
Ladánybene Kcizség Önkormányzat Képvisel -testtilete
6045 Ladánybene, F utca 66.
Telefon : 7 6 l 555-284, 7 6 l 555_285
Email : lbqngjP ladanvbene. l,!g

Ladánybene Ktizség Onkormányzat
Képvisel -testtilete

412oL4.

2Ot4. április 28-i
íilésének jesyz k nwe

Rendelet: 5/2OI4. (V. 05.) rendelet a 2013. évi koltségvetési gazdálkodásról

Határozat: 28 - 35 (lV.28.) határozat



JEGYz roruvv

Késziitt: 201,4.április 28 - án a Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvisel -testÜletének Ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester
Szádvárí Erika aljegyz

Baranyi Lajos alpolgármester
Simkóné Jámbor Marianna képvisel

Terjék Katalin képvisel
Vida Lászlóné képvisel
Visontay lstván képvisel

(6f I

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jeevz k nwvezet : Jurászik Erika el adó

Kardos Attila polgármester: 16.o0 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogY a kéPvisel -

testület ülésér l Mátyás Katalin képvisel jelezte az rilésr l való távolmaradását.

A iegvz ktinw hitelesítésére felkérte: Baranyi Lajos és Visontay lstván kéPvisel ket.

A Képvisel -testulet a jegyz konyv hitelesít k személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Attita - poleármester: javaslatára a képvisel -testulet az alábbi napirendet fogadta el:

1. Jelentés a képvisel _testtitet által hozott lejárt határidej határozatok

El terieszt : Kardos Attila - polgármester

2. Et terjesztés Kiizség onkormányzat 2013. évi k ltségvetési gazdálkodásáról sz l

beszámoló
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

3. Beszámoló a 2013. évi bels ellen rzési feladatellátásról
El terieszt : szádvári Erika - bels ellen rzés vezet

4. EI terjesztés az Arany j. t, Zrínyi M. t, valamint a DÓzsa Gy. utcák kiéPÍtésére

é rdeke |ts égi hozzáj á ru t ás m egá l I a p ításá ró l szóló do ntése k elfogadásá ra

El terieszt : Kardos Attila - polgármester

5. El terjesztés a k ziisségi el!átásokról szóló szerz dés megktitésére

El terieszt : Kardos Attila - polgármester

6. Egyebek



Zárt tilés:

t. El terjesztés az Arany J. tít, Zrínyi M. tit, valamint a DÓzsa Gy. utcák kiépítésére vonatkozó

ajánlattéte! elbírálására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Jelentés a képvisel -testiilet által hozott lejárt határidejíí határozatok
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attita - poleármester: elmondta, hogy a Ladánybenei Csiribiri Óvoda intézménYvezet i

pályázata kíírásra került, 2oL4. április 15-én megjelent, azóvodai beiratkozás id pontjai kihirdetésre

kerültek, valamint a nem kozm vel osszegy jtott háztartási szennyvíz begy jtésére vonatkozó

kozszolgáltatás megszervezésére vonatkozó határid lejárt, azonban e tekintetben 2OL4.j nius 30-ig

határid módosítást kér a képvisel kt l.

Kérte jelentése elfogadását. Szavazásra kérte a képvisel ket.

A Képvisel -testulet egyhangrilag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

határozatot hozta:

je!entés a lejárt határidej határozatok_végrehajtásáról

HATÁnozAT

Ladánybene Kozségi onkormányzat Képvisel -testiilete elfogadta a Polgármester
jetentését a lejárt határidejíí határozatok végrehajtásról, egyidej leg a LO2l2Ot3. (Xll.

10.) szám határozat határidejét 2Ot4.jrinius 30_ra módosítja.

Határid : 201,4. április 28.

Fele! s: Kardos Attila - polgármester

2. El terjesztés Ktizség onkormányzat 2013. évi kciltségvetési gazdálkodásáról sz l

beszámoló
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - potgármester: tájékoztatta a képvisel ket arról, hogy a 2OI3. évi zárszámadási

rendelet tervezetre vonatkozó el terjesztés elkészült, melyet a pénzÜgYi - és ellen rz bizottság

el zetesen id hiány miatt nem tárgyalt.

Baranvi Laios - alpoleármester: kérdezte, hogy milyen osszeggel nyitotta az onkormánYzat a 2OI3,

évet.

Kerekes Tiborné - eazdálkodási et adó: az évet 5,7 millió Ft nyitó pénzkészlettel kezdttlk.

Szádvári Erika - alieevz : elmondta, hogy jelenleg 31 milIió Ft pénzeszkÓzzel rendelkezÜnk.

Baranvi Laios - alpolgármester: véleményében kifejtette, hogy a m vel dési ház nagYon széP lesz,



Visontav lstván - képvisel : egész évben a koltségvetés kovethet volt, a kiadási rész a bevételekhez
volt igazítva, pozítív az, hogy az ad fizetési fegyelem javult.

Véleménye szerint a kiküldott anyag áttekinthet , nagyon aprólékos, j véleménye van az

onkormányzati gazdálkodásról. Kérdezte, hogy jelent-e problémát a társulás Kunbaraccsal?

Szádvári Erika - aliegvz : a finanszírozást Ladánybene kapja, pénzügyileg nem fugg nk egymástól,
szakmailag Ladánybene sokkal er sebb, szakmai segítséget nem kapunk. Az elmtilt év
finanszírozásából látjuk, hogy az állarn által ny jtott támogatás elég volt a hivatalok fenntartásához,
az onkormányzatnak saját forrásból nem kellett kiegészítení.

Simkóné Jámbor Marianna - képvisel : kérte, hogy a telepulés honlapján a testületi osszetétele
kerüljon má r javításra.

A polgármester szavazásra kérte a képvisel ket.

A képvisel -testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi rendeletet
alkotta.

A rendeletet a jegyz kcinw 1.számrí mellékelte tartalmazza.

Kardos Attila - polgármester: a 2OL3. évi zárszámadással kapcsolatban határozathozatalra kérte a
képvisel ket.

A Képviselcí-testület egyhang lag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozatot hozta:

Ladánvbene Ktizség Onkormánvzat Képvisel -testtiletének 2912014. (lV.28.1 sz. határozat

-

2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása - Onkormányzat

Határozat

1. Ladánybene Kozség Onkorm ányzatának Képvisel -testülete a 2013. évi pénzmaradványt az

alábbiak szerint fogadja el:
e Ft-ban

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 8 629

Ktgv-i befizetés tobblettámogatás miatt -348

Módosított pénzmaradvány 8 281

Kotelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7 000

Felhalmozásí cél kótelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7 000
Szabad pénzmaradvány L 28L
M(jkódésí céltj szabad pénzmaradvóny 1 281

2. A képvisel -testület felkéri a jegyz t, hogy e határozatnak megfelel en a pénzmaradvány

átvezetését készítse el a soron kovetkez koltségvetési rendelet módosítására.

Felel s: Képvisel -testulet
Határid :201,4. áprílis 28.



A Képvísel -testulet egyhangrilag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkt]l- az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizsée Onkormánvzat Képviset -testiiletének 30/2014. ílV.28.1 sz. határozat
2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása - KOH

Határozat

1. Ladánybenei Kozos Önkormányzati Hivatalának a Képvisel -testrilet a 2QL3. évi
pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el:

e Ft-ban

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1,520
Módosított pénzmaradvány t 520
Kotelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1520
M(jkódési cél kótelezettséggel terhelt pénzmaradvóny 1- 520

2. A képvisel -testület felkéri a jegyz t, hogy e határozatnak megfelel en a pénzmaradvány
átvezetését készítse el a soron kovetkez koltségvetési rendelet módosítására.

