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JEGyzőKöruw

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-ai
úlésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

Mátyás Ferenc
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván képviselők (6 fő)

Szádvári Erika aljegyző (Jelenléti ív mellékelve)

Jegvzőkönvvvezető: Selypes lzabella előadó

Kardos Attila polgármester: 14.30 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselőtestúleti ülésrőI dr, Rácz lmre Gábor alpolgármester - munkahelyi elfoglaltsága
miatt - hiányzik (7 főből6 fő jelen van), a képviselőtestület ülése határozatképes.

A ieqvzókönvv hitelesítésére felkérte: simkóné Jámbor Marianna és
Visontay lstván képviselóket,

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítók személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a meghívó kézbesítését követően
keletkeztek olyan úgyek, amelyekről a képviselóknek dönteniük kell, s a képviselők elé az
alábbi módosított napirendi pontokra vonatkozó javaslatot terjesztette, melyet a képviselók
egyhang úlag elfogadtak.

NAPIRENDl PONTOK:

1. Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

2, Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésére
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

3. Elóterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési
rendeletének módosításá ra
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4, Tájékoztató az önkormányzat által 2015. évben támogatásban részesítettek
elszámolásáró!
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

5. Elóterjesztés az épitési telkek kialakitásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
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6. Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta ellenitiltakozásról

7,

Elóteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Előterjesztés az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület Alapszabályának
módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Egyebek

A napirendi pontok tárgyalása előtt Mátyás Ferenc - képviselő - szót kért, s elmondta, hogy
a Kunadacs - Ladánybene Általános lskola igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatát
elfogadták, s 2016, február 20. napjától 2021. augusztus 15-i9 megbízták az intézmény
vezetésével.

A képviselők gratuláltak Mátyás Ferencnek az iskolai igazgatói megbízásához.

NAP|RENDl PoNToK TÁRGYALÁsR:

1. Jelentés a képviseló_testület által hozott lejárt határidejű határozatok
vé9rehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attita - polqármester: az alábbiakról tájékoztatta a képviselóket a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásával kapcsolatban:

- a hivatal köztisztviselőinek teljesítmény követelményei meghatározásra kerültek, a
TÉR rendszerben való rögzítésük megtörtént, ugyancsak megtörtént a köztisztviselők
teljesítmény értékelése,

- a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyásáról szóló
önkormányzati döntés megküldésre került Kerekegyh áza részére,

- a Települési Értéktár Bizottság megtartotta alakuló ülését,
- a BÁCSVÍZ Zrt-vel a vállalkozói szerződés megkötésre került (víziközmŰ

fejlesztések).

A képviselók részéről a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban kérdés,

észrevétel nem hangzott el,

A képviseló_testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta.

8,

jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

HATAROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
potgármester jelentését a lejárt határidejű határozatok
elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. február 16.

kardos Attila
végrehajtásáról



2- Elóterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 20í6. évi költségvetésére
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy minden év elején a képviselő-testület
megtárgyalja az adott év költségvetési rendeletét, melyet előzetesen most is megvitatott a
bizottság.

Vida Lászlóné - képviselő: elmondta, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az
előterjesztést, jó volt olvasni az elóterjesztésben szereplő mondatot, amely szerint hitel
felvételére nincs szükség, s ebben az évben is kiegyensúlyozott gazdálkodás várható a
költségvetés szerint.

Tóth Árpád - képviselő: véleményében kifejtette, hogy mind a gazdálkodásban dolgozó
köztisztviselők és az aljegyző is nagyon körúltekintően, az önkormányzat gazdasági
érdekeinek megfelelően végzi a munkáját, Bármilyen kérdést intéztek feléjük a bizottsági
úlésen, azonnali, kielégítő választ adtak. Részletesen ismertette a bizottsági ülésen
elhangzott felvetéseket, í9y szólt a segélyezés kiterjesztéséról, a mezőőri álláshely
betöltéséről is. Elmondta, hogy a mezőóri szolgálat fenntartása nem kötelezó önkormányzati
feladat, fenntartását át kell gondolni.

Vida Lászlóné - képviselő: látszik, hogy harmonikus munka folyik a hivatalban.

Visontav lstván - képviselő: a fiatal házasok támogatásánál 300.000 Ft előirányzat
található, növelhetó-e ez az összeg.

Szádvári Erika - alieqvző: igen, előirányzatként az előző évek tapasztalata alapján került
meghatározásra. Javasolta, hogy a tervezett telekvásárlásokhoz adjon majd anyagi
támogatást a képviselő{estület.

Tóth Árpád - képvise|ő: a bizottsági úlésen elhangzott a gyermekétkeztetés
kedvezményeinek megállapítása, melyet jó javaslatnak tart.

