönök
pénzügyi vállalkoásnak
IrV9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettsegek kinc§tárjegyek beváltására
H/V9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáIatú belíöldi éitékpapirok beváltására
till/9e , ebból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belftildi kötvények beváltá§fua
H/I/9f _ ebból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven tuli lejáratú belftjldi értékpapí.okbeváltá§íra
H/I/9g _ ebből: kőltségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztaításon belüli megelőlegezések visszafizetésére
H/I/9h ebből: költségvetési évben esedéke§ kötelezettségek pénzügyi lizing kiadásaim
H/I/gi ebból: költsegvetési évben esedékes kötelezettségek küllöldi átékpapírok beváltá§ára

kiadásokru

l

- 6261

'9a2l1
320

El

ESZKÖZÖK

Tárgyév
zo év
állományi énók
rlesztésérekiittcjldi korrrrányoknak

koltségvetési ér,ben esedékes kcitelezettségek hitelek, kolcs nok t
és nemzetkozi szervezeteknek
H1pk- ebb 1: koltségvetési évben esedékes k telezettségek hitclek, kolcs nrik torlesztésérekiilÍrjldi pénzintézeteknck
H4lg1- ebb l: koltségvetési évben esedékes k telezettségek váltókiadásokra
H/I Kiiltségvetésiél,ben esedékes kiitelezetts égek (:1171 l l +. . .+HII l 9)
17 404
H/1|ly Koltségvetésiévet krjvetően esedókes k telezettségek személyi juttatásokra
járulékokra
szociális
és
HlIIlz. Koltségvetésiévet kóvet en esedékes kotelezettségek murrkaadókat terlrel
I3?
hozzájárulási adóra
kiadásokra
HlIIl3. Koltsógvetési évet kcjvet en csedékes kotelezettségek dologi
HlIIl4. Koltségvetésiévet kovetoen esedékes kotelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra
HlIIl5. Kciltségvetési évet k vet en esedékes kdtelezettségek egyéb mtikodési cél kiaclásokra (>:H/II/Sa+H/II/5b)
H/II/Sa - ebbol: koltségvetési évet kovetoen esedékes k telezettségek rn kcidési célri visszatérítend támogatások.
kcjlc sonok torlesztéséreál lamháztartáson beltil re
H/II/5b - ebb 1: koltségvetési évet kovetoen esedékes kcjtelezettségek rnukcidési célri támogatásokra az Európai Uniórrak

Hl1lgj- ebb

1:

HlIIl1. K ltségvetésiévet kovetoen esedékes kotelezettségek beruházásokra
Hlty7. K ltségvetésiévet kovetoen esedékes k telezettségek fel rjításokra
H/IV6, Koltségvetésiévet k vet en esedékes kotelezettségek egyéb f-elhalmozási célr]r kiadásokra (>:H/IIl8a+H/II/8b)
H/II/8a - ebb l: k ltségvetésiévet kovetoen esedékes ktjtelezettségek í-elhalmozási célir visszatérítcnd támogatások,
ko lc s onok ttj rle s zté s ér e áll amháztarláson bel til re
H/lV8b ebb l: k ltségvetésiévet kovetoen esedékes ktjtelezettségek felhalmozási célir tárnogatások az Európai Uniónak
H1II11 . Koltségvetésiévet kovetoen esedékes kotelezettségek íinans zírozási kiadásokra (>:H/IV9a+ , . . .+Fl/ll/gi) 4 394
H4Ipa- ebb l: koltségvetési évet kovetoen esedékes kotelezettségek hosszri lejárat r hitelek, kolcsonok trjrlesztósére
pérrzrigyi vállalkozásnak
H/IV9b - ebb l: koltségvetési évet kovetoen esedékes kotelezettségek kincstárjegyek beváltására
H/Il/9c - ebb l: koltségvetési évet kovetoen esedékes k tclezettségek belícildi kotvények beváltására
H/Ill9d - ebb l: koltségvetésiévet kovetoen esedékes kcjtelezettségek éven tírli lejárat belÍdldi értékpapírokbeváltására
H/II/9e- ebb l: koltségvetési évet kovet en esedékes kotelezettségek pénziigyi lízing kiadásaira
H/lvgf - ebbol: k ltségvetésiévet kovetoen esedékes kotelezettségek kiil1oldi értékpapírokbeváltására

320

4 975

ESZKÖZÖK
H/II/9g

-

Előző

ebból: költségveté§i évet követően

esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök

é,l

Táígyév
állományi éfiék
törlesztésérc külftjldi kormányoknak

és nemzetkózi szeívezeteknek

H/lll9h - ebből: költ§égvetési évet követően esedékes kőtelezettségek hitelek, kölcsönök töIlesztésére külfiildi pénzintézeteknek
Hnllgi ebből: költségvetési v esedékes kötclezettségek váltókiadásokra
21 930
IvIl Költ§égveté§i évct követően esedék€§ kötelez€tt§égek (=H/llll+..,+Hllll9\
4 208
rrIIIl1. Kapott előlegek (=HAII/1a+H/III/Ib+H/II[/I c)
H/III/1a - ebböl: túlfi zetés a jövedelemadókban
H/lII/la - ebből: túlfizetés az általárros forgalmi adóban
H/III/1a - ebből: egyéb túlfizeté§ek, téves és visszajáró beíizetések. egyéb kapott

előIegek

H/IIV2. Továbbadlísi célból folyósított támogatások. e|látások elszímolása
FVIII/3, Má§ szervezetet megillető bevételek
H/III/4. FoTgótóke elszámolás (kincstír)
H/IIV5. Vagyonkezelébe vett eszközökkel kapcsolatos vis§zapótlási kötelezettség €lszámolása
H/III/6. Nem tár§adalombiztositli§ p€nzügyi alapjait terhelő kifizetett €llátások megtéfítésénekelszánrolá§a
H/IIIn. Munkáltató által korengedményes nyugdűhoz megfizetett hozzájrirulás clszrimolása
MIl/8, Letétne, megórzésre, feezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
H/III/g. Nemzetközi táínogaLísi programok
H/III/lo. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhely€zett fedezeti betétek
Híll..Kötelezettség jell€gű sajáto§ el§zámolások
H) KoTELEZETTSEGEK
t) KINCSTÁRI §ZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
J/l. Eredményszemléletúbevételek pas§zív idóbeli elhatfuolása
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
J/3. Halasztott eredményszemléletü bevételek
J) PAs§ziv IDÓBELI ELHATÁRoLÁSoK

4

elszátnolása

28

pénzeszközei

(=HnII/|+...+H/lII/l0)
(=Hfl+IVII+H/IID

FoRRAsoK o§SZESEN

6 863

l

556

442
4
26

elhatfuolása

(=J/|+J2+J/3)
(=G+H+I+J)

zo8

4 975
ó 8ó3

| 232

67a
608

8 419

13714

92t

l

921
no7

l2l3

566

15ó6
497

I/10. számú melléklet az ,.l20I6. (IV.25.) előterjesztéshez
eFt

Mesnevezés

2015. évi

20l5. év

terv

módosított

2015.
ténvadat

Bevételek
orrkonnárryzat rrrűködési tárrro gatásai

közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek

Működési célútárnoeatások álit-rr belül
Műkijdési célúátvett pénzcszköz

122 227

I26 148

21 220

39 251

5 844

13 607

I26 148
20 421
l3 607

20l

7L) L)76

19 976

125

125

135

135

46 075

46 075

81

81

245 398

226 568

32

Elvonások és befizetések bevételei
F

inanszir o zás i bevéte l

Felhalmozási bevétel

Tárcyévi bevételek összesen

l81 492

Kiadtí,cOk

ll1

Működési kiadások
Fellralrnozási kiadás

83 169
3 806

8 242

75 l08
8 242

Finanszírozási kiadás

94 517

125 386

125 386

181 492

245 398

208 736

770

Füseő kiadás

Társvévi kiadások összesen
pénzkészlet változás

17 832

II/ l

Nem intézményikeretek közötti

coFoG
01

1

130

011220

0l60l0
0l

6080

l

0405 l

l

05020

1

l

06020

07060

Megnevezés

Fogl.
száma

Önk.ig.ter,.

8

feladatok kiadásainak alakulása

Szem.

jutt.

M.
adót

Kl

terh,j.

23 844

6 80l

823

l7

Adó.
Országgl,űlési és EP.
önk,választások
kiemelt állami és örrk-i
rendezvények
óvodáztatási tám.
Fogl.elős.képz.és
tám./FHT

K2

Dologi Ellátottak
kiad. pénz.jutt.