Felel s: Képvisel -testület
Határid : 201"4. április 28.

A Képvisel -testület egyhang lag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene K<izsée Onkormánvzat Képvisel -testiiletének 31/2014. (lV.28.} sz. határozat
2Ot3. évi pénzmaradvány jóváhagyása - Óvoda

Határozat

1. Ladánybenei Csiribiri Óvodának a Képvisel -testület a 2013. évi pénzmaradványt az alábbiak
szerint fogadja el:

e Ft-ban

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1,872
Módosított pénzmaradvány 1,872

Kotelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1,872
Miikijdési cél kótelezettséggel terhelt pénzmaradvóny 1" 872

2. A képvisel -testulet felkéri a jegyz t, hogy e határozatnak megfelel en a pénzmaradvány
átvezetését készítse el a soron kovetkez koltségvetési rendelet módosítására.

Felel s: Képvisel -testület
Határid : 20L4. április 28.

A Képvisel -testület egyhang rlag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozatot hozta:



Ladánvbe! r K zsée Onkormánvzat Képvisel -testtiletének 3212014. (lV.28.1 sz. határozat
2Ot3. évi beszámoló feliilvizsgálata, jóváhagyása

Határozat

Ladánybene Kozség Önkormányzatának Képvisel -testülete a koltségvetési szerveinek 2OI3 évi
beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1,. Az Önkormányzat és az lntézményei alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai
teljesítése 2OI3. évben megfelel színvonal volt, alapító okiratában szerepl szakmai
feladatait teljes ítette.

2. 201,3. évben az lntézményeknek rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai
alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek osszhangj a az év folyamán biztosított volt.

3. Az Önkormányzat és a7 lntézményei vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott
el lrányzatokon beltil tortént a gazdálkodás, a képz dott maradvány fedezetet ny jt a

pályázatok benyrijtásához szükséges oner khoz.
4. Az Onkormányzat és az lntézményei koltségvetési rendelete megegyezik a Kincstárhoz

beny jtott elemi beszámolóban szerepl módosított el irányzatokkal,
5. Az elkészített számszaki beszámolók bels tartalmai megfelelnek az el írt adatszolgáltatások

tarta lm i kovetelményeinek.
6. A Ladánybenei Kozos Onkormányzati Hivatalt a számszaki beszámolóknak és m kodésüknek

e l bírá lásá ró l, jóvá ha gyásá ról írásba n ke l l értesíteni.
7 , A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el.

Felel s: Képvisel -testület
Határid :20t4. április 28.

3. Beszámoló a 2013. évi bels ellen rzési feladatellátásról
El terieszt : szádvári Erika - bels ellen rzés vezet

Kardos Attila - poleármester: elmondta, hogy minden évben a zárszámadás elfogadásakor kell
számot adni az el z évi bels ellen rzésr l, amely az elmrjlt évben a térítési dúak felulvizsgálatára
vonatkozott.

Simkóné Jámbor lY!_arianna - képvisel : az élelmezésvezet jól végzi a munkáját.

A Képvisel -testület egyhangjlag,6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkril - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene K<izség Onkormánvzat Képvisel -testtiletének 33/2014. (lV. 28.} határozata
a 2013. évi bels ellen rijelentés elfogadásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Ktizség Onkormányzat Képvisel -test lete a 2013. évi bels ellen rzésr l
szól jelentést az el terjesztés szerint elfogadja.
Felel s: Szádvári Erika - bels ellen rzési vezet
Határid : 2OL4. április 28.



4. El terjesztés az Arany j. tit, Zrínyi M, tit, valamint a Dózsa Gy. utcák kiépítésére
érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló dtintések elfogadására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - poleármester: javasolta a képvisel knek, hogy a 3 belterrjleti rjt szilárd burkolattal
tortén ellátásával kapcsolatos el terjesztésben foglaltak szerint a képvisel k határozzák meg az
érdekeltségihozzájárulás megfizetését, javasolta továbbá, hogy az el terjesztés szerint megállapodás
tervezetet a képvisel k hagyják jóvá.

Elmondta továbbá, hogy az onkormányzat vezetése, a kivitelez május 8-án 17.3O órakor tart az
érintett lakosság részére egy tájékoztatást a kivitelezési munkálatokkal, valamint az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban.

Visontav lstván - képvísel : kérte, hogy mínden ingatlantulajdonoshoz értesítés kerüljon.

Szádvári Erika - alieevz j a képvisel -testület ülése után az értesítéseket kiküldi a hivatal.

Baranvi Laios - alpolgármester: kérdezte, hogy mivan azzal aki nem tud fizetni?

Szádvári Erika -aliegvz : elmondta, hogyha a lakossáe2/3-a szeretné, az1,/3-ra is kotelez érvény .
A fizetésre vonatkoz an 3 alternatívát dolgoztunk ki, e lehet ségek kozül lehet választani, ezenkívül a
tájékoztató megbeszélésre a rÓrUSZ Takarékszovetkezet is meghívást kap, ami hitet lehet séget
terjeszt a lakosság elé.

Visontav lstván - képvisel : ki fog épulni a vízelvezet árok is mellé? Van-e ÁFA visszatérítés?

Kardos Attila - poleármester: igen lesz vízelvezet árok, fontos az állagmegóvás érdekében, hogy
mindentitt legyen, illetve nem lehet ÁrÁ-t visszaigényelni.

A polgármester szavazásra kérte a képvisel ket.

A Képvisel -testi.jlet egyhang lag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbí
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizsée Onkormánvzat Képvisel Éesttiletének 34/2014. (lV. 28.) határozata
az ritérdekeltségi hozztlárulás megfizetésér l

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kozség Onkormányzat Képvisel -testiilete a Ladánybene, Arany J. t, Zrínyi M.
rit valamint a Dózsa Gy. tit mart aszfalttal ttirtén stabilizálására vonatkozó érdekeltségi
hozzájárulás iisszegét az alábbiak szerínt határozza meg:

A lakosság 3 féle lehet ség kciztil választhat:

a.) 20t4.j nius 15-ig egycisszeg megfizetés esetén 60.000 Ft
b.) 2014. j nius 15-ig (32.500 Ft) valamint augusztus 15-ig (32.500 Ft) ttirtén kétiisszeg

megfizetés esetén 65.000 Ft

c.) 2014. jrinius 15-t l 20t4, november 15-ig havonta 11.500 Ft hat havi cisszeg megfizetés
esetén 69.000 Ft.



2. A képvisel -test let az tépítési egyiittmííkcidési megállapodást jelen határozat melléklete
szerint hagyja jóvá.

3. A képvisel -testtilet felkéri Kardos Attila - polgármestert, hogy - amennyiben a lakosság
2l3-a igényli az ritépítést - az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó rendelet-
tervezetet terjessze a kcivetkez képvisel -testtileti íilés elé.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid :201,4. május 31.

