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Tárev: Ladanybene Kozség Önkorményzata Képvisel -teshiletének 12014 GV.28.)
rendelete a2013. évi koltségvetésér1szóló ll2013. (II.15.) rendelet végrehajtásaról

kerekes Tiborné
gazdákodási el adó

Vélepénvezésreés táreryalásra megkapta:

Péruigyi és Ellenótzést
bizottság

Tiirvényességi ellen rzésre megkapta:

szádvétrt Erika

aljegyzó

- helyi kornyezet- és természetvédelem,vízgazdáikodás, vízkárelhádtás ;
- honvédelem, polgari védelem, katasárófavédelem, helyi kozfoglalkoztatás;
- helyi adóvai, gazdaságszewezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermel k, stermelok számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehet ségeinek biztosítása, ideérfve a héwégiarusítás lehet ségétis;
- sport, ifirisági rigyek;
- nemzetiségi ugyek;
- kozrem kodés a teleprilés kozbi onságinak biztosításában;
- helyi kozosségi kozlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálko dás ;
- távh szolgáltatás;
- vízikózrrru-szolgáltatás, amennyiben a vízlkózmu-szolgáltatásról sz 1o torvény
rendelkezései szerint a helyi onkormanyzat ellátásért felel snek min sril.

Öntent vállatt feladatként gondoskodik:

- civil szervezetek támo gatása,
- IKSZT mrikodtetésér 1 (minimum
- mezó ri szolgáItatás,
- k zbiztonság helyi feladatairól
- tanyagondnoki szolgáIat.

A kotelezó

5 évig),

és onként vállalt feladatokat a2071. évi CL)OC(IX. tv. (továbbiakban:

M

tv.)

13

. (1) bekezdése tartalmazza.

A

felsorolt feladatok megoldása az év folyaman stabil, kiegyensrilyozott, fegyelmezett
pérzngyi gazdáIkodás mellett valósult meg. Valamennyi kiíizetésikotelezettségunket id ben,

késedelem nélkril tudtuk kiegyenlíteni.
A feladatok megoldását nagyban segítette, hogy egy megalap ozottan el készített,illetve
elkészítettkoltségvetéskenilt a Képvisel Testrilet által elfogadásra, illetve végrehajtásra,
melyben tobbé-kevésbéaz elóirányzott bevételek és kiadások reálisak voltak.

Onkormányzat
Bevételek alakulása
Eredeti eloir. Mód. el ir.
Megnevezés
8 966
6 806
lntézményibevételek
93 618
Önkonn inyzatokmtík. koltségvetési táírl. 7 5 178
EIózó évi ktgv. ki.g., visszatér.
15 168
13 456
M k. célri támogatásértékri bevételek
l 29I
Muk dési cél áfvett pénzeszkozok
18
340
22
69I
kózhatalmi bevételek
í4l 734
113 780
Miik dési bevételek mindiisszesen
698
690
Egyéb pérungyi befektetések bevételei
56
F elhalm ozásí bevételek
754
690
Felhalmozási bevételek mindii ze en
Kahségvetési hiány bels finanszírozására
szol gál ó pén{or galom nélkali bevételek
7 00I
Maradvány mrikodési célri igénybevétele
Fugg bevételek
t49 489
It4 470
Tárgyévi bevételek

Teljesítés
8
93

966
618

%

100
100

111

15
1

22

168

100
100
100
100,1
100
100

29I

691

I41,845

698

56

7

754

100

001

100

-4

149

596

100,1

vásarlás 1.343 eFt, szállítási szolgáltatás 53 eFt (homok száLIitása. kavics szállítása),
karbantartásra 1.516 eFt jelennek meg itt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai l00 %-ra teljesultek a módosított elóirányzathoz képest. Az
eredeti eI Írányzathoz képest 242,20Á, mivel a segélyek k ztil t bb a hivataltól kerult
kifizetésre Qegyzoi hatáskorbe tartozók), illetve tobb támogatást az el(5irányzat-módosításával

kerult be év kozben a rendeletunkbe.

A társadalmi

sztruez@;tek támogatásának

elóír ány zatho z kép e st "

kiadásai

100oÁ-ra teljesriltek

a

módosított

Felhalmozási célríkiadások, Felríjítások,Beraházások az eredeti el iranyzatban, valamint
a koltségvetésekmódosítása során nagyobb osszegii felhalmozási kiadás kenilt betewezésre.
Ezek felhaszn áIása az aláhbiak szerint megtortént.
Megnev ezés

TeljesítéseFt

Muvel désihaz
Ára

3 742

955

Lakástámogatas
Részesedésvásarlás
összesen:

150
150

4 997

Polgármesteri Hivatal (megszíínt)
Bevételek alakulása
Megnevezés
Eredeti
Mlík dési célri támogatasértéklí bevételek
Mííkdési bevételek mindiisszesen:
Maradvány miik. célri igénybevétele
Iranyító s zew i támo gatás
23
Finanszírozási bevételek mindiissze en: 23
Tárgyévi bevételek:
23

A bevételek alakulását

el ir.

Mód. el ir.
912
972

Teljesítés

912
9L2

%

100

100

35

592
592
592

a fenti táblrár;xa módosított

Z 555

2 555 100
2 590 101,4

3 467

3

2 555

502

101

el irányzat%-banrnutatja.

Irányítószervt l kapott támogatás
támogatások 100%-ban teljesiilésrik a módosított el,óírányzat szintjén. A hivatal
m kcidéséhez elengedhetetlen forrás, mely mind személyi, mind annak járulék és dologi

A

kiadások fedezeteként szolgal.

Támogatásértéktímííkiidésibevételek
Magába foglalja a segélyre az nkormányzalt
I))Yo-ra teljestilt.

l áftettpénzeszkoá,

melynek a mei.-hez képest

kiadások alakulása

A hivatal m kodési kiadásai

osszességében l)}oÁ-ra teijesriltek a módosított e\óirényzaíhoz

képest. Ezen belril az onkormányzatnáI a személyi juttatások a módosított elóítényzathoz
viszonyífva 1 00oÁ-ra teij esriltek.

Kiiziis Onkorm ányzati I{ivatal (KÖH)
Bevételek alakulása
Megnevezés
Eredeti eloir.
Intézsnényi mukodési bevételek
Mlik dési célri támogatásértéku bevételek
Mííkdési bevételek mindiisszesen
Iranyító s zerti támo gatás
Finanszírozási bevételek tisszesen
Tárgyévi bevételek:

A bevételek alakulását

a fenti táblér;ata módosított

Mód. eioir.

Teljesítés

13

6 098

6

61,1,I

6
25
25
31

25 453
25 453
3t 564

13

098

1II
453

453
564

%

100
100
100
1 00
100
100

el irényzatYo-banmutatja.

Irányítószervt l kapott támogatás
támogatások 100%-ban teljestilésrik a módosított elóftányzat szintjén. A hivatal
mtíkodéséhezelengedhetetlen forrás, mely mind személyi, mind anrrak jarulék és dologi

A

kiadások fedezeteként szolgal.
Támogatásértéktí mííktidésibevételek
Magába foglalja a Kozos Hivatal létrehozásából adódó a Kunbaracs Önkormányzattól átvett
pénzeszkozt, melynek a mei.-hez képest l})oÁ-rateljestilt.

kiadások alakulása

A KÖH

mtikodési kiadásai osszességében95oÁ-ra teljesultek a módosított eI írányzathoz
képest. Ezen beltil az onkormányzatnál a személyi juttatások a módosított elóírányzathoz
viszonyítva 1 0 }Yo -r a telj esriltek.

A

munkaadót terhel járulékok teljesiilése a módosított elóirényzat Qaa%)-a, amely
megfelel a személyi juttatások teljestilési mértékének,hiszen nagyságrendjrik a személyi

juttatások nagyságrendjét

1

firgg.

A dologi kiadások teljestilése a módosított eloirényzathoz képest 100%.
Felhalmozási kiadások
fe

A

módosított elóírányzatban

1

3O0eFt-al szerepelt, mely

lhas zn áIást a kenilt.

osszegezve

Mint már a bevezetóben is említettem2013. évben stabil gazdasági és pénzrigyi konilmények
illetve feltételek kozott tudtuk végrehajtani feladatainkat. Az év folyaman értékpapír
forgalmazást alkalmaztunk oly módon, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszkozeink terhére
az OTP-né1 értékpapírtvásaroltunk, amely lényegesen magasabb hozamot biztosított kulon
iekotés nélkril, mintha egyéb péruíntézetilekotott betétek lettek volna, és szabadon
felhasználhatók, ami biáonságot jelentet az esetleges nem várt eseményeknél.Ez a tény és az,
hugy a reálisan betervezett bevételek foiyamatosan és a szrrkséges id pontban mindig
rendelkezésre álltak, lehet vé tették mind a mukodés biaonságos finanszírozását és ezzel

párhuzamosan aberuháaások finanszírozását is. A tervezés véleményem szerint még akkor is

Mérlee és előirányzat felhasználási terv szöveees indoklása:
Itézményt mriködési bevételek a teljesség igénye nélkíii:bérleti űjak 2.704eFt, szociális
étkeztetés2.037 eFt, továbbszámláaott szolgátaüísok 2.131eFt, ameiyek a váilalkozók átal
hasa:át köztizemi szimlák díját talÁnazzÉk Önkormányzat működési célúköltségvetési
támogatrisa 93.6 1 8eFt.

Önkormányzat kiadásai harom kiemelt elóiíanlzatból ali,
1/a.

melléklet az ,./2014. QY .28.) előterjesáéshez

Ladánybene Község Önkormányzatínak 2013. évi összesített péndorgalni mérlege

Megnevezés

lntézményi
muk dési
bevéteIek
Miik dési célri
támogatások
áht_n belril

Muk

Bevételek e Ft
Eredeti
Módosíto
tt
6 806
8 966

88 634

108 786

1 291

átvett
pénzeszkózok
1B 340

22 691

690

754

bevételek

Felhalmozási
bevételek

Teljesítés
B 966

108 897

7 001

Finanszírozási

Személyi
juttatások
Munkaadókat

jarulékok és
Szocho
1 291 Dologi
kiadások
22 691 Egyéb
miíkodésicélri
kiadások
754 Ellátottak
pénzbeli
7 001

bevételek

Ftigg , átfut
kiegyenlíto

Megnevezés

e

Ft

Módosított

Teljesítés

15 218

16 933

16 933

4 557

4 I44

4 144

19 516

24 599

24 599

6 350

15 082

6 451

4 850

11 746

terhe1

dési célri

Koáatalmi

kiadások
Eredeti

-4

,

iuttatásai
Felhalm ozásí
kiadások

Finanszítozási

63 949

4 997

4 997

71 988

71 9B8

-1 239

Frigg , átfutó,
kiegyenlíto
kiadások

bevételek

746

kiadások

bevételek

Tárryévi

Il

114 470

I49 489

I49 596 Tárgyévi
kiadások

114 470

149 489

t39 6í9

A tiibbéves kiadással iáró feladatok sziiveges indoklása
Áht. 24 (a) alapj én az onkormanyzat el terjesáésébenkeil szerepeitetni a tobbéves
kiadással j,aró feladatok elóírényzataítéves bontásban és osszesítve. Az önkonn ányzat
vonatkozásában ide tarto zík a Caminus Zrt. által béreit világítótestek bérleti díja, ll\etye az
IKSZT mukodtetése. Melyek szélmszaki adatait alábbi teb\azatban krvanjuk ismertetrri:

Az

3la sz. melléklet a ..