K3

K4

xöH

Műk célú
r,égleges pe.

átad. és
támog.

Tartalék
lpénzm.

ért.kiad. K5

9 700

Felhalm.

Kiad.
K7-8

67

2 210

természetbeni
ellátások, tám. /RSZS

40

l

403

1 403

l

994

l

24 667

6 8r8

9 700

4 l55

Bevételek alakulása

0

2 276

köH
eFt

Működési célútámosatások áth-n belüli

Maradvánv ieénybevétele

991

718
67

IIl2. számu melléklet a ...12016.(IV.25.) rendelethez

I(öltsésvetési bevételek:

6

40

718
8

Közhatalmi bevétel (esküvő.1

42 682

6

Egyéb szociális
pénzbeni és

Működésibevétel

összesen

840

LakásfenntartássaI,
lakhatással összef.el Iát,

Osszesen

.számű melléklet a .. l 20 I 6.(IV.2 5.) rendelethez

2 977
62
211
3 250

5 213

Iránvító szervi támosatás

45 935

T(oH íinanszírozási bevételei :
Társvévi bevételek:

5l l48
54 398

47 683

IIl3. számű melléklet a ..12016.(IV.25.) rendelethez

Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatalának

2015. évi összesített

Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

Mesnevezés
Működési
bevételek
Működési célú
támogatások
áht-n belül

Bevételek e Ft
Eredeti Módosított

2Il

2 445

2 977

kiadások
Teliesítés

Működési célú
átvett

pénzeszközök

közhatalmi
bevételek

Felhalmozási
bevételek
Finanszírozási
bevételek
Függő. átfutó.
kiegyenlítő
bevételek

62

62

37 551

51 148

Eredeti

Mesnevezés
Személyi
211 iuttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
2 977 Szocho

51 148

Dologi
kiadások
Egyéb
működési célú
kiadások
Ellátottak
pénzbeli

Ft
Teliesítés

23 725

24 667

24 667

6 453

6 818

6 8l8

5 678

9 700

9 700

6 782

67

4 155

4 155

2 276

2 276

54 398

47 683

4 140

iuttatásai
Felhalmozási
kiadások
Finanszírozási
kiadások

e

Módosított

Függő, átfutó,
kiegyenlítő
kiadások

Tárgyévi
bevételek

39 996

54 398

Tárgyévi
54 398 kiadások

IIl

4, számú melléklet a

39 996

..

l

20 I 6. (IV.25.) rendelethez

Felhalmozási kiadások
Beruházásként a már fent felsoroltak (előterjesztés) kerültek beszerzésre 2 276eFt összegben,

II/5 számú melléklet a...,.,12016. (IV.25,) rendelethez
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
eFt
Rendszeres pénzbeli ellátások
Ovodáztatási tánrogatás
Foglalkozást helyettesítő tám.

40
/

Rendszeres szociális segély

2 12]'

össze.en,

2 161

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Lakásfenntartási támo.qatás normatív alapon

l

994

Osszesen:

l

991

Ellátások mindösszesen:

4 l55

IIl6, számű rnelléklet a ...12016. (IV,25.) rendelethez

Eredmény-kimutatás
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítése
nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredményszenléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
S aj át termelésű ké szletek állomán yv áltozása
Saját elóállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saj át telj esítmén_vek értéke
Központi működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Egyéb működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Különfele egyéb eredményszemléletű bevételek
E gyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagköltség
Igénybe r.ett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagiellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi j ellegű ráfordítások
Ertékcsökkenési Ieírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenységek eredménye
Kapott fiáró) osztalék és részesedés
Kapott (áró) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
-ebből árfolyamnyereség
Pénzügy,i műveletek eredményszemléletű bevételei
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése

eFt
62

62

45 935
2 977

2Il

49 123
2 II7
7 583

9 700
20 947
3 720
6 818
31 485
437
6 37l

l,l92

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-ebbő1 árfolyamveszteség
Pénzü gyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Különfele rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli eredrnényszemléletű bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerinti eredmény

8 884

-8884
-7 692

IIl7. számű rnelléklet a .,D016. (IV.25.) rendelethez

Maradványkimutatás
Alaptevékenységköltségvetési bevételei
Alaptevékenységköltségvetési kiadásai
Alaptevékenységköltségvetési egyenlege
Alaptevékenység ftnanszírozási bevételei
Al aptevékenys é g ftnanszir ozási kiadásai
Alaptevékenységfinanszírozási egyenlege
Alaptevékenységmaradványa
Vállalkozási tevékenységköltségvetési bevételei
Y állalko zás i tev ékeny sé g kö lts é gveté s i ki adás ai
Y állalko zás i tevékenys é g kö lts é gveté s i e gyenl e ge
Vállalkozási tevékenység fi nansz írozási bevételei
Y állalko zás i te v ék e ny s é g fi nans z ír o zási ki adás ai
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
Y állalkozási tevékenység maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenységkötelezettségvállalással terhelt maradványa
Alaptevékenység szabad maradványa
Y áIlalkozási tevékenységetterhelő befi zetési kötelezettség
Y állalko zás i tevékeny sé g fe lhas ználható m aradványa

eFt

3 250
47 683
- 44 433
51 148
51 148
6 7l5

6 715
6 715

IIl8. számú melléklet a .,D016. (IV.25.) rendelethez

Vagyonkimutatás a KÖH saját vagyonának 2015. évi adatairóI

eFt
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1 948

I. Immateriális javak összesen
7, Alapítás, átszervezés aktivált értéke
8, Kísérletifejlesztés aktir,ált értéke

9.

Vagyoni ér,tékűjogok
10. Szellerni termékek
l 1, Imrnateriális javakra adott előlegek
1 2. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

9.

l0.
11.
12.
1 3.
14.
15.
1 6.

összesen
Ingatlanok és a kapcsolódó l,agyoni értékűjogok
Ebből:
Törzsvagyon:
- Forgalomképtelen
- Korlátozottan forgalomképes
Eg),éb vagyon:
Gépek. berendezések és felszerelések
Járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felú.| ítások
Beruházásra adott előlegek
Állami készletek, tartalékok
Tárgyi eszközök éttékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök
2. Tartós részesedés

- Törzsvag1,on körébe tartoző korl. forgalomképes belfoldi részvény

2, Tartó s hite lviszonyt me gtestesítő értékpapír
3, Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
5. Egyén hosszú lejáratú követelések
6. B efektetett pénzüg,rzi e szközök értékhelyesbítése

Iv. Üzemeltetésre. kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

6.
7.
8.
9.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
koncesszióba adott eszközök
Vagyonkezelésbe adott eszközök
Vagyonkezelésbe vett eszközök
1 0. Üzeme ltetésre, kezelésre átadoíí, konces szióba, vagyonkezelésbe
adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

1 948

l

948

B) NEMZETI

VAGvoNBA TARTc.Zó FoRGóEs zKözöK
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Il/9. számú melléklet a..../20l6. (IV.25.) rendelethez

Kön}ryviteli Mérleg
Költ§ógvetési szervck 20l5. évi beszámolója (KÖH)

E|őzőéy

ESZKÖZÖK
A"/l/l, vagyoni éítékűjogok
M/2, szellemi termék€k
A/V3. Immateriális javak értékhelyesbítése
AA. lmmateriáli§ javak ö§sz€sen (=A/I/l+ AIID+ A,lll3)
A/II/I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni éftékűjogok
A,/II/2, Gép€k, berendezések és fel§zerelések,
A/lIl3. Tenyészá latok
A/III4. BeruháZ,ások, felúj ítisok
A,/lVs. Tárgyi eszközök átékhelyesbítése
A/II. Tárgri
AJIIVl. Taíós részesedések(:A,/llV 1a+. . .. +A./[IV 1e)
A,{IIl1a - ebből: tartós részesedések j egybankban
A"/I /lb - ebböl: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkoásban
A,illlll
ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkoásban
A/III/Id - ebbőI: tafiós reszes€dések társulá§ban
AAIVIe - ebből: egyéb tartós É§ze§edések
AAII/2. Tartós hitelviszon}t megtestesítő értékpapilok (>=A/lll/2a+NllU2b\
A/I]t/2a - ebbőli államkötvények
A"/Ill/2b - ebből: helyi önkolmányzatok kötvényei
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A^III3. Befektetett pénzügyi eszközök (= A^1|l I+ N |lr,D+ N |Il l 3')
A/lv/l. Koncessziób& vagyonkezelésbe adott eszközök (=ÁJlV/la+AnV/lb+AIV/lc)
A"/Iv/l a - ebböl; immateriáIis javak
A/IV/lb ebből: tirgyi eszközök

j{irmüvek

eszközökC-Nlll|+NI|I2+NIIl3+A/II/4+A/lV5)

c

Tárgyév
állományi érték

593

l 948

593

1948

eFt

ESZKoZoK
A/IV/l c - ebbol: tattós részesedések,tarlós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok
N IV l 2, Konces szi óba, vagyonkezelésbe adott eszkozcjk értékhel,vesbítése
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszkiiziik (=A/IV/| + A|IV 12)
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ nnrnnTETETT ESZKÖZÖK (=A/|+R/II+A/III+A/IV)
B/I/l. Vásárolt készletek
BlIl2. Átsorolt. kovetelés fejében átvett készletek
B l Il