1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
az rítépítési egytittm kcidésr l

l. Alapítás

AIulírottak

megállapodnak abban, hogy Ladánybene nyilvántartott,
onkormányzati tulajdonban lév belterületi ingatlanon, foldut mart aszfalt burkolattal tortén
ellátásához szukséges anyagi eszkozoket rendelkezésre bocsátják.
A fold t kiépítését Bakos Gábor épít mérnok által elkészítettU-L/2014. szám tervdokumentáció
alapján kell elkészíteni.

ll. Az ritépítési egyíittmtíkodésben részt vev k (továbbiakban résztvev k)
jogai és kcitelességei

1". Ladánybene Önkormányzata kotelezettséget vállal arra, hogy
o a kozrit terriletigényét biztosítja;
o ellátja a beruházói feladatokat;
o a kozbeszerzési torvénynek megfelel en, a jogszabályi feltételek megléte esetén a

kivitelezésre pályázatot ír ki;

. a beruházás sikeres m szaki átadás-átvételét kovet en gondoskodik a megépített koztit

fenntartásáról, üzemeltetésér l.
2. Az 1988, évi l. torvény 31. (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi onkormányzat - ha az

ritépítési együttm kodésben az érdekeltek tobb mint kétharmada részt vesz - az abban részt

nem vev , de a kozrjt használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség
nélkuli gazdasági társaságot a résztvev k által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig a
rendeletében meghatározott módon - rtépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kotelezheti.
2.1,. A résztvev k a vagyoni hozzájárulás mértékét az alábbiakban határozzák meg:

a.) 2 l4.jrinius 15-ig egy<isszeg megfizetés esetén ó0.000 Ft

b.) 2014. j nius 15-ig (32.500 Ft) valamint augusztus 15-ig (32.500 Ft) tiirtén kétiisszegíi megfizetés
esetén 65.000 Ft

c.) 20t4. jrinius 15-t l 2014. november 15-ig havonta 11.500 Ft hat haví iisszegíí megfizetés esetén
69.000 Ft.



A megfelel pont aláhrizandó.

2.2. A résztvev k kotelezettséget vállalnak arra, hogy az el z pontban meghatározott anyagi
hozzájárulás osszegét az onkormányzat koltségvetési IL732OO2-L53382239-00000000
szám számlára befizetik.

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

lll. M kodés és képviselet
A résztvev k megállapodnak abban, hogy az rjtépítésí együttm 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 képviseletet egyszer tobbséggel megvonhatják a

megbízott képvisel t l.

Az onkormányzat képviseletére Kardos Attila - polgármester jogosult.

lV. Megszíinés
A résztvev k megállapodása szerínt az rjtépítési együttm kodés megszíínik, ha
o áz útépítés befejezódik;
. a cél megvalósítása valamely objektív akadály miatt nem lehetséges;
o a résztvevők közös elhatározással az építóközösséget megszuntetik.
Az titépítési egytittm kodés megsz nése esetén a meglév anyagi hozzájárulást a tartozások
kiegyenlítése után a befizetés mértékének megfelel arányban szét kell osztani, és vissza kell
fizetni 30 napon belül.

Kelt: Ladánybene, 2014.

Aláírások:

kardos Attila
polgármester

2. Lakosok:

Név: Szem. ig. sz.:

Név: Szem. ig. sz.:

Név: Szem. ig. sz.: ...,..

3. Jogi személyiségti, illetve jogi személyiség nélkuli gazdasági társaságok:
Név: ..... Székhely: Cégnyilvántartási szám: .....



5. E| terjesztés a ktiztisségi ellátásokról szóló szerz dés megktitésére
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attita - poleármester: elmondta, hogy a szenvedélybetegek ellátására vonatkozó
szerz désr l van sz , az elmrilt években is volt erre vonatkozó szerz désünk, amely az
onkormányzatnak kiadást nem jelent.

A polgármester szavazásra bocsájtotta a határozat-tervezetet.

A Képvisel -testület egyhangrilag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkril - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizsée Onkormánvzat Képvisel -testiiletének 35/2014. (lV. 28.} határozata
a F plébániai Karitász alapítvánnyal szerz déskotés a kozosségi ellátások biztosítására

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvisel -testülete a F plébánai Karitász Alapítvánnyal 2OI4.
május 1-t l határozatlan id re ellátási szerz dést kot.
Az ellátási szerz dés megkotése a települési onkormányzat részére finanszírozási
kotelezettséggel nem jár.

A képvisel -testrilt felhatalm azza Kardos Attila - polgármestert a szerz dést aláírására.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 201-4. április 28.

1. sz. melléklet

Feladatellátási szerz dés

amely létrejott
egyrészr l: Ladánybene Kozség Önkormányzata (6045 Ladánybene, F Lit 66., adószáma:

..............), képviseli: Kardos Attila polgármester mint megbízó (a továbbiakban
Megbízó)

másrészr l: F plébániai Karitász Alapítvány (6000 Kecskemét, Plébánia koz 1-., képviseli: Dr.

Jeney Gábor, a kuratórium elnoke, adószám: 18358607-1,-03, bírós gi nyílvántartási
száma: Pk.67009. 2000/5., mííkijdési engedéIy sz ma: BKC/001"/442-3/2013 mint
megbízott (a továbbiakban Megbízott)

kozott az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Megbízott a Kecskemét, Fecske u. 20. sz. alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi lll. tv., valamint a személyes gondoskodást nyrijtó szociálís íntézmények szakmai
feladataíról és m kodésük feltételeir l sz ló 1,/2OOO. (|.=.) SZCSM rendeletben foglaltak szerint,

szociális alapszolgáltatásként pszichiátriai betegek kozosségi ellátását, szenvedélybetegek
kozosségi ellátását, valamint a szenvedélybetegek alacsony küszobíí ellátását biztosítja.

Mrlíkodési engedélye kiterjed Ladánybene kozség kózigazgatási területére is.



2. A Megbízott vállalja Ladánybene teruletén az 1. pontban meghatározott feladatok ellátását,
szakmai koordinációját, és a kapcsolódó szervezési feladatokat.

3. Megbízott a fenti feladatok ellátását az alábbiak szerint végzi:

a. az ellátásba vett klienseket - gondozási szükségleteiknek megfelel en
lakókornyezetükben látja el;

b. biztosítja az ellátási terület telepuléseir l érkez kliensek ellátását a Kecskemét,
Fecske u. 20. szám alatti telephelyén.

4. A megállapodás zlt4.május 1-t l határozatlan id re szól.

5. A Megbízott által végzett tevékenységnek meg kell felelnie a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. éví lll. torvényben (Szt.), valamint a szakmai szabályokban foglalt
kovetelményeknek.

6. Megbízott kotelessége a jogszabályokban meghatározott tárgyi és személyi feltételekr l a

szolgáltatás m kodtetése során folyamatosan gondoskodni.

7. Megbízott nyilatkozikarró], hogy a nyilvántartási kotelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem
szabályait ismeri, azokat betartja.

8. Megbízott a tevékenységekhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, és a szerint végzi a
szolgá ltató tevékenységeket.

9. Az 1". pontban felsorolt szolgáltatások igénybe vétele a lakossá g számára térítésmentes.

10. Ladánybene Kozség Önkormányzata lakosságarányos településihozzájárulást a szolgáltatásokért
nem fizet.

11. Megbízott a tárgyévet kovet év március 15-ig koteles írásban beszámolni az ezen id szakban
végzett munkájáról (szakmai beszámoló).

t7. 
^ 

szerz dést a másik fél s lyos szerz désszegése esetén lehet rendkívüli felmondással
megszüntetni. llyennek min sul, ha a Megbízott a szolgáltatást nem biztosítja folyamatosan, vagy
bizonyítottan szakszer tlenül végzi.

].3. Szerz désszegésb l származó felmondás esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében
az Ön ko rmá nyzat más szo lgá ltatóva l jogosult az el látást elvégeztetni.