KIADASoK
caminus zrt.

IKSZT
oSSZESEN

20I3

l20l4. GV.28.) el terjes éshez
eFt

2014

1.626

1.687

4.207
5.833

4.366
6.053

2015
1.720
4.545
6.265

2016

2017

4.722
4.722

4.967
4.967

A világítótestek bérleti díja 2015. évben biáosan lejár, ezen osszeget addig havonta fizetjrik,
melyet az infláci rászorzásával próbáltunk tervezni. Az fr{SZT mrikodtetésére 5 évet vállait
az Önkormányzat, ezen osszesítelt áblazat, mind a személyi és annak jarulékait, mind a
mrikodtetéshez szukséges dologi, esetleges felhalmozási kiadásokat tartalmazza.
kiinetett támogatások sztiveges indoklása

A

magánszemélyek kommunális adójaról szóló helyi rendelet 512004 (VI.01.) 10. .-a
tartalmazza azon személyek korét, akik kozvetett témogatásban részesrilhetnek, ennek
számszaki adataít az alábbí táblazatban mutatunk ki:
4la. sz. mellékleta .. l2a14. (IV.28.)

el terjesáéshez

Helyi adónál, gépjármriqdQ I biáosított kedvezmény, mentesség osszege adónemenként
Magánszemélyek kommunálisadó mentes

oSSZESEN

A29lA.

sé g

eFt
1.000
1.000

. szerinti tervszámoknak megfelel en a koltségvetési évet kovet harom év tervezett
e|óírányzatainak keretszámait f bb csoportokban és a29lA. . szerinti tervszámold 1tortén
esetleges eltérésindokait (5la sz. és 6la sz. mellékletek), melyet a képvisel -testrilet (tarsulás)
hatérazatban állapít meg, legkés bb a koltségvetésirendelet,határozat elfogadásáig.
ez Á.},rt.29lA. .a) pontja szerint a Stabilitási torvény 45. .(1) bekezdes á; pondában kapott
felhatalmazás alapjan kiadott 35312011. CKII. 30.) Konn. rendelet az ad sságot keletkeáet
tigyletekhez torténo hozzájárulás részletes szabályairól 2. (1) Az onkormarryzat saját
bevételének min sril:
1. a helyi adóból szárlnazó bevétei,
2. az onkormanyzati vagyon és az onkormanyzatot megillet vagyoni értékujog
értékesítéséb
l és hasznosítasábó| származó bevétel,
az
3.
osáalék, a koncessziós díj és ahozarrtbevétel,
4. a targyi eszkóz és az immateriális j szág, részvény,részesedés,vállalat
értékesítéséb
l vagy pivatizációból szátmaz bevétel,
5. bírság-, pótlék_ és drjbevétel, valamint
6 . a kezes sé gvallaiás s al kapcso iatos me gténil é s.

Mérleg és el iránvzat felhasználási terv sziiveees indoklása:

A Hivatal mérlegének bevételi oldalan szerepei az Önkorményzattól átvett pénzeszkóz ami a
mukodési kiadásokra használhato fel, és a támogatásértélaí mrikodési bevétel, melyet az
ellátottak kifizetésére használtunk fel.
Az Ih. melléklet bemutatása:
1/b.

melléklet a..12014. (IV. 28.) el terjesáéshez

Ladánybene Kiizség Polgármesteri Hivata|a 2013. évi iisszesített pénzforgalmi mérlege

Megnevezés

Bevételek e Ft
Eredeti
Módosíto
tt

kiadások
Teljesítés

Megnevezés

Személyi
juttatások

Intézrnényi
mijkodési
bevételek
Miik dési célri

912

támogatások
áht-n belul

912 Munkaadókat

Eredeti

e

Ft

Módosított

TeIjesítés

13 224

1 068

1 068

2 920

308

308

5 900

1 179

1 548

912

terhe1

jarulékok és
Szocho
Dologi
kiadások

Mtik

dési célri
étírett

pétueszkozok

koáatalmi

Egyéb
miikodési célri
kiadások
Ellátottak
pénzbeli

bevételek
Felhalmozá,si

bevételek

1

2l4

912

iuttatásai

Finanszírozási
bevételek

Frigg

23 592

2 555

, átfutó,

kiegyenlít
bevételek

2 590 Felhalm ozási
kiadások
Finanszírozási
kiadások

Frigg , átfutó,

-35

kiegyenlít
kiadások

Tárgyévi
bevételek

23 592

3 467

3 5a2 Tárgyévi

kiadások

23 592

3 467

3 467

Mérlee és el irányzat felhasználási terv sziiveges indoklása:
Óvoda mérlegének bevételi oldalan szerepei az Önkorm ányzatt l átvett pérueszkóz
43.980eFt, és a támogatásértélaím kodési bevétel, melynek mértéke615eFt (IPR pályéaat),
vaiamint az íntérrrtényibevétel, melynek jelentos részétaz íntézményiellátási díjak tesznek
ki.
Az Óvoda kiadásai kiemelt el iranyzatonként - és részietesebben is- az 1/c. melléklet mutatja

Az

be:

1/c, melléklet

.a

..l20l4. GV. 28.) el

terj

es

éshez

Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2013. évi iisszesített pénzforgatmi mérlege

Megnevezés

Intézményi
mtikodési
bevételek
Mtik dési célri

Bevételek e Ft
Eredeti Módosított
3 420
6 4l4

615

kiadások
Teliesítés
Megnevezés
6 4I4 Személyi
juttatások
615

tánnogatások

Munkaadókat

e

Ft

Eredeti Módosított
22 869
22 291

Teliesítés
22 291

61,,15

5 598

5 598

14 233

18 403

18 403

4 218

2 346

499

499

terhe1

jarulékok és
Szocho
Dologi
kiadások

a}rt-n belril

Mlík dési célri
átvett

pét:zeszkozok

Koáatalmi

Egyéb
mrikodési cél
kiadások
Ellátottak
pénzbeli

bevételek

Felhalmozási
bevételek

iuttatásai

Finanszírozási
bevételek
Frigg , átfutó,
kiegyenlít
bevételek

40 357

43 980

43 9B0

Felhalmozási
kiadások
Finanszírozási
kiadások

500

Ftigg , átfutó,

1 549

kiegyenlít
kiadások

Tárgyévi
bevételek

43 177

51 009

51 009

Tárgyévi
kiadások

43 777

51 009

50 686

Mérleg és el irányzat felhasználási terT sztiveges indoklása:

A KÖH

mérlegénekbevételi oldalan szerepel az Önkonn ányzaítol áWett pénzeszkóz
25.453eFt, és a támogatásértéku mrikodési bevétel, meiynek mértéke6.09BeFt (Kunbaracs
átvétel), valamint 13eFt intézményi bevétel.
A KÖH kiadásai kiemelt el iranyzatonként - és részletesebben is- az 1/d. melléklet mutatja
be:

1/d.

meliéklet a../2014. (IV. 28.) ei terjesáéshez

Ladánybenei Kiiziis ÖnkormányzatiHivatal 2013. évi iisszesített pénzforgalmi mérlege

Megnevezés

Intézményi
mrikodési
bevételek
Miík dési célri
támogatások
áht-n belril

Bevételek e Ft
Eredeti
Módosított

kiadások
Teliesítés

13

13

6 098

6 098

Megnevezés

Személyi
juttatások
Munkaadókat

átvett

pénzeszkozok

Kozhatalmi
bevételek
Felhalmozási
bevételek
25 453

Fugg , átfutó,
kiegyenlít
bevételek

Tárgyévi
bevételek

Ft

Módosított
18 735

Teliesítés
18 735

4 790

4 790

5 219

5

2l9

1

300

terhe1

jarulékok és
Szocho
Dologi
kiadások

Muk dési célir

Finanszírozási
bevételek

Eredeti

e

Egyéb
mtíkodési célri
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai
25 453 Felhalmazási
kiadások
Finanszírozási
kiadások

I

520

1 300

Fiigg , átfutó,

3t 564

kiegyenlít
kiadások
3í 564 Tárgyévi
kiadások

1 10B

31 564

3t 152

Ilatározat-tervezet
..l20I4. (|Y .28.\ sz. határozat
2013. évi pénzmaradvány j óváhagyása
..

Határozat
1

.

LadánYbene Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testrilete
pénzrrtatadvanY az alábbíak szerint fogadja el:

a 2013.

évi

e Ft-ban

Targyévi helyesbítetlpénzmaradvány
Ktgv-i beíizetés tobblettámogatas miatt
Módosított pénzmaradvarry

8 629

Kotelezettséggel terhelt pénzmaradvény
Felhalmozási cél kótelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Szabad pénzrnatadvany
M kadési cél szabad pénzmaradvány

2.

A

-348
8 281
7 000
7 000
1 281
] 28 ]

képvisel -testulet felkéri a jegyzót, hogy e hatarozatnak megfelel en a
Pénzrnatadvany áBrezetését készítseel a soron kovetkez koltségvetési rendelet

módosítására.

Felelos: Képvisel testtilet
Hatarid : 2014. április ...

Ladanybene, 2014. április 25.

/:Kardos Attila:l
polgánnester

l:Szádvér"t Erika:/

aljegyzó

Határozat-tewezet
2013, évi pénzmaradvány jóváhagyása

H atározat

1.

LadanYbenei Csiribiri Óvodanak a Képvisel -testtilet a 2013. évi pérumaradványt az
alábbiak szerint fogadja el:
e Ft-ban

Targyévi helyesbített pénzm aradvány
Módosított pénzmaradvány
Kotelezettséggel terhelt pénzrnatadvany
M kadési cél kótelezettséggel terhelt pénzmaradvány

2.

A

1 B72
I 872
I 872
] 872

kéPvisel -testrilet felkéri a jegyzót, hogy e határozatnak megfelel en a
PénzmaradvánY átfiezetésétkészítse el a soron kovetkez koltségvetésirendelet
módosítására.