3

. E g"v-éb ké szletek

Beíbj ezetlen termelés, lélkésztcrrnékek. késztermékck
BlIl5. Novendék-,hízés eg,véb állatok
B/I. Készletek (:B7171+... +B/Iis)
B/tI/1. Nem tartós részesedések
Bll1l2. Forgatási célri hitelviszonyt megtestesít éftékpapírok(>:B/II l}a+. ..+BlII/Ze\
BlIIlZa - ebb l: kárpótlásijeg,v:ek
BlIIlzb - ebbol: kincstárjegyek
Blllllc - ebb l: államkcitvények
BlIIlzd - ebbol: helyionkormányzat kotvényei
BlIIlZe - ebb l: befektetésijegyek
B/II. Ertékpapírok (=B/II/1+B ilI D)
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ noncÓESZKÖZÖK (=B/I+l}flI)
ClIl1r. Éven ttili lejárat forint lekotott bankbetétek
Clllz. Even tirli lejáratri deviza lekotott bankbetétek
CA. Lekiitiitt bankbetétek (=g71 l l+C /Il2)
Clill1. Forintpénztár
ClIIl2, Valutapénztár
C lIIl 3, Betétkcinyvek. csekkek. elektroniku s pénzeszkcjzok
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkiinyvek (=64 1r' +C l Il l 2+C lll l 3:)
C/ III/ 1. Kincstáron kívtili í'orintszámlák
C lIIIl2, Kincstárban vezetett fbrintszámlák
C/III. Forintszámlák 1=g1111 l l+C 1III 12)
B l I l 4.

El

eFt

ztj év

Tárgyév
állományi érték

593

l

948

ESZKÖZÖK

E|

c/Iv/l . Kincstáron kívtili devizaszímlák

z év

Tárgyév
állománvi érték

c/IV/2. KincstáIban vezetett devizaszámlák
zá_mlák (=Clla l|+ClIY12)
C) PENZESZKOZoK (=c +...+c^v)
D/l/l. Kiiltségveté i évben esedékes k vetelések míikirdésicél tímogatások államháztartáson beliilról (:D/l/la)
D/I/la- ebb l:k ltségvetésiévben esedékes ktivetelések míik dé icélu visszatérítend táínogatások, k lcstjniik
visszatériilé ére áIlamháztartáson beliilr l
D/I/2. Ki'ltsegvetési évben esedéke k vetelések felhalmoási cél támogatások bevételeile áIlamhááartáson
beliilr l (:D/I/2a)
D/I/2a - ebbtil: ktiltségvetési évbeu esedékes k veteIé ek felhalmozási cé| visszatérítendó támogatlisok, ka'lcsón k

cnv,. Deviza

visszateriilésére álamhráztartáson beliilr l

D/I/3. Ki'ltségvetési évben esedékes k vetelések kiizhatalmi bevételre (=D/l/3a+.. .+D/I/30
D/I/3a - ebb l: k ltségvetési évben esedékes k vetelések j<ivedelemadókm
Dnl3b - ebb l: kttlt égvetésiévben esedékes k vete|ések szociális hozzájátulrisi adóra és járulékokra
DAl3c - ebb l: k ltségvetési évben esedékes kirvetelések bérhez és foglalkoztatáslroz kapcsolódó adókra
D/v3d - ebb l: kirltségveté i évben esedékes kiivetelések vagyoni típus adókra
D/V3e - ebb l: kt ltségveté i évben e edékes kiivetelések termékek és szolgáltatások adóira
D/r3f _ ebb 1: kijltségvetési évben esedékes k<ivetelések egyéb kiizhatalmi bevételekre
ltségvetési évb n esedékes k vete|ések milk dési bevétehe
D/r4,
D/V4a - ebb l: ktiltségvetési évben esedékes k vetelések készletéItékesítés
ellenéItékére,k zvetített

K

(-Dlll4a+...+Dnl4i)

szolgáltatá ok ellenértékéfe
D/I/4b - ebból: k ltségv9tésiévben esedékes k vetelések tulajdonosi b vételekre
D/I/4c - ebb l: kirltségvetési évbel esedéke k vetelések ellátási díjakra
D/I/4d - ebb l: kijltségvetési évben esedékes k<ívetelésekkiszrimlázott általános forgalmi adóra
D/I/4e - ebbtíl: k ltségvetési évben esedékes k vetelések általános forgalmi adó visszatédté ére
D/l/4f_ ebb l: k ltségv tési évbeh e edékes k<ivetelések kamatbevételekre
D/Y4g - ebb l: ki'ltségvetési évben esedékes k vetelések egyéb pénziigyi ín veletek bevételeire
D/I/4h - ebbfil: k ltségvetésiévben esedékes ki'vetelések biáositó által fizetett kárté té Ie
D/V4i - ebból: k ltségvetésiévben esedékes kiivetelések egyéb mlik dési

beveteleke

8883

8 883

eFt

ESZKÖZÖK
D^/5. Költsegvetési évben esedékes követelések felhalmoz.iL§i bevételre (=D/Vsa+...+D/I/se)
D/I/sa - ebből: költsegvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesitésére
D/V5b - ebMl: költségvetési évben esedékes követelések ingadanok éítékesitésele
D/V5c - ebből: költségveté§i évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
D/Vsd - ebből: költsegvetési évben esedékes követelések részesedések értéke§ítéséte
D/l/5e - ebból: költségvetési évben esedékes követelések részes€dések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
D/I/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célúátvett pénzeszköae (>:Dll16a+Dlll6FDlll6c)
D/V6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatá§ok. kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól
D/V6b - ebből: költségvetési évbcn esedékes követelések működési célúvisszatédtendő L,ámogaásoL, kölcsönök
visszatérülése koímányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/I/6c - ebból: költségvetési évben esedékes követelések működési célúvisszatérítendő t{tnogaúi§ok, kölcsönök

Előző

üsszaGíülés€ álamháztaTtáson kíviilról
D/V7. Költsegvetési évben esedékes követelé§ek felhalmoási célúáwett penzeszköZe (>=Dlu'la+D/v7b+Dll/7a)
D/U7a - ebból: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozisi célúvisszatéfitcndó támogatlisok, kölcsönök
visszatériilése az Ertrópai Uniótól
D/I/7b - ebMl; költségvetési évben esedékes követelések felhalmoási célúvisszatéritendő támogatrások, kölcsönök
üsszat&ülése kom{ányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/V7c - ebMl: költségvetési évben esedékes követelések felhalmoási élúvisszatéritendő támogatások, kölcsönök
üs§zatérülé§e államháztaltáson kívülről
D/V8. Költségvetési évben esedéke§ követelések finanszirozisi bevétehe (>=D/I/8a+...+D/V8g)
D/V8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célúbelftldi éfiékpapírokbeváltiisából,
értékesítéseböl
_
D^/Eb ebből: köttsegvetési évben esedékes követelések befektetési célúbellóldi értékpapírokbeváltásából,
éítékesítéséből
D/V8c - ebből: költsegvetési évben esedékes Lövetelések államháztárt]ison belüli megelőlegezesek törlesztésére
bevételeire
D/V8d - ebMl: költségvetesi évben esedék€s követelések hosszú lejáútútulajdonosi kölcsönök
D/I/8e - ebből: költségvetesi évben esedékes követelések röüd lejá,atú tulajdonosi kölcsönök
b€véleleire
D/I/8f - ebMl: költségvetési évben esedékes kövctclésck forgatási célúkülöldi értékpapírokbevriltisából,