14. Jelen szerz dés felmondása a naptári év utolsó hónapjában lehetséges. A felmondásról szóló
egyszer í tobbséggel hozott dontést Megbízó részér l a képvisel testület legalább egy hónappal
korábban koteles meghozni.

15. A felmondási id lejártáig Megbízott a szolgáltatást koteles ellátni, Megbízó pedig a megállapodás
megsz néséig arányosa n járó támogatást koteles biztosítani.

16. Az eI|átással kapcsolatos panaszokat a Megbízott az 1993. évi III. tv. rendelkezéseí
szerint koteles megvizs gálni. Ha az ellátással kapcsolatos panasz a Megbí zohoz érkezik,
azt aMegbízó kivizsgálás végett megkiildi a Megbízottnak, aki a panaszt megvizsgálja és



a vizsgálat eredményérol Megbízot 1 5 napon beltil tájékoztatja.

L7. 
^ 

megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Torvénykonyvr l sz ló 1959. évi lV.

torvény (Ptk.), valamint a szociális igazgatásról és aszociális ellátásokról sz ló 1993. évi lll.
torvény rendelkezései az irányadók.

18. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból ered esetleges vitáikat els dlegesen
tárgyalás tján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, gy a vita eldontésére kikotik a

Kecskeméti Já rásbíróság kizá rólagos i l leté kességét.

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyez t, elolvasás és értelmezés
után helybenhagyólag aláírják.

Kecskemét,20t4.

Dr. Jeney Gábor
kuratóriumi elnok

kardos Attila
polgármester

Egyebek

Kardos Attila - poleármester: tájékoztatta a képvisel ket arrol, hogy a víztoronyra tobb
internetszolgáltató fel kíván koltozni, amiért bérletí díjat fizetnek az onkormányzat és a BÁCSVftZrt.
részére. A MÉZGA-NET szolgáltató ugyanakkor az onkormányzattól is bérlet irodahelyiséget az lKSZT

éptiletében.

Tájékoztatta továbbá a képvisel ket arról, hogy a település kozbiztonságának javítása érdekében az

onkormányzat pályázatot ny jtott be, amelyben 13 db kamerából álló rendszer kiépítésére
igényeltrink állami támogatást.

Elmondta, hogy az lKSZT tet szerkezete átépítésre kerül, a meglév cserepek átengedik a

csapadékot, az épület beázik, ezzeljelent s kárt okozva.

Visontav lstván - képviselé javasolta, hogy májusban a m vel dési ház el tt a f legyen elültetve.
Tájékoztatta továbbá a képvisel ket, hogy augusztus 4 - 9. kozott kirándulást szervez Erdélybe a
testvértelepulésre.

Baranvi Laios - alpolgármester: elmondta, hogy a telepulés magánszállás hellyel gazdagodik, mint
vállalkozás 30 - 35 f befogadására alkalmas panzió megépítésére nyert támogatást.

A képvisel k részér l egyéb észrevétel, hozzász lás nem volt a képvísel -testulet ulését a
polgármester 17.00 órakor bezárta.
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Ladánybene Ktizség Onkorm ányzata Képviset -testiiletének
5l20t4. (V. 05.) rendelete

a2Oí3. évi kiiltségvetésr l szóló ll20l3.(Il.15.) rendelet végrehajtásáról

Ladánybene . Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testrilete (továbbiakban: Képviselo-
testrilet) az Államhaztartásról szól 2O1 1. évi CXCV. torvény (továbbiakban: Átrt.) til. 9. e,
91. .bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Mrik dési SzabáIyzatr I
sz l 5l20ll. (V. 26.) onkormányzati rendelet 39. a. ponda alapján - a Pénzugyi- és
Ellenórz Bizottság véleményének kikérésével és a2013. évi koltségvetésr 1 szóló 2012. éví
CCIV. torvény alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Általános rendelkezések

1.

A rendelt hatálya kiterjed a Képviselo-testriletre és Ladánybene Kozség Önkorm ányzatára
valamint a Polgármesteri Hivatalára.

A koltségvetés címrendje

2..

Képvisel -testirlet a Koltségvetési címrendet 2013 évre a kovetkezók szerint áIIapítjameg:

Cim száma Neve

I. Ladánybene Kozség Önk ormányzata
II. Ladánybenei Polgármesteri Hivatala
III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda
IV. Ladánybenei Kozos Önkorm ányzati Hivatal

A nem intézményi keretek kozotti feladatok az Vl., IJIL. és II1I számu mellékletekben
alkotnak onálló címeket.

A képviselo-testrilet e rendelet 2. -ban meghatátozott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e
rendeletben megállapított bevételi el irányzatok teljesítésével és a kiadási el iranyzatok
felh as zn áIásáv a| Iátta el .

3.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják, az onkormányzat és intézményei éves pénzforgalmi
jelentését. (e rendelet Ladánybene Kozség Önkorm án5rzatának 2013. évi osszesített
bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése" cimu 3lI. sz. melléklet, Ladánybene
Kozség Polgármesteri Hivatalának 2013. évi osszesített bevételeinek és kiadásainak
pénzforgalmi jelentése" címu 3l2. sz. melléklet, a címrend szerinti bontás találhat a per jel
után), kcinywiteli mérlegét (e rendelet,,egyszertísített mérleg" címu 911. és9l2. sz. melléklet),
pénzmaradvány kimutatást (e rendelet ,,egyszerusített pénzmaradvány kimutatás" címtí 7ll. és
712. sz. melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet ,,egyszerusített eredmény kimutatás" címu



6/1. és 612. sz. melléklet), a vagyonkimutatás (e rendelet ,,onkormányzati vagyonkimutatás a

2013. évi zárszámadáshoz" címu B/1. és 8l2. sz. melléklet).

4.

A Képviselo-testiilet az onkormányzati és intézményi tevékenységek megvalósításáról e

rendeletben megállapított egys éges koltségvetés szerint gondo skodik.

Az Önkormányzati ktittségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

5.

( 1 ) Bevételek alakulása

Megnevezés Eredeti el ir. Mód. el ir. Teljesítés
eFt

Intézményi bevételek 6 806
Önkormányzatokmuk. koltségvetési téLm. 7 5 I78
EIózó évi ktgv. kieg., visszatér.
Mlík. célri támogatásértékri bevételek 13 456 15 168
Mtik dési célri átvett pénzeszkozok l 29I
Kózhatalmi bevételek 18 340 22 691
Miík dési bevételek mindiisszesen 113 780 l41734
Egyéb pénzugyi befektetések bevételei 690 698
Felhalm ozási bevételek 56
Felhalmozási bevételek mindiisszesen 690 754

Kóltségvetési hiány bels finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélkilli bevételek

8 966
93 618

7 001

8 966
93 618

111

15 168
I 291

22 69l
l4l 845

698
56

754

7 001
-4

Maradvány mukodési célir igénybevétele
Fiiggo bevételek
Tárgyévi bevételek I1,4 470 L49 489 149 596

(2) 
^ 

bevételek alakulásának Észletezését e rendelet ,,Bevételek alakulása" címu 2ll. sz.

mell éklete tartalm azza.

Miik dési, fenntartási et irányzat mértéke és éves teljesítése az iinkormányzatnál

6.

(1) Az onkormányzat gazdasági, egészségiigyi és szociális feladatainak mtikodési,
felhalmo zási kiadásai és egyéb támo gatások:

Megnevezés
eFt

TeljesítésEredeti el ir. Mód. eloir.