Felel s: Képvisel -test let
Hatarid : 2014. április ...

Ladanyb ene, 201 4. ápilis 25.

/:Kardos AttíIa:/
polgármester

l:Szádvárt Eika:l
aljegyzó

El

Tervezet

terjesztés 1. melléklete

Ladánybene Kiizség Önkorm ányzataKépvisel -testiiletének
.../2014. rendelete
a 2013. évi kiiltségvetésrl szóló íl20t3.(II.15.) rendelet végrehajtásáról
Ladanybene . Kozség Önkorm ényzaténakKépviseio-testrilete (továbbiakbarr: Képvisel testrilet) az Áttamtrártartásról szóló 20IL évi CXCV. torvény (továbbiakban: Átt.) 89. . és
91. .bekezdésébenfoglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Mííkdési Szabályzatr I
szóló 5l20ll. ry. 26.) onkormanyzati rendelet 39. a. pontja alapján - a Pénztigyi- és
Ellen rz Bizottság véleményénekkikérésévelés a2013. évi koltségvetésrl szol 2012. évi
CC[V. torvény alapjan eljárva az aLábbiaklól rendelkezik:

Általános rendelkezések
1.

A

rende|t hatáIya kiterjed a Képviselo-testuletre és Ladanybene Kozség Önkorményzatéra
vala:rrint a Polgármesteri Hivatalara.

A koltségvetés címrendj e

2..
Képvisel -testíilet a Koltségvetési címrendet2013 évre a kovetkezók szerint állapítjameg:
Cím száma

Neve
Ladanybene K zség Önk ormányzata
Ladanybenei P olgármesteri Hivatala
Ladanybenei Csiribiri Ovoda
Ladanybenei Kozos Önko tmányzati Hivatal

I.

il.

m.
IV.

A

nem intézményi keretek kozotti feladatok az V7., IJII. és II1I szérrru mellékletekben

alkotnak onálló címeket,

A képvisel -testrilet

e rendelet 2. -ban meghatarozott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e
rendeletben megállapított bevételi elóírényzatok teljesítésévelés a kiadási e\óirányzatok
felhaszn áLásáv aI látta el.
3.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatj
j

elentését.(e rendelet

ál<,

az onkormanyzat és intézményei éves pénzforgalmi

Ladanybene Kozség Önkonn ányzatának 2013. évi osszesített

bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése" címu 3/1. sz. melléklet, LadánYbene
Kozség Polgármesteri Hivatalanak 2013. évi osszesített bevételeinek és kiadásainak
pétuforgalmi jelentése" címti 3l2. sz. melléklet, a címrend szerinti bontás található a Per jel
után), konywiteli mérlegét(e rendelet,,egyszerusített mérleg" címu 911. és912. sz. melléklet),

I

Tartalékok

Míikiidésikiadások tisszesen
Felrijítás
Egyéb felhalmozási eéIu kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen

430

B 632

50 521

72 504

63 873
4 697
300
68 870

4 697
300

50 521

77 501

eFt

Megnevezés

ir.
949

Eredeti el

(2) Iranyítószervi támogatás folyósítása 63
(3) Hitel vísszaftzetés, fiigg
(4) Fo glalko atottak létszáma /engedél y ezett/

Onkormányzat Tárgyévi kiadásai

lt4

Mód. eloir.
71 988

Teljesítés
71 988
-1 239

22f

470

t39 619

1,49 489

(5) A kiadások részletezéséte rendelet,,Kiadások alakulása tevékenységenként"címti Il7. sz.
melléklet, a,,Felhatmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val egytitt)" címti 4l1. sz. melléklet és a
,,Szociálpolitikai ellátások" címii 5 l 7 . sz. melléklete tartalm azza.

A hivatal míikiidésibevételi forrásai, mértékeés éves teljesitése
7.
( 1

) Bevételek alakulása

Megnevezés
Eredeti
Mlík dési célrj támogatásérték bevételek
Mííkdési bevételek mindiisszesen:
Maradvarry mtík. célri igénybevétele
Iranyítószewítámogatás
23
Finanszírozási bevételek mindiissze en: 23
23
Tárgyévi bevételek:

el

ir.

ir.

Mód. el
912
912

eFt

Teljesítés
912

9t2
35

592
592
592

2 555
2 590
3 502

2 555
Z 535

3 467

(2)
bevételek alakulásanak részhetezéséte rendelet ,,Bevételek alakuiása" címti 2l2. sz.
^
melléklete tartalm azza.

Mííkdési, fenntartási el

irányzat mértékeés éves teljesítése a hivatalnál
8.

A

polgármesteri hivatal gazdaságí, egészségrigyiés szociális feiadatainak m kodési,
felhalmo zási l<tadásai és egyéb támogatások:

(1)

Megnev ezés
Személyi juttatások

Munkaadót terhel járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeii j uttatásai

Miík dési kiadások

iisszesen
Feihalm ozásí kiadások

Eredeti el

ir.
L3 224

eFt

Mód. eloir.

i

068
308

Teljesítés
1 068

2 920
5 900

I I79

1 548

912

214
912

23 592

3 467

3 502

l

308

(

3

)F

o g1

alkoztato ttak i étszáma /eng

edé ly

OvodaTárgyévi kiadásai

i4 fó
50 686

ezettl

43 777

51 009

A kiadások

részletezéséte rendelet,.Kiadások alakulása tevékenységenként"címri ll3. sz.
melléklet, a ,,FelhaLmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val egytitt)" cím 4l3. sz. melléklet és a
,,Szociálpoiitikai ellátások" címií513. sz. melléklete tartalmazza (mely nemleges).
(4)

A KOH mííkiidésibevételi forrásaio mértékeés éves teljesítése
11.
(1

)

Bevételek alakulása

Megnevezés
Eredeti el
Intézrnényimukodési bevételek
Mtík dési célri támogatásértéku bevételek
Miík dési bevételek mindiisszesen:
Iranyító s zervi támo gatás
Finanszírozási bevételek mindiisszesen:
Tárgyévi bevételek:

ir.

ir.

Mód. el

eFt

Teljesítés

13

13

6 098
6 111
25 453
25 453

6 098
6 111
25 453

25 453
31 564

3t 564

(2)
bevételek alakulásanak rész|etezéséte rendelet ,,Bevételek alakulása"
^
melléklete tartalm azza.

cím 2l4.

sz.

Miíkiidési, fenntartási el irányzat wértékeés éves teljesítése a hivatalnál
12.

A

(1)

kozos onkormanyzatt hivatal gazdaságt, egészségugyiés szociális feladatainak

mtikodési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

Meqnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhel járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatasai
Tartalékok (mtikodési cél )

Eredeti

el

ir.

18 735

4 790
5 219

I

Miík dési kiadások

(2)
(3

Eredeti eloir.

Frigg , átfi]to, kiegyenlít kiadások

)F

o g1

alko ztatottak étszám a l engedéIy ezettl
1

KOH Tárgyévi kiadásai

Teljesítés
18 735
4 790
5 2l9

520

30 264
1 300
31 564

iissze en
Felhalmozásí kiadások
Kiiltségvetésikiadások ii sszesen

Megnevezés

Mód. el ir.

eFt

Mód. el ir.

28 744
1 300
3a 044

eFt
Teljesítés
1 108

Bfó

Ilt,számtí nreltréktr et a ....l 2üi4 (IV.28.)
rendelethez

Víztermelés,-kezeiés
ihulladék.
Fo]yadék száll.sz.kozmri

Nem lakóingatlan

Z

ldteriilet-kezelés

Onkorm-i jogalkotás

Ktjltségvetési szervek fin.

Altalános tartalék

Altalanos Iskola

Család- és n véd...

Lakásfennt.t.norma.

Ápolasi d.alanvi

i

Atmeneti segély

szociális étkeaetés

Jelz

rgndszeres h.s.n

k

áasznriak

k

áasznriak foel.

fr

Civi] szerv.miik.tám.

Civil szerv.miik.tám.
Non-P ( Alap., Bene 2000)
Egyhéuakkozossesi és

hitéleti tev.

K

zm. Intézm.

M.n.s.egyéb k z.tars.t.

Koaemetó fennt.és m.

3lI.

számri melléklet a ...,20i4(IV.28.) rendeletbez

Ladánybene Kiizség Önko rm ányzatának
2013. évi iisszesített
Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

Megnevezés

Intéztnényi
miíkodési
bevételek
Mlík dési célri
támogatások
áht-n beliil

Bevételek e Ft
Eredeti
Módosíto
tt
6 806
8 966

88 634

108 786

I 291

átvett

pétueszkozcik

Koáatalmi

18 340

22 69I

690

754

bevételek
Felhalmozétsi
bevételek

8 966

108 897

Módosított

Teljesítés

15 218

16 933

16 933

4 557

4 144

4 144

19 546

24 599

24 599

6 350

15 082

6 451

4 850

11 746

Eredeti

Megnevezés

Személyi
juttatások
Munkaadókat

jarulékok és
Szocho
I 291 Dologi
kiadások
22 69l

Egyéb
mtíkodési célír
kiadások
754 Ellátottak
pénzbeli

ll

7 001

7 001
-4

,

Felhalmozásí
kiadások
Finanszírozási

63 949

4 997

4 997

71 988

71 9B8

kiadások

n4

l49

47a

489

Friggo, átfuto,
kiegyenlít
kiadások
I49 596 Tárgyévi
kiadások

-1

í14 470

l49

489

Felhalm ozísi kiadások

ezés

Felhalmozásí pétueszkóz

ltaval

Eredeti Módosított

áiadásbártaftásnak

Felrijítás
Részesedés vásárlása
Összesen:

150
4697
150
4997

Telj esítés
150

4697
150

4997

239

139 619

4ll.számri melléklet a ...12014. (IY .28.) rendelethez

Megnev

746

iuttatásai

Finanszírozásí

Tárgyévi
bevételek

Teljesítés

terhe1

Mtík dési célri

bevételek
Ftiggo, ártfut
kiegyenlít
bevételek

kiadások e Ft

eFt

6ll.

számti mellékt et a ../2014 (Iv.28") rendeletbez

Eredmény-kimutatás
Önkonn anYzatunk vá]lalkozási tevékenységet nem foiytat, ezért M Eredmény_kimutatás
tábláv al nem rend elkezik.

711. számtri mellékl et a ..12014. (IV .2B,) rende\ethez
P

énzmaradvány-kimutatás

A rovidlejáratuk.v.i. péruforyalmi és betétszámJakzár

e.