év

eFt

Tárgyév
állományi érték

Előzőév

ESZKÖZÖK

Tárgyév

áIlománvi érték

értékesitéséból
D/V8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bcfektetési célúkülftjldi éftéLpapírokbeváltásából,
értéke§íté§éből
8 883
D^. Költ§égvctfui évben €§edéke§ követe|é§ek
(>:Dfill1a')
esedékes
követelések
működési
támogatások
célú
bevétel€irc áht-n belülről
D/ll/1. Költségvetési évet követően
D/II/Ia - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések működési célúvisszatédtendó támogatások,
vis§zatéí|.tléséreállamháztartáson bclühől
kölcsönök
D/Ií2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célútárrrogatrisok bevétel€ire államlráztaíáson
belülíől (>=D/ll/2a)
D/lI/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérüléséIeállamháztartá§on belülről
D/IV3, Költségvetési évet követően esedékes követe|é§ek kórmtalmi bevételre (=D/u/3a+,..+D/tI/3f)
D/Il/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelésck jövedelemadókra
D/II/3b - ebböl: költségvetési évet követőelr esedéke§ követelések szociális hozzájárulási adóra ésjáíulékokra
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelé§ek báhez é§ lbglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
D/Ill3d - ebk l: költségvetési évet követően esedéke§ követelé§ek vagyoni típusúadókra
D/II/3e - ebből: költségvetési év€t követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
D/I 3f- ebből: költsé8vetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
D/II/4. Költségv€té§i évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/u/4a+ ...+D/lll4i)
ellenértékéTe,közvetített
D/IV4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv€telések készletértékesítés
szolgáltatások ellenéItékére
D/lV4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdono§i bevételeke
D/tI/4c - ebMl: költségv€tési évet követóen esedéke§ köYete|ések ellátási dijakra
D/II/4d - ebből: költ§égveté§i évet követóen esedékes követelések kiszánlázott általános forgalmi adóra
D/lV4e - ebből: lröltségvetési évet kövctő€n es€dékes követelések általános forgalmi adó visszatérité§ére
D/IU4f- ebből: költségvetési év€t követően esedékes követelések kamatbevételekre
D/Ir4g _ ebböl: költségvetési évet követóen esedékes követ€lések egyéb pénzügyi műveletek b€vételeire
D/u/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztositó átal fizetett káíéfité$e
DAI/4i - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések egyéb múködési bevételekre

(=D/I/I+,..+D/I/8)

eFt

ESZKÖZÖK

Etőző

év

Tfugyév
állománvi érték

D/IV5. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1'elhalmoási bevételre (:D/lllsa+..,+D/IVse)
D/lI/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékcs követelések immateriálisjavak értékesitéséIe
D/IV5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesitésére
D/IV5c - ebből: kóltségvetési évet követően esedékes követelések egyéb t|írgyi eszkózök értékesitésére
D/IV5d - ebből: költségvetósi óvet követóen esedékes követelések részesedések értékesitésére
D/IV5e - ebből: költségveté§i évet követően esedékes követelések rés2lesedésekmegszűnéséhezkapcsolódó bevételekrc
D/IV6, Költsé8vetési évet követően esedékes követelések működési céIúátvett pénzeszközíe (>=Dl1Il6a+D/II/6b+D/IIl6c)
D/lll6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelé§ek működési célúvisszatérítendő ti{íno8aii§ok, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól
D/lI/6b - ebből: költségveté§i évet követően esedékes követelések múködé§i célúvisszatérítendő ámogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más ílemzetközi szervezetektól
D/lI/6c - ebből: költségvetési évet követően esedéke§ követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztaltáson kívülíől
D/IV7, Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozrási célúátvett pénzeszközre (>=Dllí/la+Dl[/7b+DnIl1c)
D/tV7a - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések felhalmozási célúvisszatéritendő támogatlí§ok, kölcsönök
visszatéíüléseaz Európai Uniótól
D/lI/7b - ebból: költségveté§i év€t tövetően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő tímogatások, kölcsönök
vi§§zatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/II/7C - ebMl: költségvetési évet követóen esedékes követelések felhalmozrisi célúvisszatéfitendő támogatlisok, kölcsönök
visszatérülése államháztart{ison kívülóI
D/III8. Költségvetesi évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/IIl8a+D/IIl8b+D/Ill8c)
D/II/8a - ebből: kö|tségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célúbelöldi értékpapírokbeváltísából,
éítékesítéséből
DAV8b - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bcvételeire
D/Ií/8c - ebből: költségvetési é évet követően esedékes köv€telések bel'ektetési célúkülftrldi értékpapírokbeváltásából,
értékesítéséből
D/IL Költ§égvetési évétköv€tő óvben e§edékes követelé§ek (=D/IIll+...+D/II/8)

eFl

EszKÖzÖK

Elóző

DAlI/l. Adott előlegek

év

Trirgyév
állomáúlvi áték
326

(=D/lIrla+...+DAII/10

D/III/1a - ebből: immateriá{is javakra adott előlegek
D/III/1b - ebból: beruházriaoka adott előlegek
D/IIVlc - ebből: készletekre adott e|őlegek
D/lII/ld - ebből: igénybe vett szolgáltatásoka adott előlegek
D/lII/le - ebből: foglalkoztatottaknak adott
326
DAII/lf- ebből: túlfizeté§ek, téves és visszajfuó kil'izetések
D/IIV2, Továbbad.ási céllal lblyósított támogatások. ellátások elszámolása
D/]lV3. Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4. Forgótőke €lsámolása
D/IIV5. Vagyonkezelésbc adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszrmolása
D/III/6. Nem tfu§adalombizto§ítás pénzügyi alapjait terhelő kiíizetett ellátá§ok megtérité§ének elszáLrnolá§a
D/III/7. Folyósitott, megelölegezett táfsadalombiztosítási és családtámogatási ellálások elszámolása
D/IIV8. Gazdasági t írsaság alapíása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társa§ágnak ténylegesen átadott eszközök
D/Ilrg. L€tétre. megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

elólegek

(=DíI|/1+,,.+D^II/9)
(=D^+DflI+DnII)
D) KÖVETELÉ,SEK
EAll. Decembet havi illetmények, munkabérek elszámolása
DntI. Követelé§ jeuegű §rjátos €l§zámolá§ok

Enl2. Ulalványok, bérletek és más hasonló, ké§zpénz-helyettesitó fizetési cszköznek nem minősülő eszközök
elszáínolásai
E) EGYÉB §AJÁTos EsZKÖzoLDALt ELsZÁMoLÁsoK
F/1. Eredményszemléletű bevét€lek aktiv időbeli elhatrirolása
F/2, Költségek, ílílbrdításokaktív idóbeli
F/3 , Halasztott ráfolditások
D AKTÍV ID_ÓBi,{ r ELHATÁRoLÁSoK

(=E/I+E/I!)

326
g 20g

l l38

1

l38

elhatfuolása

EszKozoK osszEsEN

G/l. Nemzeti vagyon induláskori értéke
G/Il, Nemzeti vagyon változá§ai
G/Ill. Egyéb eszközök induláskori értékeés
G,{v, F€lhalmozott

eredmény

(=F/|+F2+F/3)

váltoásai

1138

l

138
1ó5

10940
412
l 061

165

325l

4l2
9 393

EszKöZöK
forrása
G/v. Eszközök érték]rclyesbítésének
G/vI. Mérleg_ szerinti eredmény
G) SAJÁT ToKE (=G/l+,,.+G/vI)
M/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásoka
H/I/2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jrirulékokra és szociá|is

Előző

év

Tfugyév
állományi érték

8 332
9805

hozzájárulási adóra

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásoka
H/I/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokm
H/I/5. Költségvetési évben es€dékes kötelezettségek egyéb működési célúkiadásokta (>:Hll/5a+wl/5b)
H/V5a - ebból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célúvisszatéritendó támogatrisok,

kölcsönök törlesztésétc államhááartiison belülre
H/Vsb - ebből: költségvetési évben €sedékes kötelezett§égek múködési célúLimogatá§okra az Európai Uniónak
H^/6. Köttségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásoka
H/V7. Költségvetési évben e§edékes kötelezettségek felújításokra
H/U8. Költségvetési évben esedékes kötel€zettségek egyéb felhalmozási célúkiadásoka (>=H^/8a+H/l/8b)
H^/8a - ebből: kö|tségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célúvisszatérítendó támogatások,
törl€szté§ére államhláztartáson belüIre
kölc§önök
H/l/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célútimogatások az urópai Uniónak
H^/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finansziloziisi kiadásokra (>:H/t/9a+.,,.+H/I/9l)
HlV9a ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejárahi hitelek, kölcsönök törlesztéséíe
pénzügyi vállalkoásnak
}Vllgb _ ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
pénzügyi vállalkozásnak
H/I/9c ebből: költségvetési évb€n esedékes kötelezettségek kincstrirjegyek beváltására
}VIl9d ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven b€lüli lejfuatú bclfirldi értékpapírokbeváltá6á(a
H/I/ge - cbből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belöIdi kötvények beváltására
H/V9f ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belftjldi értékpapírokbeváltására
H/V9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettség€k államháZtartáson belüli megelőlegezések visszafizetéséTe
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lizing kiadásaira
}VIl9i €bből: költségv€tési évben esedékes kötelezettségek külföldi éíékpapírokbevállására