Simkóné Jámbor Marinanna - képviselő: lehet-e nyári étkeztetés kapcsán
élelmiszercsomagot adni?

Szádvári Erika - alieqvzó: nem, csak meleg ételre lehet felhasználni.

Kerekes Tiborné - qazdálkodási előadó: ígénylést csak a HHH-s gyermekekre lehet
leadni.

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: hány napot takar ez a számadat?

Kerekes Tiborné - qazdálkodási előadó: kb. 80 napot jelent, ami a szünetekben van.
Kérdés, hogyan tudnánk megoldani a dolgozók szabadságának kiadását?

Visontav lstván - képviselő: nagyon jól elókészített előterjesztést kapott, jó mego|dásnak
tartja a telekvásárláshoz nyújtandó támogatás ötletét. Szimpatikus számára az adófizetési
fegyelem. Felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés jó lenne, ha tartalmazni a járdák -
Rákóczi utca - felújítását, valamint a belterületi utak karbantartását,

Mátvás Ferenc - képviselő: csatlakozik az előtte szólóhoz. Látja, hogy tornaterem
pályázatra nem számíthatunk, de kezdeményezi egy rendezvénysátor beszerzését, melyet
többféle célra is fel lehetne használni.



Simkóné Jámbor Marianna - képviseló: nem gond, ha nem fűthető?

Mátvás Ferenc - képviselő: nem, de í9y is ki lehetne használni, akár a falunap költségein is
tudnánk ezzel spórolni.

Kardos Attila - polgármester: érdemes elgondolkodni rajta, utána kell nézni, és ha nem
ütközik jogszabályokba, meg lehet valósítani, Véleménye szerint öltözót és WC-t is
biztosítani kell. A fenntartási költségeket is javasolja megnézni, s ezt követően lehet róla
dönteni,

Mátvás Ferenc - képviselő: a mezőőr külön státusz a költségvetésben?

Szádvári Erika - alieqvző: igen, azonban a képviselő-testület dönti el, hogy fenntartja-e,
vagy megszünteti, Ha fenntartja, s a foglalkoztatás megfelel a jogszabályi előírásoknak,
igényelhető rá állami támogatás.

Visontav István - képviselő: a mezőőrre hosszútávon szükség van, azonban csak akkor,
ha ,,útőképes". Javasolja a képviselőknek a költségvetési rendelet elfogadását,

A képviselők részéről egyéb hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet alkotta:

A rendeletet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza.

3. E|őterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy a 2015. évi zárszámadás elfogadása előtti

utolsO ienOeletmódosításra vonatkozó előterjesztés kerül a képviselő{estület elé, melyet a

bizottság ugyancsak megtárgyalt.

Tóth Árpád - képviselő: várjuk az adósságkonszolidációt, jó lenne ez a támogatás az Új

telkeknél utak kialakítására, illetve járda felújításra,

A képviselők részéről egyéb hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, Í9y a polgármester

szavazásra kérte a képviselőket.

A képviseló{estület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet alkotta:

A rendetetet a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza.

4. Tájékoztató az önkormányzat által 2O15, évben támogatásban részesítettek
e!számolásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester



Kardos Attlla - polgármester: ismertette az előterjesztést,

A képviselők részéről hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester
szavazásra kérte a képviselóket.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladarrrbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testületének í212016. (ll.í6.) határozata
Lajosmizse önkormányzati Tűzo|tó Parancsnokság 20í5. évi támogatás elszámolása

HATÁnozAT
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Lajosmizse Önkormányzati Túzoltó Parancsnokság 20'l5. évi együttműködési
megállapodás szerinti elszámo!ását elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. február 16.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének í3/2016. (ll.í6.) határozata
Ladánybenei Polgárőr Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása

HATÁnozAT
Ladánybene Község Önkormán yzatának Képvise!ő-testülete úgy határoz, hogy
a Ladánybenei Polgárőr Egyesület 2015. évi támogatási szerződés szerinti
elszámolását elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. február 16.

5. Előterjesztés az építési telkek kialakításáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: részletesen ismertette az írásos elóterjesztést, elmondta,
hogy 20 _ 21 építési telek kialakítására kerülhet sor. Jelenleg gondot jelent, hogy a tömbben
magántulajdon is található, a tulajdonosokkal előtte azonban egyeztetni szükséges.
lsmertette a képviselőkkel a geodétától kapott árajánlatot, s hozzáfűzte, hogy ezen összegek
sajnos nem tartalmazzák a közművesítés kiadásait.