El z év
5

077

Pénfrarak és betétkonyvek zfu egyenlegei
1
Záro pétlzkészlet osszesen
5 078
Koltségvetési aktív flrgg elszámolások zár egyenlege
13
Koltségvetési aktív átfutó elszámolások zár egyenlege
2 a79
Koltségvetési aktív kiegyenlít elszámolások zár óegy enle ge
Ktgv-i aktív elszámolások zÉregyenlege
2 092
Koltségvetési passzív átfutó elszámolások zfu egyenlege
4
Koltségvetési aktív f gg elszámolások zéro egyenlege
4
Koltségvetési passzív elszámolások zfu egyenlege
2 088
Egyéb akíív,passzív pénzugyi elszámolások osszesen
276
Koltségvetési tartalékok maradványa
276
EIózó évben képzett tartalék maradványa
Vállalko zási tev ékenysé g pérufor galmi eredménye
6 890
Targyévi helyesbített pénrclaradvány
Iníézrnényiko lts é gv eté s i b e fi zeté s to bb l ettámo g atás mi att
Koltségvetési befizetés tobblettámogatás miatt
1 11
Koltségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
111
Finanszírozásból szélrtnazó korrekciók
elvonások
Pénzmaradvanyt terhel
7 001
Koltségvetésipéturnatadvany
eredményéból
zási
tev
ékenység
Vállalko
Koltségvetési péwmnadv. kiilon jogszabály alapj an módosított tétel
7 001
Módosított pénzmaradvarry
6
000
Kotelezettséggel terhelt pénzmaradvany
Miik dési célri kotelezettséggel terhelt pénzmaradvany
Felhalm ozást célir kotelezettséggel terhelt pénzmaradvany 6 000
1 001
Szabad pénzmaradvany
1 001
pénzmaradvany
célri
szabad
Mukodési
Ebb 1

Targyév eFt
8 054
8 054
58

795
853

853

278
278
8 629
-348
-348
8 281

8 281

7 000
7 000
1

28I

l 28I

B)

FoRcópszrö

zórösszpspx

I.

Készletek

il.

Kovetelések

n.

Értékpapírok

18 728

9 821

IV. Pétueszkózókosszesen
V.

Egyéb aktív pénnlgyi elszámolások

ESZKÖ

zÖl<ÖsszsnsEN

8 054

osszesen

853

1 188 036

FoRRÁsoK
D) SAJÁT

TŐKE

t

TARTarÉror
F) KoTELEZETTsÉcpr
E)

O-ra

I75 178

8 907

3 g51

leut hasznáIatban lévo targyi eszkozok allomanya

0-ra leírt hasntáIaton kívtili targyi eszkozok állomanya

osszesen:

0-ra leírt tárgyí eszkozok bruttó értéke

5

.307

Kulon jogszabály alapjan értéknélkril nyilvantartott taryyieszkozok állomanya
Mérlegben értékkel nem szerepl kotelezettségek állomanya

roRRÁSoK

ÖsszpsEx

1 188 036

E1ZKöZöK

Előzó

összesen
(161-162)
(167,168)

III. Befelrtetett pénzüryi eszközök
l.ÜZemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
2.Koncesszióba adott eszközök (163,1 64)
3.Vagyonkezelésbe adott eszközök
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)
5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.
IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, va5ronkez-be vett

A,)BEFEKTETETTESZKÖZÖKÖSSZESEN

eszkk.

l.Anyagok (21,241)

2.Befejezetlen termelés és felkész termékek (253,263)
3.Növendék-, hízó és egyéb ál|atok (252,262)
4.Késztermékek(25 1,261)
5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szol3álíatás(22,23 .bő1,24\
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (Z33,245)
I. Készletek összesen
1.Követelések aruszállltásból és szolgáltatrisból (vevők) (282-284,288)

2.Adósok (281,2881)
3.Rövid lejáratú kölcsönök(2l,27 8)
4.Egyéb követelések (285 -287,2885-2887,19-böl)
- tartósan adott kölcs-ból mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet(l91-194-bő1,1981)
- egyéb hosszúlejár. köv-ből mérlegfordulón.-ot köv. egy éven belül esedékes részleteKlgs-bőD
- nemzetközi trimogatási program miatti követelések (2874)

,,

összesen

1.Egyéb részesedés (295 1,298_ból)
2.Forgatási célúhitelviszonyt megtestesítő értékpapírok(29-ból)

Tárgyév

Í;i-*'' ""O ,, ,r,
-l

165

57 672

1165444

16994

- trá,rnogatási program előlegek (2871)
- tri,,rnogatrisi programok szabálltalan kifizetése miatti követelés (2872)
- garancia és kezességvállalásból szátrmaző követelések(2873)

IL Köveíelések

év

eFt

16

994

56 507

1169308

9 821

9 821

eFt

FoRRÁSOK
-el

z

El

Tárgyév
állományi értéke

(4214)

év(ek) kii|tségvetési tartalékáLrrak elszámolása
2. Kiiltségvetésipénzmaradvány
3 K ltségvetésikiadási megtakarítás(425)
4 K ltségvetésibevételi lemaradás (26)
5,El irrinyzat maradvány (4Z4)
4.Vállalkoási tevékenységbevételi lemaradása (428)
I. Kiiltségvetési tartalékok
1. Vállalkoási tartalék elszámol ása (422| .,4224.)
Ebból :- vállalkozási tartalék elszímo|ása (4221)
- eltíz év(ek) vállalkozási tartalékrihak elszámol ása (4224)
2. Vallalkozási rnaradvány (4222.,4223,)
3. Vállalkozasi kiadási megtakarilás (427 ,)
4. Vá,llalkozási bevételi lemaradás (428,)
II. vállatkoási tartalékok tisszesen

(4212)

z év

iisszesen

E.) TARTALÉKOK ossZEsEN
1 .Hosszti lej áratra kapott kiilcstiniik (43 5 1 2,43 ó l 2)
2.Tartozások fejlesztési célri k tvénykibocsátásból (4341112,434|122)
3.Tartoz.isok mtik dési céhi k tvénykibocsátásból (434|22,4341222)
4.BeruháaáLsi és fejlesztési hitelek (43 1 l 12,432112,43312.)
S.Mrik dési célri hosszri lejáratir hitelek (431122.,432122)
6.Egyéb hosszri lejárahr kiitelezettségek (438-ból)

I. Hosszri lejáratrl k telezett égek iisszesen
l.R vid lejárat ktilcsiintik (453l.,4541)
2.Riivid lejáíahi hitelek (4511.,4521.,4561.,457 1.)
2laEbb l: likvid hitelek és r vid lejáratri rniikiidési célri kirtvénykibocsátások (4 55l,.456l,.457l.)
3.Ktitelezettségek áruszállítasból és szolgáltatásból (sállítók) (441-443.)
Ebb l: - tárgyévi k ltségvetést terheló szíllltói k telezettségek
- tárgyévet ktivet évet terhel szállítói ktitelezettségek

276

ll1

7

166

8 907

7

t66

8 907

167

I}lL

számri rnelléklet az ..2014. (IV .28.) eloterjesáéshez
eFt

Megnevezés

2013. évi

2013. év

teru

módosított

20t3.
tényadat

Bevételek

koáatalmi bevételek
Intéznényi mijkcidé si bevételek
Mtík dési célri támoeatások áht-n belril
Muk dési célri átvett pétueszkóz

6 806

22 69l
8 966

22 691
8 966

88 634

108 786

108 897

1 291

I 29I

18 340

Fíieg bevétel

-4

7 00I

7 001

690

754

754

470

I49 489

I49 596

50 521

72 504
4 997

63 873

71 988

71 988

Finanszírozási bevétel
Felhalmozási bevétel

Tárryévi bevételek iisszesen
Kiadások

Mtík dési kiadások

lI4

Felhalmozási kiadás
Finanszír azási kiadás

Fugg kiadás
Tárryévi kiadások iisszesen
pénzkészlet váItozás

63 949

ll4

4 997

-l
470

149 489

239

139 619
9 977

3l2. szántri meiléklet a -12014(IV.28.) rendeletbez

Ladánybene Kiizség Polgármesteri Hivatalának
2013. évi iisszesített
Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

Megnevezés

kiadások e Ft

Bevételek e Ft
Módosíto
Eredeti
tt

Teljesítés

Inténnényi

Személyi
juttatások

mtíkodési
bevételek
Mlik dési célri
támogatások
áht-n

beltil

Mk

dési célri

Megnevezés

912

912

Munkaadókat

Módosított

Teljesítés

13 224

1 068

1 068

2 920

308

308

5 900

1 179

l 2l4

1 548

912

912

Eredeti

terhe1

jarulékok és
Szocho
Dologi
kiadások

átvett

péruesrkciztik

koáatalmi
bevételek

Felhalmozási
bevételek
23 592

Finanszírozási
bevételek
Frigg , átfutó,
kiegyenlít
bevételek

23 592

Tárgyévi
bevételek

2 555

3 467

2 590

3 502

Egyéb
miíkodésicélir
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai
Felhalmozási
kiadások
Finanszírozási
kiadások

Fiiggo, átfutó,
kiegyenlíto
kiadások
Tárgyévi
kiadások

-35

23 592

4lZ.szátlir nrelléklet a ..l20I4. (íY .28.) rendelethez
Felhalmozási kiadások

A Ladanybene

P

olgármesteri Hivatal vonatkozásában a táblánat nem releváns.