Személyi juttatások
Munkaadót terhelo járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Mrik dési célri támogatásértéku kiadások
Miík. célri pénze.átad. áht_n kívtilre
Tartalékok

15 2l8
4 557

19 546
4 850

4 920
l 430

16 933
4 144

24 599
11 746
5 379
I07I
8 632

16 933
4 l44

24 599
11 746
5 380
I 07I

Míik dési kiadások iisszesen 50 52t 72 504 63 873



Felrijítás
Egyéb felhalmo zási céIu kiadások

4 697
300

4 697
300

Kiiltségvetési kiadás ok iisszesen 50 521 77 50l

Megnevezés Eredeti el ir. Mód. eloir.
(2) Irányttószervi támogatás folyósítása 63 949 71 988
(3) Hitel vísszaftzetés, ftiggo
( a ) F o g1 alko ztatott ak 1 ét s z áma / en g e d é1 y ezett l

68 870

eFt

Teljesítés
71 988
-1 239
22 fó

Onkorm ányzat Tárgyévi kiadásai Ll4 470 L49 489 139 619

(5) A kiadások tészletezését e rendelet,,Kiadások alakulása tevékenységenként" címu 7lI. sz.
melléklet, a ,,Felhalmozási kiadások alakulása (ÁF Á-val egytitt)" cím 4l1. sz. melléklet és a
,,Szociálpolitikai ellátások" címtí 5 l l. sz. melléklete tartalmazza.

A hivatal miíkiidési bevételi forrásaio mértéke és éves teljesítése

7.

(1 ) Bevételek alakulása

Megnevezés Eredeti el ir. Mód. el ir. Teljesítés
eFt

Mtik dési célri támogatásértéku bevételek
Míík dési bevételek mindiissze en:
Maradvány mtik. célri igénybevétele
Irányítószervi támogatás 23 592
Finanszírozási bevételek mindiisszesen: 23 592

912
912

2 555
2 555

912
9t2
35

2 555
2 590

Tárgyévi bevételek: 23 592 3 467 3 502

(2) 
^ 

bevételek alakulásának részletezését e rendelet ,,Bevételek alakulása" címu 2l2. sz.
mel l éklete tartalm azza.

Miík dési, fenntartási el irányzat mértéke és éves teljesítése a hivatalnál

8.

(1) A polgármesteri hivatal gazdasági, egészségiigyi és szociális feladatainak mrikodési,
felhalmo zási ktadásai és egyéb támo gatások:

Megnevezés Eredeti el ir. Mód. el ir.
eFt

Teljesítés

Személyi juttatások
Munkaadót terhel járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak p énzb elt j uttatásai

13 224
2 920
5 900
1 548

1 068
308

L 179
912

1 068
308

1 2L4
912

Míik dési kiadások iisszesen 23 592 3 467 3 502
Felhalmozási kiadások
Ktiltségvetési kiadások iisszesen 23 592 3 467 3 502



Megnev ezés Eredeti eloir.

(2) Ftiggó, átftfifl kiegyenlít kiadások
( 3 ) F o glalkoztatottak 1 étsz áma /engedél y ezettl

Mód. eloir.
eFt

Teljesítés

-35
6f

[Iivatal Tárgyévi kiadásai 23 592 3 467 3 467

(4) A kiadások részletezését e rendelet ,,Kiadások alakulása tevékenységenként" címti Il2. sz.
melléklet, a,,Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val egytitt)" címrí 4l2. sz. melléklet és a

,,Szociálpolitikai ellátások" címti 5 12. sz. melléklete tartalm azza.

Az Ovoda mííkiidési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

9.

( 1 ) Bevételek alakulása

Megnevezés Eredeti el ir. Mód. el ir. Teljesítés
eFt

Intézményi m kodési bevételek 3 420
Mrik dési célir támogatásértéktí bevételek
Mííktidési bevételek mindiisszesen: 3 420
Irányítószervi támogatás 40 357
Finanszírozási bevételek mindii zesen: 40 357

6 4I4
615

7 029
43 980
43 980

6 4l4
615

7 029
43 980
43 980

Tárgyévi bevételek: 43 777 51 009 51 009

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet ,,Bevételek alakulása" címu 2l3. sz.
mell ékl ete tartalm azza.

Míík dési, fenntartási el irányzatmértéke és éves teljesítése azÓvodánál

10.

(1) Az óvoda gazdasági feladatainak mrik dési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:
eFt

Megnevezés Eredeti eloir. Mód. eloir. Teljesítés
Személyi juttatások
Munkaadót terhel járulékok
Dologi kiadások
Mrik dési célri támogatásértékri kiadások
Tartalékok (mtikodési célri)
E 11 átottak p énzb eIí j uttatás ai

22 869
6 l75

14 233

22 291
5 598

18 403
2 346
1 872

22 291
5 598

18 403
2 346

Míik dési kiadások iisszesen 43 277 50 510 48 638

Felhalm ozási kiadások 499 499

Kiiltségvetési kiadások iisszesen 43 777

Megnevezés Eredeti eloir.
(2) Ftigg , átfutó, kiegyenlíto kiadások

( 3 ) F o g1 alko ztatott ak 1 ét s z áma / engedél y ezettl

51 009

Mód. eloir.

49 l37
eFt

Teljesítés
I 549
14 fó

vodaTárgyévi kiadásai 50 686



(4) A kiadások részletezését e rendelet,,Kiadások alakulása tevékenységenként" címti Il3. sz.
melléklet, a ,,Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val egytitt)" címti 4l3. sz. melléklet és a

,,Szociálpolitikai ellátások" címti 513. sz. melléklete tartalmazza (mely nemleges).

A KOH mííkiidési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

( 1 ) Bevételek alakulása

Megnevezés

11.

Eredeti el ir. Mód. eloir.
eFt

Teljesítés
Intézményi mtíkcidési bevételek
Mtík dési célu támogatásérték bevételek
Mííkt dési bevételek mindiisszesen:
Irányító s zewi támo gatás
Finanszírozási bevételek mindiissze en:

13

6 098
6 111

25 453
25 453

13

6 09B
6 111

25 453
25 453

Tárgyévi bevételek: 31 564 31 564

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet ,,Bevételek alakulása" címu 2l4. sz.
melléklete tartalm azza.

Míík dési, fenntartási el irányzat mértéke és éves teljesítése a hivatalnáI

12.

(1) A kozos onkormányzati hivatal gazdasági, egészségtigyi és szociális feladatainak
mtíkodési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

Megnevezés
eFt

TeljesítésEredeti el ir. Mód. el ir.
Személyi juttatások
Munkaadót terhel járulékok
Dologi kiadások
E 1 1 áto ttak p énzb eli j uttatás ai
Tartalékok (míík dési cél )

18 735
4 790
5 219

1 520

18 735
4 790
5 219

Míik dési kiadások iisszesen 30 264 28 744
Felhalm ozási kiadások 1 300 1 300

Ktiltségvetési kiadások iisszesen 31 564

Eredeti eloir. Mód. el ir.Megnevezés

(2) Friggo, átfutó, kiegyenlíto kiadások
( 3 ) F o gl alko ztatott ak 1 ét sz áma /enged é1 y ezettl

30 044

eFt
Teljesítés

1 108
8f

KOH Tárgyévi kiadásai 31 564 31 152

(4) A kiadások rész\etezését e rendelet,,Kiadások alakulása tevékenységenként" címtí Il4. sz.
melléklet, a,,Felha\mozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val egyi,itt)" címu 414. sz. melléklet és a

,,Szociálpolitikai ellátások" címtí 5 l 4. sz. melléklete tartalm azza.



zár rendelkezés

13.