-7 692

2í|3

ESZKÖZÖK

Elóző

év
Tárgyév
állománvi érték

évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök
törl€sztésére külliildi kormányoknak
szervezeteknek
H/I/9k ebból: kóltségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek. kö|csönök törlesztésére külfii|di pénzintézeteknek
H/V9l ebból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásoka
Hn KöIt§égvetési évben e§edókes kötelezettségek (=Hílt+...+H^/9)
H/IVI. Költségvetési évet követőeir esedékes kötelezett§égek személyi juttanísokra
H/IV2. Költségvetési évet követőel esedékes kötelezettsé8ek munkaadókat telheló járlllékokra és szociális
hozzáj árulási adóra
HnV3. Költségvetési évet követően esedékes kötelczettségek dologi kiadásokra
H/II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátoltak pénzbeli juttatásokra
HnI/5. Költségvetési évet köv€tóen esedékes kötelezett§égek egyéb működósi cólú kiadá§okra (>=H/lll5a+Irlll5b)
H/Ií5a - ebből: költ§égvetési évet követően esedéke§ kötelezettségek működési célúvisszatédtendő támogaiá§ok,
kölcsönök törlesztésére á|lamháztartáson belülre
}VlVSb - ebből: költségvetési évet követően esedéke§ kötelezettsegek müködési célútámogatásokra az Európai Uniónak

H/l/9j

- ebból: költségvetési
és nemzetközi

}VIV6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruháásokía
rVIIl7. Költségvetési évet követően es€dékes kötel€zettségek felújításokra
H/III8. Költségvetési évet követóen e§€dékes kötel€zettségek egyéb felha|mozási célúkiadásoka (>=H/tl/8a+H/Ill8b)
H/IIl8a - ebból: köttségvetési évet követően esedéke§ köte|ezettségek felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,
töIlesáé§ére államháztaításon belülre
kölc§önök
H/IV8b - ebből: költségveté§i évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célútámogatások az Európai Urriónak
H/ty9. Költségvetési évet követően es€dékes kötelezett§égek finanszírozá§i kiadásokra (>=Hllyga+,...+HnIlgiJ
H/ll/9a ebből: töltségvetési évet követően esedékes kötel€zettségek hosszú lej&atú hitelek, kölcsönök törlesztésére
pénzügyi vállalkoásnak
WII/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezett§égek kincstírjegyek bevá|tisrára
H/ll/9c , ebből: köllségvetési évet követően esedéke§ kötelezettségek b€llirldi kötvény€k beváltására
}VIIl9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelczettségek éven túli lejáratú bellijldi értékpapírokbevátására
H/lV9e - ebbóll költségvetési évet követően esedékes kötelezett§égek pénzügyi lizing kiadásaira
H^V9f- ebből: költségvetési évet követóen escdékc§ kötelezettségek külftildi értékpapirok bevátására

ESZKÖZÖK
H/lll9g

év
Tárgyév
állományi érték
törl€sztéséíe kű|ftjldi kormányoknak
Előző

ebből: költségvetési évet kóvetően esedékc§ kötelezettségek hitelek, kölcsönök

és nemzetközi szervezeteknek
H/l[/gh - ebbőli költ§égvetési évet követően escdékes kötele7,ettségek hitelek. kölcsönök törlesztésóre külftildi pénzintézcteknek
H/II/9i - ebből: költségvetési v escdékes kötelezettségek váltókiadásokra
Költ§égv€té§i évet követően e§edékes kötelezett§égek (=H/lV1+...+H/I|ig)
H/Iu/l. Kapott elólegek (:H/III/la+H/IIylb+H/llI/l c)
H/Itt/la - ebből: túlfi zetés a jövedelemadókban
H/lll/la - ebből: túlfizetésaz általános forgalmi adóban
H/lu/la - ebbőI; egyéb túllizetések,téves és visszajáró befizetésck. egyéb kapott előlcgek
H/Ill/2, Továbbsdási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
Hlllv3 . Más szeívezetet megillető bevételek elsámolása
H/lll/4, Forgótőke elszfunolás (kincstáD
}l/IIl/5. vagyonkezelébe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótliisi köt€lezettség elszámolása
H/III/6. Nem társadalombiztositis pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megté tésénekelsámolása
rVIII/7. Munkáltató által korengedményes nyugdiihoz megfizetett hozzájárulás elszámolá§a
H/lIt/8. Letétle, megőrzésre, feezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
H/IIVg, Nemzetközi támogatisi progmmok pénzeszközei
H/IIVl0. Álbmadós§ág Kezelö Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
H/|II.Kötelezett§óg jellegú §ajátos c|§zámolá§ok (=tUIll/l+...+H/lIl/10)

Híl

H)
I)

KoTELEZETTSEGEK (=HA+H/Il+HAII)

KINCSTÁRI §ZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J/l. Eredményszemléletü bevételek passziv idóbeli elhatárolása
J/2. Költsé8ek, ráfordítísok pa§sziv idóbeli elhatárolása

J/3. Halasztott ercdményszemléletű bevételek
J) PAsszIv IDoBELI ELHATARoLASoK

FoRRÁsoK öSSZESEN

(d/l+J/2+J/3)
(=G+H+|+J)

1

l35

1t35
10940

l

138

l l38

3251

IIll0. számú melléklet az .,D016. (IV.25.) előterjesztéshez
eFt
2015. évi

Mesnevezés

terv

2015. év
módosított

2015.
ténvadat

Bevételek

Működési bevétel
Működési célútámosatások áht-n belül
közhatalmi bevétel
Iránvítószervtől kapott támogatás

21

2 445

2 977

2 977

62

62

45 935

45 935

5 213

5 213

39 996

54 398

54 398

39 996

52

I2l

45 407

2 276

2 276

51 397

47 683

37 551

Maradvány ieénybevétel
Bevételek összesen

Kiadások
Működési kiadások
Felhalmozási kiadás
Füegő kiadás

kiadások összesen
pénzkészlet változás

2ll

39 996

6 715

III1I. számú melléklet a ../2016. (IV.25.) rendelethez

feladatok kiadásainak alakutása Ladánybenei Csiribiri Óvoda

Nem intézményikeretek közötti

eFt

CoFoG

Megnevezés

0l l l30

Önkorm. és,,... ált.ieazs.t

0l3390

Eet eb r endeglátás

09l l l0

o1,odai neyelés

091120

SNI ellátás

09]
1

l40

0705

09ó0

l

l5

Fogl.
száma

l5

096025

jutt.

terh.j.

Kl

K2

Dologi
kiad.

K3

Ell.
pénzb.

jutt.

K4

végleges pe.
átad. és
támog, ért.

Tartalék
lpénzm.

kiad, K5

l0

2,7 18,7

7 5,70

111

35

Ovodai neyelés. ell.múk.l

914

927

921

454

35 811

l79
362

8

2 832

357

355

2 359

3 098

843

4 090

l42

l

271

347

6 458

z02

I4 33 657

9 l58

l

szociális étkezés
2

étke7tetéS

l\,íunkahelvi étkeztetés

Osszesen

180

706

914

III12. számú melléklet a .,,DOr6.(IV.25.) rendelethez

Bevételek alakulása
eFt

Működési bevételek
E9.réb saiát működési bevetel (kamatbevétel)

6

Esvéb saiát működési bevétel

z

Ellátás díiak

l

lskolai téritésidíiak

831

795

Ovodai térítésidíiak

l 240

Eevéb vendéelátás

78

Munkahelvi étkeztetés

szociális étkezetés

z 342

kiszámlázott termék és szolsá|tatás AFA bevétele

I 721

AFA visszatérítése

+,,,,

8 448

Működési bevétel összesen:
M űk.c.tá mosatásértékű bevétel
pá]rvázati összeg

0

Támosatásértékű működési bevétel összesen:

0

Iránvító szervi támosatás
Működési célúfinanszírozási bevétel Onkormányzattól
Felhalmozási célúfinanszírozási bevétel Önkormányzattól

56 784

Atvett nénzeszkőzők mi ndösszesen
Ma ra dvánv ioénvbevétel

56 784

Bevétel összesen:

:

8 l73

60

60

l7

3 202

4 07l

Olodai intézménl,i
étkeztetés

Osszesen

Felhalm.kiad.
K7-8

9l4

Iskolai intézménl,i
0960

M. adót

Szem.