3 467

3 467

712. számri melléklet a . .l20I4 (IV.2B.) rendelethez
P énzm aradv

ány-kimutatás

A rovid1ejwatuk.v.i. péruforyalmi és betétszárriekzár
Péí,lfrélrakésbetétkonryek
Zár pénzkészlet <isszesen

zfu

Elóz év
e.

egyenlegei

Koltségvetési aktív frgg elszámolások zfu egyenlege
Koltségvetési aktív átfutó elszámolások zar egyenlege
Koltségvetési aktív kiegyenlító elszámolások zér egyenlege
Koltségvetési aktív átfutó elszámolasok zát egyenlege
Koltségvetési passzív átfutó elszámolások zfu egyenlege
Koltségvetési aktív fiigg elszámolások zér egyeniege
Koltségvetési passzív elszámolások zár o egyenle ge
Egyéb aktív, passzív pénáigyi elszámolások osszesen
Koltségvetési tartalékok maradv ány a
EIózó évben képze,t1 tartal ék maradvanya
V állalko zási tev ékenysé g pénzforg almi ere dmény e
Targyévi helyesbített pénzsnwadvény
Iníézrnényikoltsé gvetési befizetés t bblettámo gatás miatt
Koltségvetési befizetés tobblettámo gatás miatt
Ko lts é gveté si kiutal ás kiutalatlan tarrro g atás miatt
Ko lts é gv eté s i kiutalás kiutalatl an támo gatás mi att
P énzmuadvanyt terhelo elvonások
Koltségvetésipénzmaradvany
Vállalko zásí tevékenység eredményéb1
Ko ltsé gv etési p énzsnar adv. kiilon j o gszab ály al apj an módo sított tétel
Módosított pénzmaradvarry
Kote l ezettsé g gel terhelt p érurnaradvany
Mtík dési céIri kotelezettséggel terhelt pénzmaradvany
F elhalm o zási c élri kotel e zettsé g gel terhelt p énzmaradvany
Szabad pénnnuadvany
Ebb 1 Mrik dési célri szabad pénzmaradvany

8

27
3 5

35

35

35

35

35
35

Targyév eFt

V. Egyéb aktív pénzugyi elszámoiások
ESZKÖz xÖsszsEsEl.{

osszesen

F,oRRÁSoK
D) SAJÁT TÓKE
E) TARTALI]KOK

D KÖTELEZETTSÉCPK
O-ra leírt használatban
O-ra leírt használaton

lév targyi

eszkozok állomanya

kívtili targyi eszkozok állomanya

O-ra leírt targyi eszkozok bruttó értékeosszesen:

Kulon jogszabály alapjan értéknélkril nyilvantartott tétrgyi eszkozok állomanya
Mérlegben értékkelnem szereplo kotelezettségek állomanya

FORRÁSOK ÖSSZESPN

ESZKÖZÖK

Etőzőév

III. Befektetett pénzüryi eszközök összesen
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)
2,Koncesszióba adott eszközök (163,164)
3.Vagyorrkezelésbe adott eszközök (l67,168)
4.Vagyonkezelósbe vett eszközök ( l65,166)
5,Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb,
IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, varyonkez-be vett eszk,k.
A.) BEFEKTETETT EsZKÖZÖx
1 ,Anyagok (21,241)
2,Befejezetlen termelés és félkésztermékek (253,263)
3.Növendék-, hízó és egyéb á|latok (252,262)
4. Késztermékek(25 1,26 l)
5/a Áruk,betetdij as göngyölegek,közvetített
szolg ált^tás(22,23 -bő1,24)
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)
I. Készletek összesen
l.Követelések árusállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)
2.Adósok (281,2881)
3.Rövid lejáratú kölcsönök(2l,27 8)
4.Egyéb követelések (285 -287,2885-2887, 1 9-bőD
- tartósan adott kölcs-ből mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet(191-194-bő1,198l)
- egyéb lrosszúlejár. köv-ből mérlegfordulón.-ot köv. egy éven belül esedékes részletek(l95-tről)
- nemzetközi tiimogattási program miatti követelések (2874)
- tá,mogatási program elólegek (2871)
- trinrogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)
- garancia és kezességvállalásból származó követe|ések(2 873)
Il. követelések összesen
1 .Egyéb részesedés Q9 5 |,298-ból)
2-Forgatási célúhitelviszonl megtestesítő értékpapírok(29-bóD

Össznsnn

állományi érték

ll8

eFt

Tárgyév

eFt

FoRRÁsoK

Előzőév

-előzó év(ek) költségvetési tartalékrinak elszámolása (42 1 4)
2 Költségvetési pénzmaradvány (4212)
3 Költségvetési kiadási megtakadtÁs(4zs)
4 Költségvetési bevételi lemaradás (426)
5.Előirányzat m ar adv ény (424)
4.Vállalkozasi tevékenységbevételi lemaradása (428)
I. Költségvetési tartalékok
l . Vállalkozási tartalék elszámolésa (422I.,4224.)
Ebből :- vállalkozási tartalék elszíLrnolása (4221)
- elóző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)
2. Vállalkoási maradvá,ny (4222.,4223,)
3. Válalkoási kiadási megtakarííás (427 ,)
4. Vállalkozisi bevételi lemaradás (428,)
II. Vállalkozási tartalékok összesen
D.) TAIrTALEKOK
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435l2,436l2)
2.Tartozások fejlesztési célúkötvénykibocsátásból (434l l |2,434I |22)
3.Tattozások működési célúkötvénykibocsátásból (434|22,4341222)
4,Beruházási és fejlesztési hitelek (43 1 1 1 2, 4321 12,433 12.)
S.Működési célúhosszú lejráratrr hitelek (43 1 122.,432122)
6,Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-bóD
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
1.Rövid lejfuatú kölcsönök (453 1.,4541)
2.Rövid lej áratú hitelek (4 5 1 1.,4521.,45 6l.,4 57 l.)
2laEbbő|: likvid hitelek és rövid lejáratú nrűködési célúkötvénykibocsátások (4551.,.456l,.4571.)
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)
Ebból: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
- tárgyévet követó évet terhelő szállítói kötelezettségek

összesen

ÖssZE§EN

állomriLrryi

35

35

Tárgyév

étéke

1012. száínumelléklet az ..l20I4. (IY.28.)

módosított

áht-n beltil

Ir:élrrytt szerrrt l kapott támogatás

Maradvány miík.c. igénybevétel

Mlík dési kiadások
Felhalm ozásí kiadás

kiadások iisszesen
pénzkészlet változás

terjesztéshez

2013. év

Megnev ezés
BevéteIek
Intézményibevétel

Mtík dési célri támogatások

el

tényadat

313. szémri melléklet a ..12014(IV.28.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának
ZOL3. évi iisszesített
Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

Megnevezés

Intézményi
mtikodési
bevételek
Mtik dési célri
támogatások
áht-n beltil

Bevételek e Ft
Eredeti
Módosított
3 420
6 4I4

TeIiesítés

615

615

kiadások
6 4I4

Személyi
juttatások
Munkaadókat

e

Ft

Eredeti
22 869

Módosított
22 291

6 115

5 598

5 598

14 233

18 403

18 403

2l8

2 346

499

499

Teliesítés
22 291

terhe1

jarulékok és
Szocho
Dologi
kiadások

Míik dési célri
áwett
pénzeszkozok

Koáatalmi
bevételek
Felhalm ozási
bevételek

Finanszírozási
bevételek

Megnevezés

40 357

43 980

43 980

Fíigg , átfutó,
kiegyenlít
bevételek

Egyéb
m kodési céiri
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai
Felhalm ozási
kiadások
Finanszírozási
kiadások

Fiigg

Tárgyévi
bevételek

43 777

51 009

51 009

4

500

l

, átfutó,

kiegyenlít
kiadások
Tárgyévi

kiadások

43 777

51 009

4l3.szálmir mellékl et a ..D0I4. (IV .28.) rendelethez

Felhalm ozási kiadások
Beruházás:
Járda kialakítása

250

El tet

249

kialakítása

Beruházás iisszesen:
Felhalmozási kiadások mindiis ze en:

499
499

549

50 686

8l3. számri melléklet a . .l20l4 (IV.28.) rendelethez

Vagyonkimutatás az Óvoda saját vagyonának 2013. évi adatairól

eFt

ESZKOZÖK

A) BEFEKTETETT ESZK ÖzÖt<

Összpspx

494

I. Immateriális javak osszesen

II. Targyi eszkozok
17

osszesen

494

.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékujogok

494

'OTl;rsvagyon:
- Forgalomképtelen
- Korláto zottan forgalomképes

Egyéb vagyon:
18. Gépek, berendezések és felszerelések
19. Jánntivek

20. Tenyészállatok
2 1 . Beruh ázások, felrij ítások
22.Bervbíaásra adott el legek

Z3. 1Jllarrti készletek, tartalékok
24. T aryyi eszkozok értékhelyesbítése
III. Befelctetett pénziigyi eszkozok

EgYéb tartós'"1'o'rlli'"gyon

korébe tartoz korl. forgalomképes belfoldi részvény
2. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír
3. Tartósan adott kolcson
4.

Hossá lejarafu

bankbetétek

5. Egyén hosszir lejaraal kovetelések

e
6. Befektetett p énzngyi eszkó zok értékhelyesbítés

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncess zióbaadott eszkcizok
B)

FoRcÓpszrÖ ZÖK

ÖsszpspN

I.

Készletek

II.

Kovetelések

2 397

525

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszkozok

V.

osszesen

Egyéb aktív pénztigyi elszámolások

323

osszesen

EsZKÖzÓl<ÖsszsrSEN

l

549

2 89l

9/3. számti melléklet a. ...l20I4 (IY .2B.) rendelethez

Kiinywiteli Mérleg
Kiiltségvetésiszervek 2013. óvi beszámolója QOl3.2.

ESZKöZöK

id

szak)

F'

El zij év

)

.Alapítás-átszervezés aktivált értéke(l 1 l 1,1 l2l
2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke(1112,1122)
jogok (1 l í3,|123)
3.Vagyoni értékíí
4.Szellemi termékek (1 1 l4,1l24)
5.Imrnateriális javaka adott el legek (1 181,1 1 82)
6.Immateriális javak értékhelyesbitése(1 19)
I. Immaíeriális javak iisszesen (01+...+06)
l,Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékííj
2.Gépek, berendezések és felszerelések (1 3 l 1, 1 3 l 2-b D
3.JáLrmiivek ( l 32 1,1322-b l)
4.Tenyószallatok (1 4 1,1 42-b l)
5.Beruházások, fehijítások (l227,I27,131-b 1,132-bi51,142-bir1,147)
6.Beruházásra adott el legek ( 1 28,13 18,1328,1 48, 1 598, 1 5 99)
7.Allami készletek, tartalékok (l591,1592)
8.Tárgyi eszk z k értékhelyesbítése(129,1319,1329,149)
II. Tárgyi eszkiiziik
l.Egyéb tartós részesedés (l7 1,17 51)
2.Tartós hitelviszonyt megtestesító értékpapír( l 72-|7 4,17 52)
3,Tartósan adott k lcsiin (191-194-b 1,1981 _b D
4,Hosszri lejáLratri bankbetétek (l 78)
5,Egyéb hosszri lejráratri k vetelések ( 1 95 -bt l, l 982-bóD
6.Befektetett pénziigyi eszk z k értékhelyesbítése(179)
1

ogok

iisszesen

T,íngyérr"
állomrinyi érték

494

4g4

eFt

ESZKoZoK

Elózó

III. Brtékpapírok iisszesen
l .Pénztárak, csekkek, betétkcinyvek (3 1)
2. Ko ltsé gvetési bankszám|ák (32)
3.Elszámolási szánrlák (35)
4.Idegen pénzeszkoz k (36)
Iv. pénzeszk z k iisszesen
l.Kciltségvetési aktív ftigg elszámolások (39l)
2. Koltségvetési aktív átfutó elszámolások (392,39 5,39 6,398)
3 Kol tségvetésiaktív ki e gyenl itó e|szánrolások (3 94)
4.K ltségvetésen kívtili aktív pénzugyi elszárnolások (399)
V. Egyéb aktív pénzugyi elszámolások sszesen
B.) FoRcÓnszxÖzÖx ÖssznsnN

év

Tárgyév
állomárryi érték

323

323

l

549

.