(1) E rendelet a kihirdetést koveto 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejtileg hatál yát veszíti Ladánybene Kozség Önkorm ányzata
Képvisel -testirletének a2013. évi koltségvetésér 1szóló Il2013.(II.15.) rendelete.

/ , L rinc Edit jegyzó nevében és távollétében
'|aJ\

, \/ _ /;_.:n_ 
_+ ;-., '. 

. __ :.J'

/:Kardos Attlla.:l l:Szá.dvári Erika:/
polgármester aljegyz

A rendelet kihirdetésének napja:2014. május 5.



íll.számrí melléklet a 51 2014 (V. 05.) rendelethez

Víztermelés,-kezelés

Teleptilési hulladék.

Folvadék száll.sz.k zmíi

zoldteri.ilet-kezelés

önkorm-i iosalkotás

kciltsésvetési szervek fin.

Általános tartalék

Fin. kiadás intézmén

Altalános Iskola

Háziorvosi alaoell.

Család- és n véd...

Lakásfennt.t.norma.

lási d.alanvi

lási d.alanvi

p énzb. óvod ázt.támo eatás

Atmeneti segély

onk.eseti pé.e

szociális étkeztetés

Jelz rendszeres h.s.

Faugondnoki,...

Onk. ált. nvriit. 1akást.

kcjzcélirak fi

Civil szerv.mtik.tám.

Civil szerv.mtik.tám.

Non-P ( Alao.- Bene 2000
E svházak ktjz<j ssési es



hitéleti tev.

910123 l konwtári szolg. 0,5 666 10l l 0 768

91 0502 1 Kozm. Intézm. 1 I 737 566 l 751 4 054

93|I02ll Soortlét.muk. és feil. 590 590

9499001 M.n.s.esvéb koz.társ.t. 227 227

960302l K ztemet fennt.és m. 27 27

Onkormányzat iisszesen 21,75 1ó 933 4 144 24 599 11 746 77 940 649 4 847 140 858

2l1. szátmir melléklet a 512014 (V. 05.) rendelethez

Bevételek alakulása

kiili bevételek / elozo évi

Pénzforgalom nélkiili bevételek le|ózó évi pénzmaradvány / mtikodési 7 001

pénzforsalom nélkiili bevételek iisszesen: 7 001

eFt
M kodési bevételek
Hatósási ioek rh z kothet bevételek
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk,) 6 318

kárténtés 307

To vábbs z ámlázott szolgáltatás (orvo s i rend e l o ) 2 130

Esvéb saiát bevételek

kamat bevételek 2I0
Intézménvi mííkiidési bevételek iisszesen: 8 965

m k i bevételei:

Igazgatási szolgáItatási díi 44

Gépiármtiadó 6 440
Ipartizési adó 13 712
kommunális adó l, l73
Bírságok, pótlékok I 322

ktizhatalmi bevételek: 22 69l
kl tési támosatása:

Te lep íilé s i o nkormá ny zatok mtiko dé s ének támo g atása 27 685

koznevelés és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 38 917

Eeyes iovedelempótló támoeatások kiesészítése 7 26"|

Ho zzái áruLás a p énzb eli szoc iális ellátás o khoz 3 046
szociális étkeztetés L 328
Tanya gondnoki szo 1 gáltatás I 997

konyvtári és kozmtivelodési feladatok támogatása I 963

Lako tt lailteriile ttel kapc so lato s feladatok támo g atás a l 773

Áth zodó bérkompetuácí 138

s zerkezetátalakítási tartalék 5 000

Eevéb mtikodési célu kozponti támogatás 4 504

onkormá nv zat kiiltsésvetési támo gatása iisszesen : 93 ó15
El z(j évi ktiltségvetési kieeészítések, visszatériilések 111

bevételek:

Támoeatás értékti bevételek/ Mrik dési 16 459

T ámosatás értékti bevételek/ F elhalmozasr

T ámosatás értékíí bevételek tisszesen : 16 459

Felhalmozási bevételek: 754



onkormánvzati bevételek mindiisszesen : l49 596

3lI . számir melléklet a 51201 4(V. 05.) rend elethez

Ladánybene Kiizség Onkorm ányzatának
2013. évi iisszesített

Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Megnevezés Eredeti Módosíto

tt
Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés

Intézményi
mrikodési
bevételek

6 806 8 966 8 966 Személyi
juttatások

15 218 16 933 16 933

MLik dési célri
támogatások
áht-n beltil

88 ó34 108 786 108 897 Munkaadókat
terhel
járulékok és
Szocho

4 557 4 L44 4 144

Muk dési célri
átvett
pénzeszkozok

I 291 I 291 Dologi
kiadások

19 546 24 599 24 599

kozhatalmi
bevételek

18 340 22 691 22 691 Egyéb
m kodési cél r
kiadások

6 350 15 082 6 451

Felhalm ozási
bevételek

690 754 754 Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai

4 850 II 746 11 746

Finanszírozási
bevételek

7 001 7 001 Felhalmozásí
kiadások

4 997 4 997

Fiiggo, átfutó,
kiegyenlíto
bevételek

-4 Finanszírozási
kiadások

63 949 71 988 71 988

Fíiggo, átfutó,
kiegyenlíto
kiadások

-l 239

Tárgyévi
bevételek

l14 470 t49 489 t49 596 Tárgyévi
kiadások

Il4 470 l49 489 139 619



4l7.számír melléklet a 512014. (V. 05.) rendelethez

Felhalmozási kiadások Áfával

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
eFt

Felhalm ozási pénzeszkóz átadás háztartásnak 1 50 1 50
Felirjítás 4697 4697
Részesedés vásárlása 150 150
Összesen: 4997 4997

5l1. számri melléklet a 5l20l4 (V. 05.) rendelethez

Szociálpolitikai ellátások, rendszeres szociális pénzbeli ellátások
eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Rendszere s gyermekvédelmi ke dvezménv termé s zetb ení támo e atása I 647

Rendszeres szoc iális seeé lylFo galako natást he lyettes íto támo gatás 6 l33
Apolási díi 356

Lakásfenntartási támo gatás 656

ov o dáztatás i támo eatás 250

Atmeneti se gély l természetbeni, pénzbelt/ 455

Etkeztetés 2 078

Temetési sesélv l55
onkormányzat áItaI saiát hatáskórben adott természetbeni támogatás 16

összesen: ll 746

litikai ellátások mindiissze en: Ll 746

Miikiidési célti vésleses oénzeszkiiz átadás

Rend rsée támogatása l20
Alapítvány, Bene 2000 Kft. 310

Római Katolikus Esvház 300

Kereke gyháza szo ci ális fe ladatellátó társulás I 253

L adányb ene - F e l s o l a i o s Önk orm ány zati s zennw ize lvez e té s i T ársulás 57

kunadac s tntézmény e lszámo lás 2 014

Polgármesteri Hivatal (segélyre) 9t2
Aranyhomok l35

összesen: 5 101

Iránvítószervi folvósítás
P olsármesteri Hivatal (Intézmény) 2 555

KOH (Intézmény) 2.5 453

Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény) 43 48I

Osszesen: 7l 489

Míikiidési célri támosatás értékíi kiadás
polgár r Egyestilet 300



Laiosmizse Önkormán zati Tuzolt

6ll. számir melléklet a 512014. (Y.05.) rendelethez

Önkorm ányzatunk vállalko zási
tábláv al neín rend elkezik.