Műk.célú

3 727
65 232

ól 6l5

III/3. szárnú melléklet a ..l20I6.(IV,25.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának
2015. évi összesített
Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése
Mesnevezés
Működési
bevételek

Bevételek e Ft
Eredeti
Módosított
7 350

9 620

Működési célú
támogatások
áht-n belül
Működési célú
átvett
pénzeszközök

Mesnevezés
Személyi
8 448 iuttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

bevételek

Felhalmozási
bevételek

56 966

56 784

kiadások
Egyéb
működési célú
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai
Felhalmozási
56 784 kiadások

e

Módosított

Teliesítés

35 299

33 657

33 657

9 531

9 158

9 158

16 569

17 180

l7l80

2 717

5 703

9l4

200

706

706

64 316

66 404

61 615

Finanszírozási
kiadások
Függő, átfutó,
kiegyenlítő
kiadások

Tárgyévi
bevételek

Ft

kiadások
Eredeti

Dologi

közhatalmi

Finanszírozási
bevételek
Függő, átfutó.
kiegyenlító
bevételek

Teliesítés

64 316

66 404

65 232

Tárgyévi
kiadások

III14, számú melléklet a ..12016. (IV.25.) rendeiethez

Felhalmozási kiadások

Az

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

III1

5, számú melléklet a,

. .

.,, l20 16. (IV.25. )

rendelethez

A

Ladánybenei Csiribiri Óvoda vonatkozásában ez a táblázat nem releváns, mivel
ellátottaknak semmilyen kifizetés nem történik az ővoda pénzforgalmi számlájáról, illetve
pénztáráből.
III16. számú melléklet a ...12016, (IV,25.) rendelethez

eFt

Eredmény-kimutatás
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettó 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 telj esítmények értéke
Központi működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Egyéb működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
E gyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagiellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi j ellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
SzeméIyi j ellegű ráfordítások
Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenységek eredménye
Kapott (áró) osztalék és részesedés
Kapott (áró) kamatok és kamadellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

4 534
4 534

53 057
2

53 059
10 746
2 445

13
30
2
9
42

191

686
972
157

815
568
209
810
6

-ebből árfolyamnyereség

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások
Részcsedések, értékpapírok.pénzeszközök értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-ebből árfolyamveszteség
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Pénzü gyi műveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Különfele rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli ráfordítások

6

6

816

Rendkívüli eredmén,v
Mérleg szerinti eredmény

816

III|7. számú melléklet a ..12016, (IV.25.) rendelethez

eFt

Maradványkimutatás
Alaptevékenységköltségvetési bevételei
Alaptevékerrység költségvetési kiadásai
Alaptevékenységköltségvetési egl,enlege
Alaptevékenység ftnanszírozási bevételei
Al aptevéken.vsé g fi nanszírozási kiadásai
Alapter,ékenység finanszírozási egyenlege
Alapter,ékenység maradványa
y áIlalkozási ter,ékenysé g költségvetési bevételei
Vállalkozási tevékenységköltségvetési kiadásai
Y álla|kozás i tevé keny s é g kö lts é gveté s i e gyenl e ge
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
Vállalkozási tevékenységfinanszirozási kiadásai
Y áIlalkozás i tel,é ke nys é g fi nansz ír o zási e gyenle g e
Vállalkozási tevékenység maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
Alaptevékenységszabad maradványa
Y álla|kozás i tevékenységet terhe 1ő be íizetésikötelezettsé g
Vállalkozási tevékenvség felhasználható maradványa

8 447

61 616
- 53 169

56 784
56 784
3 ó15

3

ól5

3 615

III/8. számú melléklet a ..12016.(IV.25.) rendelethez

Vagyonkimutatás az Óvoda saját vagyonának 2015. évi adatairól

eFt

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
176
I. Immateriális javak összesen
13. A|apítás, átszervezés aktivált értéke
1.1. Kísérletifejlesztés aktir,ált értéke
15. Vagyoni értékűjogok

l6. Szellemi termékek
l7. Immateriális javakra adott előlegek
1

8. Irnmateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárg5li eszközök

összesen

l7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni
Ebből:

értékűjogok

Törzsvagyon:
- Forgalomképtelen
- Korlátozottan forgalomképes
Egyéb vag},on:
18. Gépek" berendezések és felszerelések
19. Jármúvek
20. Tenyészállatok
2 1 . Beruházások, felúj ítások
22. B eruházásra adott előlegek
23. Állami készletek, tartalékok
24. T ár gyi eszközök értékhelyesbítése
III. Beí-ektetett pénzügyi eszközök
3. Tartós részesedés

- Törzsvagyon körébe tartoző korl. forgalomképes belföldi részvény

2, Tartó s hite lviszon}.t me gteste sítő értékpapír
3, Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
5. Egl,én hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi e szközök érlékhelye sbítése

Iv, Üzemeltetésre. kezelésre átadott. koncesszióba adott eszközök

l 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
12. Koncesszióba adott eszközök
1 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
14. Vagyonkezelésbe vett eszközök
vagyonkezelésbe
1 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

476
476

B) NEMzETI

c;

vAGyoNBA TARTozó FoRGóEs zKözöK

összn,spN

rÉNzlszrözöt<

o)rövnrElÉspr

1

prszÁvot-Ásor
r1 arrív DőnEI-I ptnarÁRot-Ásor<
nszxözöx összsn,spx
p) p,cyÉg sarÁros

pszrözoLDALI

n2

1 761
15

3 424

poRRÁsox
G) SAJAT

Hi

TOKE

1 522

rörprpzprrsÉcpr

t)

pcyÉBsarÁros ponnÁsoLDALI prszÁHaorÁsor

J)

KINc s TÁru s zÁna

Ay EIETÉs s p r KAp c s oLATo s

pI-HalÁnolÁsor
összrsnx

r; rasszív tpőgprr

ponnÁsor

L

p t- s

zÁtr,lolÁ

s

or
l

9o2

3 424

IlI/9. számú mellékler a...,/20l6. (IV.25.) rendelethez

Könywiteli Mérleg

Költségvetó§i sz€rvek 2015. évi be§zímolója (Óvoda)

ESZKÖZÖK

Előző

A-ll/1. Vagyoni értékújogok
A/I/2. Szellemi termékek
A/I/3. Immateriális j avak értékhelyesbítése
A/l. Immateriáli§ javak ö§§zesen (=A/I/1+ AllI2+AlII3)

értékűjogok

A/II/I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni
A/lIl2. Gépek, berendezések és fels7€relések, jármúvek
dIIl3. Tenyésztíllatok
A/lI/4. Beruházások, felúiílások
A"/lI/5. Tárgyi eszközök álekhelyesbítése
A/ll. Tár§li eszközök
A/lIV1. Tartós Iész€sedések (:A/III/la+,...+A,/III/le)
A"/IIVIa - ebből: tartós részesedések jegybankban
A"/III/Ib - ebból: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
Á,nllll
ebből: taltós reszesedések pénzügyi vállalkozrisban
A/IIVI d - ebből: tartós tészesedésektársulásban
ÁJIlI/le - ebből: egyéb tartós része§edések
ÁJIII/2. Taltós hitelviszon}t megtestesítő éItékpapírok(>:A/Ill/2a+A/IlIl2b)
MIIl2a - ebból: államkötvények
A/III/2b - ebből: helyi önkoíninyzatok kötvényei
MII/3. Befektetett pénzügyi eszközök éItékhelyesbité§e
A^IU3. B€fektetett pénzüryi eszközök (=AIIllI1+AlIlID+Nllll3\
A/lv/I. Konce§szióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (:AAv/l a+A/IV/lb+A/IV/l c)
A/IV/Ia ebből: immateriáli s javak
A"/IV/lb ebből: tárgyi eszközök