BSZKÖZÖr^ÖSSZESEN

1 549
2 397

2

B9l

ponRÁsor

1,Kezelésbe vett eszk z k tartós tókéje(al11)
2.Saját tulajdonban lév eszk z k tartós t kéje(4112)
I Tartós t ke
l.Kezelésbe vsett eszkiiz k t keváltozása(4l2)
2.Saját tulajdonban lévó eszktiziik t keváltozása (413)
II. Tókeváltozások
l ,Kezellésbe vett eszk z k értékelésitartaléka(4l7l )
2. Saját tulajdonban lévó eszkiiz k értékelésitartaléka (4172)
IlI. É,rtékelésitartaték

o1sl.rÁr

rórr

osszBsnN:

1 .K<iltségvetési tartalék

elszrfunolása(421|.,42l4)

Ebb l -targyévi kiiltségvetési tartalék (4211)

1019
1019

1 019

1872
1872

FoRRÁsoK
4.Egyéb rövid lejaratú kötelezettségek (43 -bő1,444.,445.;446.,447.,449.)
Ebből: - váltótartozások (444)
- munkavállalókkal szembeni kiilönfele kötelezettségek (445)
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)
- helyi adó tulfizetés miatti kötelezettségek (4472)
- nemzetközi trfunogatási programok miatti kötelezettségek (4494)
- támogatasi program elólege miatti kötelezettség (4491)
- elöfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)
- garancia és kezességvállalásbó| szrirmazó kötelezettségek (4493)
- hosszú lejáratra kapott kö|csön köv.évet terhelő törlesztő részletei (4351 l.,436l 1.)
- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm, tart, köv.évi törlesztése(4341111l.,434l121.)
- működési célúkötv.kib.szárrn. tart. köv.évi törl esztése(434121l.,4341221.)
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43l11I.,432lll.,433Il.)
- működési célúhosszú lejri.ratú hitelek köv. évi törlesztése (43112I.,43212l.)
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. éVi törlesztése (438-bó1)
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek(44992.)
- trirgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejri,ratú köt. (44993.)
- egyéb különféle kötelezettségek (4499l ,)
II. Rövid lejáratú kötelezettsógek összesen
1.Költségvetési passzív ftiggő elszámolások (48 l)
2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)
3.Költségvetési passzív kiegyenlltó elszámolrisok (483-484.)
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszrámolások (488-ból)
- Nemzetközi tárnogatási programok deviza elszá,rnolása (488-ból)
lII. Dryéb passzív pénzüryi elszámolások összesen
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖssznseN

FoRRÁsoK

eFt

Előzőév

ÖssZEsEN

Tárgyév
rállományi értéke

2a9t

Il4.számír melléklet a ..l 2014 (IV.28.) rendelethez

Nem intézményi keretek kiiztitti feladatok kiadásainak alakulása

Megnevezés

szakfeladat

M.

Míikcéltí
Dologi

Szocpol.

kiad.

ell.

Fogl.
száma

Szem.

8

18 735

4 790

5 219

8

18 735

4 790

5 219

adót
terh.j.

jutt.

végleges pe.

átad. és

/pénzm.

támog.

Onk.ie.tev.

Osszesen

FeIhalm.

Kiad.

ért.kiad.

84l126I
összesen

Tartalék

0

1

300

30 044

1

300

30 044

214. szá:mu rnelléklet a ...2014(IV.28.) rendelethez

Bevételek alakulása

Míik dési bevétel
Kamat

13

Áwett pénzeszk ziik
Iranyítószervi támo gatás bevétele
Mtíkodési célri pénze szkóz átvétel Önkormány zaft I (Kunbaracs)
Felhalrnozási célri pénzeszkoz átvétel Önkormányzatt I

25 453

Átvett pénzeszk ziik mindiissze en:

31 564

6 098

bevételek:
Támosatás értékíí
Trámogatás értélaíbevételek (Alaptól)

Támoeatás

koH

értékbevételek mindtisszesen:

bevételei iisszesen:

0

31 564

5l4- száttri mellékl et a...

..

.2014 GV.28.) rendel ethez

Szociálpolitikai etlátások, rendszere szociális pénzbeli ellátások

A

tábláZat aLadánYbenei Kozos Önkonnányzatí Hivatal vonatkozásában nem relevarrs.

614. számir melléklet a

,.D0l4 (N.28.) rendeiethez
Eredmény-kimutatás

A

LadanYbenei Kozos Önkorm ányzati Hivatal vátlalkozási tevékenységet nern
az Er edmény-kimutatás táblával nem rendelkezik.

folyat,

ezér1

714. szémtri mellékl et a ..12014 (\I .28.) rendelethez
P énzm ara

A rovidlejaratu k.v.i. pénzforgalmi

és betéts zámlak

Pénáarak és betétkonyvek zár egyenlegei

Zar

pénzkészlet

dvány-kimutatás

zfu e.

El z év

Targyév eFt
412

osszesen

Koltségvetési aktív firgg elszámolások zár egyenlege
Koltségvetési aktív átfutó elszámolások zar egyenlege
koltségvetésia]<íívkiegyenlít elszámolások zár egyenlege
Koltségvetési aktív elszámolások zár egyenlege
Koltségvetési passzív átfutó elszámolások zfu egyenlege
Koltségvetési aktív fiigg elszámolások zér egyenlege
Koltségvetési passzív elszámolások zár o e:gyenle ge
Egyéb alctív, passzív pénntgyi elszémolások osszesen
Koltségvetési tartalékok marad v énya
Elózó évben kepzett tartalék maradványa
Vállalkozási tevékenysé g pétufor galmi eredménye
Targyévi helyesbített pénz;naradvány
Intézményikoltségvetésibefizetés tobblettámo gatás miatt
Koltségvetési befizetés tobblettámo gatás miatt
Koltségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
Ko lts é gveté si kiutalás kiutalatlan támo gatás mi att
PénzmaradvanY terhel elvonások
Koltségvetési pénzmaradvany
Vállalkozási íevékenységeredményéb l
Koltsé gveté si p érumaradv. kril on j o gszab áIy alapj an mó do s ított tétel
Módosított pénzmaradvany
Kotelezettséggel terhelt pénzmaradvany
Muk dési célri kotelezettséggel terhelt pénzrlaradvány
F elhalm o zásí célu kote l e zetts é g gel terhelt p étumaradvány
Szabad pénzmaradvany
Ebb 1 Muk dési céiri szabad pénzmaradvany

U2
1 108
1 108

1 108

I
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1 520

l
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520

1 520

ronnÁsor

rőrp
E) TARTarÉror
n;

F)

salÁr

1 061

I

520

KoTELEzETTsÉcpr

0-ra leírt használatban
O-ra leírt hasznáIaton
O-ra

lév targyi

eszkozok állomanya

kívulítargyíeszkoz k állomanya

leírt targyí eszkcizok bruttó értékeosszesen:

1 801

Krilon jogszabály alapjan értéknélkul nyilvantartott targyi eszkozok állomanya
Mérlegben értékkelnem szerepl kotelezettségek állománya

FORRÁSOK

ÖsszEsEN

2 581

ESZKÖZÖK

Előzőév
összesen

III. Befektetett pénzügyi eszközök
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)
2.Koncesszióba adott eszközök (163,1 64)
3,Vagyonkezelésbe adott eszközök (l67,168)
4.Y agyonkeze|ésbe vett eszközök (l65,166)
5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.
IV.Uzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, varyonkez-be vett eszkk.
A.) BEF,EKTETETT ESZKÖZÖK
1.Anyagok (21,24l)
2.Befejezetlen termelés és félkésztermékek (253,263)
3.Növendék_, hízó és egyéb állatok (252,262)
4.Késztermékek (25 1,261)
5/a Aruk,betétdíj as gön gyölegek,közvetített szol g áltatás(22,23 -bő1,24)
5/b Követelés fejében átvett eszkö zök, kész|etek (233,245)
I. Készletek összesen
1,Követelések áruszá,llításból és szolgriltatásból (vevők) (282-284,288)
2,Adósok (281,2881)
3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)
4.Egyéb követelések (285 -287,2885-2887,19 -ből)
- tartósan adott kölcs-ből mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet(l91-194-bő1,198l)
- egyéb hosszúlejriLr. köv-ből mérlegfordulón.-ot köv. egy éven belül esedékes részletek(l95-ből)
- nemzetközi táLrnogatási program miatti követelések (2874)
- támogatási pTogram előlegek (2871)
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)
- garancia és kezességvállalrisból szá,Lrmazó követelések(2873)
II. Követelések összesen
1.Egyéb részesedés (295 1,298-ból)
2.Forgatási célúhitelviszonyt megtestesltő értékpapírok(29_ból)

ÖssZEsEN

állománYi érték

eFt

Tárgyév

1 061

eFt
FORRÁSoK
-e|ózó év(ek) ko ltsé gvetés i tartalékának el szárno lása (42 l 4)
2 Kiiltségvetési pénzmaradvány (4212)
3 Koltségvetési kiadási megtaka tás(425)
4 Koltségvetési bevételi lemaradás @26)
5.El irárryzat maradvány @2a)
4.Vállalkozási tevékenységbevételi lemaradása (428)

I. Kiiltségvetési tartalékok iisszesen
1 . Vállalkozási
tartalék elszámolása (422l .,4224.)
Ebb l :- vállalkozási tartalék elszámolása (422l)
- el zí3 év(ek) vállalkozási tartalékának elszánrolása (4224)
2. Y állalkozási maradvány (4222.,4223,)
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427 ,)
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (42B,)
II. Vállalkozási tarlalékok cisszesen
B.) TARTALEKOK OSSZESEN
1.Hosszír lejáratra kapott kcilcs nok (435 12,43612)
2.T aftozások fejlesztési cél r k tvénykibocsátásból (4341 I12,434t l22)
3 Tartozások mrikodés i célir kcitvénykibocs átásból (43 4 122,43 4 t222)
4. Beruh ázási és fej lesztési hitelek (43 l l 12,4321 12,433 l2.)
5 Mtik<i dés i célir ho s szir lej áratir hitelek (43 t l22 .,432 l 22)
6.Egyéb hosszu lejáratu ktitelezettségek (43 B-ból)
I. Hosszri lejáratri kiitelezettségek iisszesen
1.Rcivid lejárat kcilcscincik (453 1.,454l)
2.Rovid lejáratri hitelek (45 1 1.,452l .,456l.,457l.)
2laBbból: likvid hitelek és rovid lejárat miikcidési célu kotvénykibocsátások (455 1,.456l,.457l.)
3.Kötelezettségek áruszáltításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)
Ebb l: - tárgyévi koltségvetéstterhel szállítói kcitelezettségek
- tárgyévet koveto évet terhelo szállítói kcitelezettségek
.