Eredmény-kimutatás

tevékenységet nem folYat,

717. számri melléklet a 512014. (V. 05.) rendelethez

Pénzmar advány-kímutatás

A rovidlejánat k.v.i. pénzforgalmi és betétszámlákzár e.

P érutárak és betétkonyvek zár egyenlegei
Zár pénzkészletosszesen
Koltségvetési aktív friggo elszámolások zár egyenlege
Koltségvetési aktív átfutó elszámolások zátó egyenlege
Koltségvetési aktív kiegyenlító elszátmolások zér egy enlege
Ktgv-i aktív elszámolások záróegyenlege
Koltségvetési passzív átfutó elszámolások záro egyenlege
K ltségvetési aktív fligg elszámolások zár egyenlege
Koltségvetési passzív elszámolások zár egyenlege
Egyéb aktív, passzív pénzigyi elszámolások osszesen
Koltségvetési tartalékok maradv énya
E|ózó évben képzeít tartalék maradványa
Váll alko zási tev ékenys é g p énzfor galmi eredménye
T ár gy évi helyesbített pén zmar adv ény
Intézmén yi ko lt s é gv et é s i b efizetés tob b 1 ett étmo gatás mi att
Ko 1 ts égv et és i b efizetés t obb 1 et támo gatás mi att
Koltségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
Finanszírozásból származó korrekciók
P énzmar adv ányt terhe l o elvonás ok
Ko lt s é gv eté si p énzmaradvány
Vállalko zási tevékenység eredményéb l

ezéri az Eredmény-kimutatás

Elóztt év
5 077

1

5 07B
13

2 079

2 092
4

4
2 088

276
276

6 890

111

111

7 001

Tárgyév eFt
8 054

8 054
58

795

853

853
278
278

8 629

-348

-348

8 281

Mííktidési célrí pénzeszk átad.össz: 77 940

Felhalmozási cél pénzeszkijz átadas 5 496

Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) 499
orvosi rendel<í 924
Mtivel dési ház kiilso munkálatai a n.a).l l )

Elsti lakáshoz |utók támogatása, részvény 300
pénzeszkiiz átadás mindiissze en: 83 436



Koltségvetési pénzmaradv. kulon jogszab áIy alaplán módosított tétel
Módosított pénzmaradvány 7 001
Kotelezettséggel terhelt pétzmaradvány 6 000
Mtik dési cél k<itelezettséggel terhelt pénzmatadvány
Felhalm ozási cél kcitelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Szabad pénzmaradvány
Ebb 1 Mtík dési célri szabad pénzmaradvány

EsZKÖz rc
A) BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN

I. Immateriális javak osszesen
1. Alapítás , átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értéku jogok
4. Szellemi termékek
5. Immateriális javakra adott elolegek
6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszkozok osszesen
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéktí jogok

'OTl-svagyon:
- Forgalomképtelen
- Korláto zottan forgal omképes

Egyéb vagyon:
2. Gépek, berendezések és felszerelések
3. Járm vek
4. Tenyészállatok
5. Bervházások, felírjítások
6. Beruházásra adott el legek
7 . Áilami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszkozok értékhelyesbítése

6 000
1 001
1 001

8 281
7 000

7 000
1 281
1 281

8lI. számu melléklet a 5l20I4. (V. 05.) rendelethez

Vagyonkimutatás az iinkormányzat saját vagyonának 20|3. évi adatairól

eFt

1 169 308

81

100 609
087 1 90

9 I92
454

3 773

81

III. Befektetett pénnigyi eszkozok 12 111
1. Tartós részesedés 12 1I1

- Torzsvagyon korébe tartoz korl. forgalomképes belfoldi részvény
2. Tartos hitelviszonyt megtestesít értékpapír
3. Tartósan adott kolcson
4. Hosszu lejárat bankbetétek



5. Egyén hosszir lejáratu kovetelések
6. B efektetett pénzi.igyi eszkozok értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszkozok 56 507
1. Üzemeltetésre,kezelésreátadotteszkozok -1 165
2. koncesszí ba adott eszkozok
3. Vagyonkezelésbe adott eszkozcik

57 672
4. |agyonkezelésbe vett eszkozok
5. Uzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszi ba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszkozok értékhelyesbítése

B) FORGOESZK OZOK OS SZESEN

I. Készletek

il" Kovetelések

m. Ertékpapírok

ry. pénzeszkozok osszesen

V. Egyéb aktív pénzigyi elszámolások osszesen
ESZKÖzÓl<ÖsszsrsEN

FoRRÁSoK

D) SAJAT TOKE

E) TARTALÉKOK

F) KÖTELEZETTsEGEK

O-ra leírt használatban lév tétrgyi eszkózók állománya

O-ra leírt hasznáIaton kíviilitárgyi eszkozok állománya

O-ra leírt tárgy eszkózók bruttó értéke osszesen:

Ktilon jogszabály alapján érték nélkiil nyilvántartott tárgyí eszkozok állománya

Mérlegben értékkel nem szerepl kcitelezettségek állománya

FORRÁSOK ÖSSZPSBX

18 728

9 82l

8 054

853
1 188 036

I I75 I78

8 907

3 95I

5.307

1 188 036



9/1. számú mell ék|et 5120|4 (V, 05.) rendelethez

Könylviteli Mérleg
Költségvetési szervek 2013. évi beszárnolója (2013.2, időszak)

EsZKÖZÖK

1.Alapítás-átszervezés aktivalt ertéke (l 1 1 1, 1 1 2 1 )
2.Kíserleti fejlesáés aktivált értéke (1 |12,|122)
3,Vagyoni értékú jogok (1 1 l3,I|23)
4.Szellemi termékek (11 14,1 124)

S.Immateriális javakra adott előlegek (1 181,1 182)

6.Immateriális javak értékhelyesbítése (l 19)

I. Immateriális javak összesen (01+...+0ó)

l.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok _ _

2.Gépek, berendezések és felszerelések (13 l 1,1 3 12-bőD

3.JáLrmúvek ( 1 32 1,1 322-ből)
4.Tenyészállatok (1 4 I,| 42 -ből)
5.Beruházások, felújítások (1227,I2'1,13 I -bö1,132 -bő1,1 42-bő1,1 47 )

6,Beruhiáásra adott előlegek (128,1 3 1 8,1328,148,1598,1 599)

7.Álami készletek, tartalékok (1 591,1 592)

S.Trá,rgy1 eszközök értékhelyesbítése (129,1 319,1329,149)

II. Tárryi eszközök összesen
l .Egyéb tartós részesedés (l'1l,1751)
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( 172,1'7 4,17 52)

3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bő1,1981-ból)
4.Hosszú lejáratu bankbetétek (178)

5,Egyéb hossá lejaratú követelések (195-bő1,1982-bőD

6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

E|ózó év
á1lományi

eFt
Tárgyév

érték

145 084
7 830

569

1 153 483
11 961

81

81
1 087 190

9 192
454

3 773

1 100 ó09
12 111



eFt
ESZKÖZÖK E|ö,ző év Trirgyév

tll..Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,rXll'*"nén ,, ,r,
l.Uzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-1ó2) _1 165
2.Koncesszióba adott eszközök ( |63,164)
3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 57 672
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)
5.Uzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.

IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be veű eszk.k. 5ó 507
A.) BEFEKTETETT EsZKozoK ossZEsEN 11,65 444 1 1ó9 308
1.Anyagok (21,24|)
2.Befejezetlerr termelós és felkész termékek (253,263)
3.Növendék-, hízó és egyéb állaíok(252,262)
4.Késztermékek (Z5 1,26I)
5/a Áfuk,betétdijas göngyölegek,közvetített szolgálíatás(22,23 -bó1,24)
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek Q33,245)
I. Készletek összesen
1.Követelések riruszállításból és szolgáltaüísból (vevók) (282-284,288)
2.Adósok (281,2881) 16 994 9 821
3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)
4.Egyéb követelések (285 -28'I ,2885-2887 ,lg-ből)

- tartósan adott kölcs-ból mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet(191-194_bó1,1981)
- egyéb hosszúlejár. köv-ből mérlegfordulón.-ot köv. egy éven belül esedékes részletek(l95-ből)
- nemzetközi támogatási program miatti követelések (2874)
- támogatási program elólegek (287l)
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)
- garancia és kezességvállalásból szátrr:,aző követelések(2873)

II. Követelések összesen 16 994 9 821
1,Egyéb részesedés (2951,298-ból)
2,Forgatási célú hitelviszon}t megtestesítő értékpapírok (29-ből)



el F,t

ESZKoZoK

III. Értékpapírok iisszesen
1 .P énztárak, csekkek, betétkonyvek (3 1 )
2. Koltségvetési bankszámlák (32)

ebbol 2laktgvetési pénzforgalmi számlák bekertilési (konyvszerinti) értéke (32-)
3.Elszámolási számlák (33 -34)
4. Idegen pénzeszkozok (3 5 -3 6)
Iv. pén zeszkóziik iisszesen
1.Kciltségvetési aktív fiiggo elszámolások (39l)
2. Koltségvetési aktív átfutó el számol ások (392,39 5, 3 96, 3 9 8 )
3 . Ko ltségvetési aktív ki e gyenl ító elszámolások (3 94)
4.Koltségvetésen kívi,ili aktív pénziigyi elszámolások (399)
V. Egyéb aktív pénzigyi elszámolások osszesen
B.) FoRcÓnszrÖzÖr ÖssznsrN
ESZKÖ ZÓ K ÖSSZESEN

FORRÁSoK
1.Kezelésbe vett eszkozok tartós tokéje(411 1)

2.Saját tulajdonban lévo eszkozok tartós tokéje(al,n)
I Tartós t ke
1 .Kezelésbe vsett eszkozok t keváltozása(4l2)
2.Saját tulaj donban lévo eszkcizcik tokeváltozása (4 1 3)
II. T keváltozások
1 . Kezellésbe vett eszkozok értékelési tartalék a(| 7 t)
2. Saját tulajdonban lévo eszkozok értékelési tartaléka (4|72)
III. Értékelési tartalék
D)SAJÁT TÓKE ÖssznsEN:
l .Koltségvetési tartalék elszámolása(42l l .,421 4)
Ebbol -tárgyévi koltségvetési tartalék (42l l)

Elóz év
állományi

1

5 077
5 077

5 078
13

2 079

2 092
24 164

189 608

Tárgyév
érték

8 054
8 054

8 054
5B

]95

853
18 728

1 l88 036

I I02 926
I 102 926

77 4l2
77 4l2

180 338
7 166
6 890

1 I02 926
l 102 926

72 252
72 252

1 í75 í78
8 74a
8 629



eFt

FoRRÁsoK Elózó év Tárgyév
állományi értéke

-el z<i év(ek) k<iltségvetési tartalékának elszámolása (42 1 4) 27 6 1 1 1

2, K ltségvetési pénzmaradvány (4212) 167
3 K ltségvetési kiadási megtakadtá (425)
4 K ltségvetési bevételi lernaradás (42ó)
5.El irányzat maradvány (424)
4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)
I. Ktiltségvetési tartalékok iisszesen 7 166 8 907
l. Vállalkozási tartalék elszárnol ása (422I.,4224.)
Ebb l :- vállalkozási tartalék elszámolása (422l)
- el z év(ek) vállalkozási tartalékának elszámoltása (4224)
2. Y ál|alkozási mar adv ány (4222.,4223,)
3. Vállalkozasi kiadási megtakadtás (427,)
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428,)
II. vállalkozási tartalékok sszesen
E.) TARTALÉKoKosszEsEN 7166 8 90?
1.Hosszri lejáratra kapott ktilcs nók (43512,43612)
2.Tartozások fejlesztési cél kiitverrykibocsátásból (4341112,434|122)
3.Tartozások miik dési célri ki'tvénykibocsátásbó| (434122,4341222)
4.Beluházási és fejlesztési hitelek (43 1 1 1 2, 4321 12,433 I2.)
5.Mtik dési célír hosszír lejáLratri hitelek (431l22.,432122)
6.Egyéb hosszri lejáratri k telezettségek (438-ból)

I. llossz lejáratri kiitelezettségekiisszesen
1.R vid lejáratu k lcs n<ik (4531.,4541)
2.R vid lejáratu hitelek (45 1 1.,4521.,45 61,.,457 1.)
2/a Ebb 1: likvid hitelek és riivid lejáratri mrikd,dési célri k tvénykibocsáások (4551,.4561,,4571.)
3.K<itelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)
Ebb<il: _ tárgyévi k ltségvetést terhel szállítói ktitelezettségek

- targyévet k vet évet terhel szállítói k telezettségek
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4.Egyébrövid lejáratú kötelezettségek (43-bó1,444.,445.,446.,447.,449.) ,, ,oou"o'*Í 
unuu1 

ní
Ebból: - váltótartozások (444)

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 28 31

- hell adó tulfizetés miatti kőtelezettségek(4472) 865 1 958
- nemzetközi támogatási píogramok miatti kötelezettségek (4494)

- tiá,Lrnogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)
- e|őflnanszir ozás miatti kötelezettségek (4495.)
- szab álytalan kifi zetések miatti kötelezettségek (4492)
- gatancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)
- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évet terheló törlesztő részletei (4351 1.,43ó11.)
_ felhalm.célú kötv,kibocs-ból szárm, taít. köv.évi törlesztése(43411l11.,4341121.)
- múködési célú kötv.kib.szárm. taít, köv.évi törlesztése(434l2l1,,4341221.)
_ beruhízási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43l11l.,432111.,43311 .)

- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43I12l,43212l.)
_ egyeb hosszu lejáratu kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratu kötelezettségek(44992.) 936 943
- táLrgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejaratu köt. (44993.)
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.) 271 1 019

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2 100 3 951
l.Költségvetési passzív ftiggő elszámolások (481) 4
2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)
3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484,)
4.Költségvetésen kivüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
Ebből: - Költségvetésen kívúli letéti elszámolások (488-bó1)

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 4
F.)KoTELEzETTsEGEKosszEsEN 2104 3951
FoRRÁsoK Ös§ZEsEN 1189608 1188036



JELENLETI IV

Késziilt: Ladánybene Kozségi Önkormányzat Képvisel -testírletének
2014. éLpÁlis 28 - i i,ilésén

Jelen vannak:

1. Kardos Attila polgármester

2. Baranyi Lajos képvisel

3. Mátyás Katalin képvisel

4. Simkóné Jámbor Marianna képvisel

5. Terjék Katalin képvisel

6. Vida Lászl né képvisel

7. Visontay István képvisel

8. Szádvári Erika a|jegyzó
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