(-N1ll1+AIIID+NllB+AlIIl4+N|ll3)

c

év

eFt

Tíírgyév

állománvi érték

488

476

488

476

EszKÖZÖK

El

A/lv/lc - ebb

l: tartós reszesedések. tartós hitelviszonyt megt stesit értékpapírok
A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk ziik értékhely sbítése
AAV. Koncesszióba, va lonkezelésbe adott e zkiiz k (:Aív/l+A/Iv2)
A.) NEMZETI VAGYoNBA TARToZÓ BEFEKTETETT ESZK
BA/l, vásáíolt készletek
B/I/2. Ásorolt, k vetelés fejében átvett kész|etek
B/l/3, Egyéb készletek
BlIl4. BefeJezetlen termelés, félkésztermékek. késztermékek
B/V5, Ni'vendék-, hizó és egyéb ál|atok
Bfl, Készlet k (=B/|/1+.,.+B/I/5)
B/II/1. Nem tartó részesedések
B/tl/2. Forgatási cét hitelviszonyt megtestesító értékpapíIok(>=B/lll2a+...+B/lll2e)
B/Il/2a - ebb l: kírpótlási jegyek
B/II/2b - ebb l: kincsláíjes/ek
B/lll2c - ebb l: államkdtvények
B/IIl2d - ebb l: helyi nkormányzat k tvényei
B/II/2e - ebb li b fektetési jegyek
B/II. Értékpapírok(=B/|Il l+R I ll t 2)
B.) NEMzETl vAGYoNBA TARToZÓ FoRGóEsZKÖZÖK (=B/|+B/ll)
C/l/l. Even llili lejárat tbrint lekiit tl bankbetélek
C/I/2. Éven trili lejárat! deviza lektit tt bankbetétek

Z KeNkNII+A/IlI+Anv)

c/l. L kiitlitt bankbetétek(=cnl+c D\
C/Iíll. ForintpénzL{r

c/II/2, valutapénáár
C/lV3. Betétk nyvek, csekiek, elektronikus pénzeszkiizijk
c/[, Pélziiralq csekkek, betétkiin}ryck (=Cllul+Cflw+ClllB)
c/Ilvl, kincstfuon kíviili forintszámlák
C/III/2. Kincstátban vezetett forintszáLrnlák
C/III. Forint zámlák (=clIlul+C/I|I/2\

eFt

z év

Tlírgyév
állományi érték

488

476

ESZKÖZÖK
D/I/5. Költségvetési évben e§edékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/sa+...+D/I/se)
D/I/5a - ebből: költségveté§i évben esedékes követ€lések iíllÍtateriális javak értékesitéséíe
DAl5b - ebből: költségvetési évb€n esedékes kóvetelések ingatlanok értékesítéséIe
D/l/sc - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi e§zközök értékesítésére
D/V5d - ebből: kö|tségvetési évben esedékes követelések rószesedések értéke§ítésére
D/V5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
Dü6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célúátvett pénzeszközíe (>=DlIl6a+D/Il6b+DlIl6c)
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési céIúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célúvisszatérítendó támogaíisok, kölcsönök
visszatériilése kormányoktól és más nemzetközi sz€rvezetektő|
D/l/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések míiködési célúvisszatéritendó tlímogatísok, kölcsönök

Előző

visszatérülése államhíztartáson kívülről
D/V7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célúátvett pénz€szközre (>=D/I/'la+D/I/'7b+Dlvlc)
D/L/7a _ €bből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmoási célúvisszatédtendő támogaások, kölcsönök
visszatérillése az Európai Uniótól
DAl7b - ebból: költségvetési évben esedékes követelések felha|mozIísi célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatéíülés€ kormányoktól és más nemzetközi §zervez€tektől
D/I/7c - ebból: költségvetési évben esedékes követelések felhalmoziisi célúvisszatéritendő támogatások, kölcsönök
visszateíülé§e államhááaltrison kívülről
D/U8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszífozlisi bevételre (>=D/I/sa+.,.+D/l/8g)
D/I/8a _ ebből: költségvetési évben esedékes követelések folgatá§i célúbelffjldi értékpapírokbeváltásából,
éítékesítéséből
D/U8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelés€k bef9ktetési célúbellóldi értékpapírokbeváltásából,
éítékesítéséből
_
D/I/8c ebből: költségvetési évbon esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
D/L8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/V8e - ebből: köttségveté§i évben esedékes követelések íövid lejáratú tulajdono§i kölcsönök bevételeire
D/I/8f- ebből: költ§égyetési évben esedékes követelések forgatási célúkülöldi értékpapírokbeváltá§ából,

év

Tárgyév

állomIínyi érték

€Ft

ESZKÖZÖK
D/lI/5. Költségv€tési évet követően e§edékes követelések felhalmoási bevételre (:D/lV5a+...+D/Irse)
DAU5a - ebból: költségvetési évet követően esedékes követelések imnateriálisjavak értékesítésére

Előző

év

állományi

D/II/sb - ebből: költségvetési évet követően esedék€s követelések ingatlanok értékesítésére
esedékes követelések egyéb ttgyi eszközök értékesítésére
D,iIIl5c - ebből: költségvetési évet köv€tően
ebből:
költségv€
t
ési
évet
követően
esedékes követelések részesedések értékesitésér€
D/IIl5d
D/lIl5e - ebből: költségvetési évet követóen esedékes követelések részesedések megszúnéséh€z kapcsolódó bevételekre
D/IV6. Költségveté§i évet követóen esedékes követelések míiködé§i céIúátv€tt pénz€szköae (>=p7ly6u*orrrl6b+DlII/6c)
D/IV6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelé§ek működési célúvisszatérítendó timogatások, kölcsönök
visszatéíüléseaz Euópai Uniótól
D/U/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatédtendő támogatások, kölcsönök
vi§§ztérülése kományoktól és más nemzetközi szeryez€tektől
D/IV6c - ebből: költségvetési évet követően es€dékes követelések működési célúvisszatérítendő trimogatások, kölcsönök
visszatérülése államhr2tartáson kívülről
D/ILi7. Költségvete§i évben esedékes követelések felhalmozási célúátvett pénzeszköae (>:DIIU7a+Dllll7b+DlIll7c)
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendó nírnogatások, kölcsönök
visszatériilése az Ewópai Uniótól
D/IIl7b - ebből: költségvetési évet követően es€dékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő tímogatások, kölcsönök
visszatédlése kormányoktól és más nemzetköZi szervezetektől
D/IV7C - ebből: költségv€tési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérít€ndő támogatások, kölcsönök
visszat&ülé§e állaínhááartá§on kivülól
D/IV8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszirozási bevételre (:D/IV8a+DflV8b+D,{I/8c)
D/II/8a - €bból: költségvetési évet követően es€dék€s követelések befektetési célúbelfóldi értékpapírokbeváltásából,
értékesítéséből
D/IIl8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú l€jfuatú tulajdonosi kölcsönök
b€vételeire
D/Il/8c - ebből: költségvetési é évet követően esedékes követelések befektetési célúkülftildi értékpapírokbeváltásából,
értékesíté§éből
D/ll. Költ§égveté§i évétkövető évben e§€déke§ követelé§ek (=Dlll]l+,,.+DlIl|E)