.

Elózó

év

Tárgyév

állományi értéke

1 520

1 520

I0l4. szám melléklet az ..l2al4. (N.28.) ei terjesáéshez

Megnev ezés

2013. évi

2013. év

terv

módosított

eFt
2013.
tényadat

Bevételek
Intézményibevétel

Mtik

dési célir tárnogatások áht-n belril

Iranyító s zerrtól kap ott támo gatás

Maradvány m k.c. igénybevétel

Bevételek iisszesen
Kiadások

Mlík dési kiadások
Felhalmozási kiadás

Ftigg kiadás
kiadások iisszesen
pénzkészlet változás

13

13

6 098

6 098

25 453

25 453

31 564

31 564

30 264

28 744

1 300

1 300

1 108

3t 564

3l I52
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ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiiletének
2014. április 28-i iilésére

Tárgv: Osszefoglaló jelentés a 2013. évi bels ellenórzésr l

El

terjesztést készítette:

El

terjeszt

z

Véleményezésreés tárgyalásra megkapta:

szádván Erika
aljegyzó

Kardos Attila
polgármester

Ladánybene Kiizség Polgármesterét l
6045 Ladánybene, F tt 66.
Telefon z 7 61457-ó00, polgarmester@ladanvbene.bu

ELÓTERJESZTES

Ladánybene Kiizség Onkormányzat Képvisel -testtiletének 2014. április 28-i
képvisel -testiileti iilésére

Tisztelt Képvisel -testiilet!

A 20l3-ban hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a kózpénzek felhasználásában
résztvev koltségvetésiszervek kotelesek bels ellen rzési rendszert m kodtetni abból a

célból, hogy a szervezet á|tal bizonyosságot nyrijtsanak az áItala építettés mrikodtetett
pénzigyíés irányítási kontroll megfelel ségétillet en. Önkormányzatunk 2013-ban ktils
ellen r igénybevételévellátta el e feladatát.

Az éves bels ellen ri jelentés a bels ellenórzés az adott évi tevékenységénekbemutatását
jelenti, illetve az ellen rzés során feltárt tapasztalatok, megállapítások, javaslatok
has zno sulás át

tartalmazza.

A képvisel -testíilet a

2013. évi ellenórzési tervét az alábbiak szerint fogadta eI: az óvoda
konyhájánál a nyersanyag felhasznáIás, kiszabás és nyilvántartás.

A bels

ellenorzés célja volt annak megállapítása, hogy az élelmezéshezsztikséges
nyersanyagok beszerzésének,nyilvantartásának, kiadásának ellen rzése szabályszerú volt-e.
El|enórzési napok száma: 4 nap.

Az ellenórzés megállapításai az alábbiak voltak:
Kunadacs Kozség Onkorm ányzatát l 2013. január 1 -én kezelésre áNett konyhával
kapcsolatban az e|,enórzés id pontjában még nem késztilt j ÉlehezésiSzabá|yzat, nem
keriilt az uj he|yzetnek megfelel en aktuális napi nyersanyagnormát és tényleges rezsivel
kiszámolt j tédtésidíj. Ezek a hiányosságok az ta pótlásra kertiltek.
Az ellen rzés megkezdésekor az óvoda éIelmezésvezet jével egyrittesen a
nyersanyagraktárban sz trópróbaszení leltárellenórzés volt. Az ellenórzés során kiválasztott

nyersanyagok koztil egyes esetekben a ténylegesen talált készletek nem az egyedi nyilvántartó
kartonon kertiltek feltí,rntetésre. Ennek oka: a készletnyilvántartás vezetése nem volt minden
esetben naprakész.
2013. december 31 -én a konyha és élelmiszerraktár átvételének id pontj ában tételes raktari
készletleltárt vettek fel. A leltárfelvételi bizottság 3 f b 1 áIIt, amely szabályos volt. A
leltárfelvétel adataí az egyedi nyilvántart kartonokra teljes konien felvezetésre keriiltek.
január 3 1 . kozott vásárolt
Tételes el7enóruésre kerrilt a raktarba 2013. januar 1 .
nyersanyagok egyedi nyilvántartó kartonokra torténo felvétele. A nyersanyagokat legnagyobb
részben állandó nagykereskedelmi beszállítóktól, számlaképes stermelótóI szerezték be. A

beszerzett anyagok raktárkészletre vétele szállítólevelekr
A tételes ellen rzés után hiányosság nem volt tapasztalható.

Bels ellen

1

,

számláWól bevételezésre keriilt.

javaslatai:
a.) az adagszám és az engedélyezett nyersanyag norínaosszeg kiszorzása után kiszámított
forint osszeget az éIeLmezési norína neve rovatba tiintessék fel,
b.) j nyomtatványtomb beszerzése
c.) olyan számít gépes szoftver alkalmazása, amely erre a célra szolgál.
r

Fentiek alapjánkérem atiszteltképvisel -testtiletet, hogy

bels ellen

a

ri jelentést fogadja el-

HATAROZATI_JAVASLAT
Ladánvbene Ktizség Önkormánvzat Képvisel -testtiletének ..../2014. (IV. 28.)
határozata
a 20|3. évi bels ellen ri jelentés elfogadásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Kiizség Önkormányzat Képvisel -testiilete
ellenórzésr l szóló jelentést az e| terjesztés szerint elfogadja.
Felel s: Szádvári Erika - bels ellen rzési vezet
Határid : 201,4. április 28.
Ladánybene,

20'1,4.

április 24.

Tisztelettel:

Kardos Attila
polgármester

a

2013.

évi bels

Ladánybene

K

ELÓTERJESZTÉS
zség Onkormányzat Képviset -testtiletének
2014. április 28-i tilésére

Tárqv: Elóterjesztés az Arany J. ut, Zrínyi M. ut, valamint a Dózsa Gy. utcák kiépítésére
érdekeltségi hozzájáru lás megál la p ításáróI szóló dontések elfogad ására

El

terjesztést készítette:

El terjeszt

:

VéIeményezésreés tárgyalásra megkapta:

szádvári Erika
aljegyzó

kardos Attila
polgármester

Ladánybene Kcizség Polgármesterét
6045 Ladánybene, Fí5 t 66.
Telefon

:

76

l

l

457 -600, Email : polga rmester@ lada nvbene. hu

EL

TERJESZTÉS

Ladánybene Kiizség Onkormányzat Képvisel -testtiletének 2Ot4. április 28-i iilésére

Tisztelt Képvisel -testtilet!
Ladánybene Kozség Önkormányzata az adósságkonszolidációban részt nem vett településí
onkormányzatok fejlesztési támogatása jogcímen 20.000.000 Ft vissza nem térítend
támogatásban részesült. Az onkormányzat által beny jtott pályázatban megfogalmazott cél a
kozség belterületén lév Arany l. ,7rínyi M., valamint Dózsa Gy. rit szilárd burkolattal ttirtén
ellátása volt.

Az onkormányzat képvisel -testületének 18/2014. (ll. 26.) határozata alapján a beltertileti
utcák litépítésiengedélyezésitervei elkésztiltek, amelynek osszege 650.000 Ft + ÁFA, azaz
825.500 Ft volt. Ezt az osszeget az onkormányzat saját koltségvetésébl biztosította.
A tervdokumentáció alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kozlekedési Feltigyel sége
nyilatkozatot adott ki arról, hogy a tervezett munkálatok nem építésiengedély koteles munkák.
A helyi koztiti kozlekedésr l szóló 1988. évi l. torvény 31. (2) bekezdésébenfoglaltak szerint
a helyi onkormányzat - ha az tépítésiegyrittm kodésben az érdekeltek tobb mint kétharmada
részt vesz - az abban részt nem vev , de a koz t használatában érdekelt természetes és jogi
személyt, jogi személyiséggazdasági társaságot a résztvev k által vállalt anyagi hozzáiárulás
mértékéiga rendeletben meghatározott módon tépítésiérdekeltségi hozzájárulás
megfizetésére kote lezheti.

A korábbi években elkésztilt utcák (Piactér, Batthyány, Mester) mintájára a fenti utcák
érintett ingatlantulajdonosokkal rltépítésiegyüttm kodési megállapodás aláírását
kezdeményezzük. Amennyiben a megadott határid ig a tárgyi utcákban sikerül az érintett
ingatlantulajdonosok legalább kétharmadával megállapodást kotni, íev ezen utcákra van
lehet ség ritépítésiérdekelts égi hozzájá ru lásról re nde letet a kotni.
Az titépítésiérdekeltségi hozzájárulás mértékénekmegállapítását az alábbi szerint javaslom
l

elfogadni:

A lakosság 3 féle lehet ség ktiztil választhat:
60.000 Ft
a.) z014.jrinius 15-ig egytisszeg megfizetés esetén
b.) 2Ot4. jrínius 15-ig (32.500 Ft) valamint augusztus 15-ig (32.500 Ft} ttirtén két<isszegíí

c.)

megfizetés esetén
2014.

j

esetén

65.000 Ft

nius 15-t l 2Ot4. november 15-ig havonta 11,500 Ft hat havi tisszegíímegfizetés
69.000 Ft.

Fent leírtak alapján kérem a tisztelt képvisel -testriletet, hogy az tépítésiérdekeltségi hozzájárulásra
vonatkozó egyuttm kodési megáíla podás tervezetét elfogadní szíveskedjék.
Ladá nybe ne, 201,4.

á

prilis 22.
kardos Attila
polgármester

L.

sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
az ritépítésiegyiittmííktidésrl

l.

Alapítás

Alulírottak

megállapodnak abban, hogy Ladánybene kcizség Arany J. rít (Kossuth L. utca és Rákóczi rjt kozott

szakasz) nyilvántartott, onkormányzati tulajdonban \év belterületi ingatlanon, f ld t mart
aszfalt burkolattal tortén ellátásához szukséges anyagi eszkozoket rendelkezésre bocsátják.
Bakos Gábor építmérnok által elkészített U-1,/2o1"4. szám,j tervdokumentáció
A fold t kiépítését
alapján kell elkészíteni.

ll. Az

titépítésiegytittm kodésben részt vev
jogai és kotelességei

k

(továbbiakban résztvev k)

1. Ladánybene Önkormányzata kotelezettséget vállal arra, hogy
r a koztit teruletigényét biztosítja;
o ellátja a beruházói feladatokat;
. a kozbeszerzési torvénynek megfelel en, a jogszabályi

feltételek megléte esetén a

kivitelezésre pályázatot ír ki;

. a

2.

beruházás sikeres m szaki átadás-átvételét kovet en gondoskodik a megépített koztit
fenntartásáról, uzemeltetésér l.
Az 1988. évi l. torvény 31. (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi onkormányzat - ha az
rltépítésiegyuttm kodésben az érdekeltek tobb mint kétharmada részt vesz - az abban részt
nem vev , de a kozrjt használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség
nélktili gazdasági társaságot a résztvev k által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéiga
rendeletében meghatározott módon - ritépítésiérdekeltségi hozzájárulás fizetésérekotelezheti.
2.t. A résztvev k a vagyoni hozzájárulás mértékétaz alábbiakban határozzák meg:

a.) z0t4.jrinius 15-ig egytisszegíímegfizetés esetén

60.000 Ft

b.) 2074. jrinius 15-ig (32.500 Ft) valamint augusztus 15-ig (32.500 Ft) ttrrtén kétiisszegíí
megfizetés esetén

c.)

55.000 Ft

2Ot4. jtinius 15-t l 2OL4. november 15-ig havonta 11.500 Ft hat havi
69.000 Ft.

esetén

sszeg megfizetés

A megfelel pont aláhrlzandó.

2.2. A résztvev k kotelezettséget vállalnak arra, hogy az el z pontban meghatározott anyagi
hozzájárulás osszegét az onkormányzat koltségvetésitt732 02-t53382239-00000000
számrj számlára befizetik.

2.3. A résztvev k tudomásul veszik, hogy a tárgyi rt az onkormányzat tulajdonát képezi a
kiépítésután is, az rjt kezel ijogosultságait az onkormányzat gyakorolja.

lll. M k dés és képviselet
A résztvev k megállapodnak abban, hogy az rjtépítésiegyuttm kodés lakossági képviseletével
megbízzák:

A képviselet gyakorlása ellen a résztvev k tiltakozhatnak, vita esetén a dontést a tobbséghozza
meg.

A résztvev k megállapodnak abban, hogy a képvíseletetegyszer tobbséggel megvonhatják
megbízott képvisel t

a

l.

Az onkormányzat képviseletére Kardos Attila

-

polgármester jogosult.

lV. Megsz nés
A résztvev k megállapodása szerint az ritépítésiegyüttm kodés megsz nik, ha

.
.
o

az utépítésbefejezódik;
a cél megvalósítása valamely objektív akadály miatt nem lehetséges;
a résztvevok közös elhatározással az építóközösséget megszljntetik.
Az ritépítésiegyüttmííkodésmegsz nése esetén a meglév anyagi hozzájárulást a tartozások
kiegyenlítése után a befizetés mértékénekmegfelel arányban szét kell osztani, és vissza kell
fizetni 30 napon belül.
Kelt: Ladánybene, 2014,

Aláírások:

kardos Attila
polgármester

2.

3.

Lakosok:

Név:

Szem. ig. sz.:

Név:

Szem. ig. sz.:

Név:

Szem. ig. sz.:

Jogi személyiségri, ilIetve jogi személyiség nélkuli gazdasági társaságok:
Cégnyilvántartási szám:
...... Székhely:
Név:

ELOTERJESZTES
Ladánybene Kozség Onkorm ányzat Képvisel -testtiletének
2014. április 28-i i.ilésére

Tárgv: kozosségi ellátások biztosítása - Foplébániai Karitász Alapítvány

El

terjesztést készítette:

El terjeszt

:

Véleményezésreés tárgyalásra megkapta:

szádvári Erika
aljegyz

kardos Attila
polgármester

Ladánybene Kiizség Polgármesterét l

ELÓTERJESZTES

Ladánybene Kiizség Önkormányzat Képvisel -testiitetének 2014. április 28-i iilésére
Tárgv: kozosségi ellátások biztosítása

Tisztelt Képvisel -testtrlet!

plébániai Karítász Alapítvány ismételt ajánlattétellel keresett meg a koztisségi
ellátásokra vonatk oz an. Az ellátást évek ta végzik teleptilésrinkon, továbbra sem kérnek
onkorman y zatutk r észéróI ftnanszír ozást.
Mindezekre tekintettel az eddígi éves szeruódéskotés helyett, hatitrozatlan id re kívánnak
szerzódést kotni onkormányzatunkkal. Amennyiben változás torténik az ellátás
ftnanszirozásával kapcsolatban, rigy ktilon dontés alapján a szerzódés megsziintethet , ill. a

A F

ftnanszír o zás b i zto s í tható .
Mindezek alapján javaslom a csatatolt feladatellátási szerzódés megk tését.

Ladányb ene,2014. ápilis 23.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester

L3ltánvbene Kiizsée Önkormányzat Képvisel -testiiletének .../2014. (IV. 28.) határozata
a Foplébaniai Karitász alapítvannyal szeruódéskotés a kozosségí ellátások biztosítására

HATÁROZAT
Ladánybene Kozség Önk ormányzat Képviselo-testrilete a F pléb ánai Kat'rtász Alapítvánnyal
2014. május l-t 1hatítrozatlan id re ellátási szetzódést kcjt.
Az ellátási szerzódés megkotése a telepiilési onkorm ényzat részéreftnanszírozási
kotelezettséggel nem j ár.
A képviselo-testiilt felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert a szerzódést aláírásána.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2014. április 28.

Szám:

Feladatellátási szerz dés
amely létrejott

egyrészr 1:

Ladanybene Kozség Önkormányzata (6045 Ladánybene,
.....

Fo

t 66., ad száma:

...), képviseli: Kardos Attila polgármester mint megbiz

(a

továbbiakban Megbízó)

másrészrol: F plébániai Karitász Alapítvány (6000 Kecskemét, Plébánia kóz 7.,
képviseli: Dr. Jeney Gábor, a kuratórium elnoke, adoszám: 18358607-1-03,
bírósági nyilvántartósí száma: Pk61009. 2000/5., mííkdési engedély szdma:
BK

C / 0 0 I / 4 4 2 - 3 / 2 0 ] 3 mint megbízott ( a továbbiakb an Megbízott)

kozott az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Megbízott a Kecskemét, Fecske u. 20. sz. alatt a szociális ígazgatásr l és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a személyes gondoskodást nyírjtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és mukodésiik feltételeir l szól ll2000. (I.:.) SZCSM
rendeletben foglaltak szeint, szociális alapszolgáltatásként pszichiátriai betegek
kozosségíel|átását szenvedélybetegek kozcisségi ellátását, valamint a szenvedélybetegek
alacsony kiiszob elIátását biztosítja. Mrik dési engedélye kiteq'ed Ladánybene kozség
kózigazgatási teríiletérei s.

2. A Megbízott váIlalja

Ladánybene teniletén az 1. pontban meghatározott feladatok
ellátását, szakmai koordináci ját, és a kapcsolódó szervezési feladatokat.

3.

Megbízott a fenti feladatok ellátását az alábbiak szerint végzí:

a. az

ellátásba vett

lakókornyezettikben

klienseket
látj a el;

b. biztosítja az ellátási tertilet

gondozási snikségleteiknek megfelel en
telepiiléseir 1 érkezó kliensek ellátását a

Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti telephelyén.

4. A

megállapodás

za1'4.

.....tol hatérozatlan id re sz

I.

5. A Megbízott áItaI

végzett tevékenységnekmeg kell felelnie a szociális ígazgatásrÓl és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. torvényben (Szt.), valamint a szakmai
szab ály okban fo glalt kovetelményeknek.

6.

Megbízott kotelessége a jogszabályokban meghatározotttárgyi és személyi feltételekr l a
szol gáltatás mukodtetése során folyamatosan gondo skodni.

7. Megbízott nyilatkozik an l, hogy a nyilvántartási
adatvédel em s zab ály ait i smeri, azokat

b

kotelezettség, az adatkezelés és az

etartj a.

8. Megbízott a tevékenysége|<hez sztikséges engedélyekkel rendelkezlk,
szolr gáltató t evéken ys é geket.

és a szeint végzi a

g. Az y

pontban felsorolt szolgáItatások igénybe vétele a lakossá g számára tédtésmentes.

10. Ladánybene

Kozség Önkorm ínyzata lakosságararryos telepiilésíhozzájárulást

a

szo|gáItatásokért nem fizet.

1

1.

Megb izott a targyévet kovet év március 15-ig koteles Írásban beszámolni
id szakb an végzett munkáj áró1 (szakmai beszámoló).

az ezeí

12.

A

13.

Szerz désszegésb1 származ felmondás esetén a szotgáItatás folyamatos biztosítása
érdekében az Önkorm ányzat más szolgáItatóval jogosult az ellátást elvégeztetni.

szerzódést a másik fél srilyos szerzódésszegése esetén lehet rendkíviili felmondással
megszi.intetni. Ilyennek min stil , ha a Megbízott a szolgáltatást nem biztosítja
fo ly am ato s an, va gy bízony ítottan szakszerutl entil v é gzi.

14.Jelen szerzódés felmondása a naptári év utolsó hónapjában lehetséges. A felmondásrÓl
szóló egyszeni tobbséggel hozott dontést Megbíz részéról a képvisel testrilet legalább
egy hónappal korábban koteles meghozní.

id

lejártáig Megbízott a szolgáltatást koteles ellátni, Megbíz Pedig a
megállapodás megsz néséigarányosan jár támogatást koteles biztosÍtani.

15.A felmondási
16.

Az

ellátással kapcsolatos panaszokat a Megbízott az 1993. évi III. tv. rendelkezései
szerint koteles mógvizsgálni. Ha az ellátással kapcsolatos panasz a Megbíz hoz érkezík,
azt aMegbíz kivizsgálás végett megktildi a Megbízottnak, aki apanasztmegvizsgálja és
a vizsgálat eredményérl Megbizót 15 napon beltil tájékoztatja.

megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekre a Polgári Torvénykonyvr 1 szóló 1959.
évi IV. torvény (ptk.), valamint a szocíáIis ígazgatásról és aszociális ellátásokrÓl szÓlÓ
1993. évi III. torvény rendelkezései az írányad k.

17.

A

18.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredo esetleges vitáikat

els dleg"rÓ., t&gyalás ritján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredménYre, rigY a vita
eldontésére kikotik a Kecskeméti Járásbíró ság kízárólagos illetékességét.

Jelen megállapodást

a

felek, mint akaratukkal mindenben megegYezót, elolvasás

érte\mezés után helybenh agy

lag aláíqák.

Kecskemét,2014.

Dr. Jeney Gábor
kuratóriumi elnok

Kardos Attila
polgármester

és