eFt

Tárgyév

éíék

ESZKÖZÖK

Elóz

Tárgyév
állománvi érték

1
értékesítéséb
ebból: k ltsegvetési évben esedékes kiivetelések befektetési cél kiilíi'ldi é ékpapífokbeváltásából,
értékesitésébl
|
D/L Kirlt é8vetésiévben e cdékes klivetelések
(>=D/IIlla)
D^l/l. K ltsélavetésiévet k vet en csedékes k vetclések míik dési cél támogatások bevételcire áht-n beliilr l
D/lllla - ebb l: ka'ltségvetési évetk vet en es9dékes k vetelések miik dési célti visszatéritcnd tárnogatások,
k lcsijnaik visszatériiléséreállamfuiztartáson bel lr 1
D/lll2. Kdltségvetésiévet ktivetóen esedékes kt vetelések felha|mozási célu tímogatások bevételeire államhl2tartáson
beliilról (>=D/II/2a)
D/t|/2a - ebb I: k ltségvetésiévet k vet en esedékes k vetelés k felhalmozísi célti visszatéritend támogatások,
k lcstjni'k visszatériiléséreálamhriztartrison beliilr l
D/I/3, Kijltségvetésiévet k vet en esedékes kijvet lések k zhatalmi bcvételle (:D/l|l3^+...+Dllll3fl
D/lV3a - ebb l: ki'ltségvetési évet k vet en esedékes k vetelésekjijvedelemadókra
D/ll/3b - ebb l: k ltségvetésiévet k vet en esedékes k vetelé ek szociális hozájárulási adóla ésjárulékokra
D/IIl3c - ebb(il: k lt égvetésiév t k vet en esedékes k vetelések bérhez é foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
D/IV3d - ebból; kt ltségvetésiévet kiivetóen esedékes k vetelések vagyoni típus adókra
D/IV3e - ebb l: ki'ltségvetési évet k vet en esedékes kijvetelések temékek és szolgált&tások adóila
D/ll/3f- ebból: kijltségv tési évet k vet en esedékes k vetelések e8yéb k zhatalmi bevételekre
D/Il/4. Kdltségyeté i évet k vet en esedékes k vetelések miikijdé i bevételre (:D/tI/4a+...tDnV4i)
D/IV4a - ebbiil: k ltségvetésiévet k vet en esedékes k vetelések készletátékesítésllenédékére,k zvetített
szol gáltatások ellenértékére
D/tV4b - ebból: ki'ltségvetési évet ktjvet en esedékes k vetelések tulajdonosi bevételekre
D/Il/4c - ebból: ki'ltségvetési évetk vet en sedékes kiivetelósek e|látási dijakra
D/IV4d - ebbail: k ltségvetésiévet k vet en e edékes k vetelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
D/tI/4e - ebb l:k ltségvetésiévet kiivet en esedékes k vetelések általános folgalmi adó visszatérítésére
D/Il/4f- ebb l: ki'ltségvetési évet k vet en esedékes k vetelések kamatbevételekre
D/IIl4g - ebból: ki'ltségvetéi évet kóvet en esedékes k vetelések egyéb pénziigyi míiveletek bevételeire
D/IV4h - ebbtil: kirltségvetésiévet k vetóen esedékes kijvetelések biztosító által fizetctt kártérítésre
D/Ií4i - ebból: ktjltségvetésiévet kdvet en esedékes kiivetelések egyéb míik dési bevételeke
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(=D/U1+...+D/I/8)
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ESZKÖZÖK
GAy'. Eszközök

Előző

év
Tárgyév
állomiinyi érték

értékhelyesbítésének
forrása
G/VI. Mérleg §zerínti
G) SAJÁT TÓKE
H/rl. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttaú§okB
rW2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális
hozzáj árulási adóra
tVl/3, Költségvetési évben esedékes kótelezettségek dologi kiadásokra
H/I/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli j uttatásokra
H/I/5. Költsegvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb múködési célúkiadásoka (>:H/Il5a+HlU5b)
rvllsa - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek míiködési célúvisszatérítendő támogatások,
kölcsönök
töIlesáésére államhááartáson be|ülre
H/V5b - ebből: költ§égvetési évben esedékes kötelezettségek működési cé|úLimogatásokra az Európai Uniónak
H/I/ó. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/v7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/V8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célúkiadásokra (>:H/l/8a+Hfll8b)
}Vll8a - ebból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célúvisszatéritendó táínogatások,
kölcsönök törlesáésére államháztartáson belülre
lw8b - ebből: költségvetési évben esedékes köt€lezettségek felhalmozási célútrimogatások az urópai Uniónak
H/I/9. Költségvetési évben esedékes kötel€zettségek finanszírozási kiadásokra (>:H/I/9a+..,.+H/V9D
H/I/ga - ebből: költségvetési évben esedéke§ kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesáésére
pénzügyi vállalkozásnak
H/l/9b - ebból: költségvetesi évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesáé§ére
pénzügyi vállalkoásnak
H/U9c ebbő|: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltásfua
H/l/9d ebből: költségvetési évben esedék€s kötelez€ttségek éven belüli lejáratú b€löldi értékpapíIokbeváltására
H/l/9e - ebből; költségvetési évben esedékes köt€lezettségek belftildi köfuények b€vátására
Iill/gf- ebből: költségvetesi évben esedékes kötelezettségek éven túli lejfuatú belfijldi értékpapirok beváltására
M/9g ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztarláson belüli megelől€gezések vis§zafizetésére
H/V9h ebből: költségveté§i évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
H/I/9i ebbőI: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapiTok beváltásfua

eredmény
(=G/I+...+Gnr'D
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ESZKÖZÖK

Előző

D/IIVl. Adott előlegek (:D/III/1 a+.,,+DAIIfl0
D/III/la - ebból: iínmateriáisjavakra adott előlegek
D/IIVIb - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/llllc - ebból: kész|elekí§ adott előlegek
D/III/Id - ebből: igénybe vett szolgáltaásokra adott elő|egck
D/IIl/le - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
DillVlf- ebböl: túlfizetések, téves és vi§§zajáró kifizetések
D/IIV2. Továbbadísi céllal folyósított tlímogatások, ellátások elszámolása
D/III/3. Más által beszedett bevételek €lszímolása
D/III/4. Forgótőke elszámolása
D/IIV5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos vi§§zapótlási követelés elszfunolása
D/III/6. Nem társadalombiztosítrás pénzügyi a|apjait telhelő kifizetett ellátások megtérítésének
elsziimolása
D/lII/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiáosítási és családtárnogatási ellátások elszátnolása
D/III/8. Gazdasági tfusaság alapitása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök
D/III/9. Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
D/III. Követelé_§ jellegű §ijátos el§zámolások (=D^I|/l+...+DAIU9)

(=Dn+Dfll+D^II)
elszámoliisa

D) KOVETELESEK
E/I/l. December havi illetmények, munkabérek
E^/2. Utalványok, bérl€t€k és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök
elszimolá§ai
E) EGYÉB§AJÁTos ESZKöZoLDAL| ELsZÁMoLÁsoK
F/l , Eredményszemléletú bevételek aktiv időbeli elhaLirolása
F/2, Költségek, ráfordítások aktív időbeli

(=E/I+E/ID

elhatáIolása

Halasáott Éforditások
D AKTí]/ ID_óBF!.| ELtL{TÁRoLÁsoK
F/3,

(=F/I+F/2+F/3)
ESZKÖZÖK ÖsszE§EN
G/L Nemzeti vagyon induláskori értéke
G/IL Nemzeti vagyon változásai
G/tIl, Egyéb eszközök induláskori értékeés
G/IV. Felhalmozott

eredmény
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Tárgyév
állománvi érték
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ESZKÖZÖK
H/II/9g

- ebből: költségvetési

E|özőév

évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölc§önök

és nemzetközi szervezetekneL
- ebből: költségvetési évet követően esedékes köt€lezettség€k hitelek, köIcsönök
H/IV9i ebből: költségvetési v esedékes kötelezettségek váltókiadásokra
H^I Költségveté§i évet követően e§edéke§ kötelezett§égek

H/IV9h

Tárgyév
állomáúyi érték
törlesáésére külliildi kormányoknak
törlesáé§ére külliildi pénzintézeteknek

(=H/ll/l+...+H/lI/9)

H/III/I. Kapott előlegek (=}VlIIl1a+}rIIIll b+H/lII/l c)
H/lII/1a - ebből: túlfizetés ajöv€d€lemadókban
H/III/1a - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban
H/IIl/la - ebból: egyéb túlfizetések, téves és vis§zajáró befizetések, egyéb kapott előlegek
HAII/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, elláti§ok elszímolá§a
H/IIV3 . Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/llV4. Forgótőke elszámolás (kincstár)
}i/Itl/s. vagyonkezelébe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezett§ég elsámolása
}I/III/6. Nem ttsadalombiztosítá§ pénzüg].i alapjait terhelő kifizetett ellátások megtéritésénekelszrimolása
H/III/7. Munkátató által korengedményes nyugdühoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III/8. L€tétr€, megőrzé§re, feezetkezelésle átvett pénzeszközök, biztosítekok
H1IIV9. Nemzetközi táínogatási programok pénze§zközei
H/IlVlo, Állainadósság Kezelő Közpoí]t' Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
H^II Kötelezett§ég jellegll §ajátos el§zámolások (=H/|I|/l+...+H/l||/t0)

D KÖTELEZETT§É,GEK (=H/I+HnI+H^II)

l) KINCSTARI §ZAMLAVEZETESEL KAPCSOLATOS
J/l. Eredményszemléletíibevételek passziv időbeli
J/2. Költ§égek, ráfordítások passzív időbeli
J/3. Hala§ztott eredményszemléletúbevételek

ELSZAMOLASOK

elhatárolása
elhauárolása

ü PAssZiv IDÓBELI ELHATÁRoLÁSOK (d/r+J/2+J/3)
FoRRÁsoK Ös§zE§EN (=G+H+I+J)
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