Visontav lswán - képviselő: hosszú távon jó megoldás, a közművesítés után a szemben
lévő oldal már nem kerül je|entős kiadásba. A Batthyány utca folytatásánál kialakíthatók-e
telkek?



Kardos Attila - polqármester: azon a területen rendezetlen magántulajdonú ingatlan
található, ami kizáró ok.

A képviselők részéről egyéb hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, í9y a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta.

Ladánvbene Közséq Onkormánvzat Képviselő-testületének í412016. (ll. 16. ) határozata
az építési telkek kialakításáról

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a
ladánybenei 0í46/1 ,014612,0146/3, 014614 és a 0146/5. hrsz-ú ingatlanok alkotta
töm b telekalakítását megvalósítja.

2. A képviselő_testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert, hogy az
ingatlanokat érintő magánszemély ingatlantulajdonosokkal tulajdonjog
viszonyok rendezése érdekében tárgyaljon, melyet terjesszen a képviselők elé.
Felelős: Kardos Attila-polgármester
Határidő: 2016. június 30.

6. E!őterjesztés a kötelező betelepítési kvóta ellenitiltakozásról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Att!la - polqármester: ismertette az elóterjesztést, s kérte a képviselók véleményét.

Visontav lstván - képviselő: kérdezte, hogy ki volt a kezdeményező az előterjesztés
el készítésére vonatkozóan?

Kardos AttiIa - polqármester: a FlDESZ Kecskeméti Szervezete.

Visontav lstván _ képvisető: részletesen kifejtette a véleményét a migránsok
m agyarors zági helyzetével kapcsolatban.

Simkóné Jámbor Marianna - képvisető: feltétlenül csatlakozni kell, véleménye szerint
nagy problémáról beszélünk.

Tóth Árpád - képviselő: borzasztó, ami a határnál zallik, van gazdasági menekült és van

terrorlsta'ls. Ezek az emberek nem akarnak Magyarországon maradni.

A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Í9y a Polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással - az alábbi

határozatot hozta:



Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testületének 15/2016. (|l, 16.)
határozata
a kötelező betelepítési kvótáról

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A
kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát
és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és
oktatási rendszerü n kre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!

2. A képviselő-testület felkéri Kardos Attila polgármesteft, hogy je|en
határozatot küldje meg Magyarország Miniszterelnökének.

Határidő: 2016. február 16.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

7. E!őterjesztés az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület Alapszabályának
módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy az előterjesztés most került kiosztásra a
képviselők részére, mivel a testületi anyag postázása után érkezett.

A képviselők részéről hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester
szavazásra kérte a képviselóket.

A képviselő-testület 6 igen szavazahtal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 16/2016 (l!.16.)

határozata
Az ,,Aranyhomok" Kistérség Fejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kardos Attila
- polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

í) Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
,,Aranyhomok" Kistérség Fejlesztési Egyesület Alapszabályának
módosítását a határozat melléklete szerinti, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt ta rtalommal.

2| A képvlselő_testület felkéri Kardos Attila polgármestert, hogy Ladánybene
Község Önkormányzatát személyesen, vagy meghatalmazottja Útján a
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fentieknek megfelelő tartalommal képviselie az egyesület közgyú!ésének
ü!ésén.

3) A képvise!ő-testület felhatalmazza Kardos Attila polgármestert, hogy a
változásbejegyzési eljárás szükséges egyéb, - beleértve a hiánypótláshoz
kapcsolódó - nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2016. február 1 6.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

8. Egyebek

Visontav lstván - képviselő: felhívta a figyelmet, hogy a belterületi utak kátyúzása,
valamint a járdák felújítása szükségessé vált. Látja, hogy a község központjában
kamerák kerültek elhelyezésre, többen kérték, hogy a Gödörállási és Pálinkás dűlő
kereszteződésében is jó lenne elhelyezni.
Felháborítónak tartja, hogy a község belterületén nagyon sok a kóbor kutya, csapatokban
6 - 8 kutya is található.

A képviselótestúlet ülésén egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila - polgármester -
az ülést 16.00 órakor bezárta,

Kmf.

'l. 1-í ! 1.'....9--
kardos Attila
polgármester

',_11__4/)^ .;=r_!')*
szádvári Erika

aljegyző

Jegyzókönyv hitelesítők:

,)6&-)*( ,k;"u*v u. u-La.i \
simkóné Jámbor Marianna

képviselő
ntay lstv





Ladánybene Község Onkormányzata Képviselő-testületének

l 12016. (lI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás,
valamint az ÁllamháztartásrőI szőIó 2012. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.; 23. §.
alapján összeállított, valamint aSzewezeti és Működési Szabályzatről szólő 512011. (V.26.)
önkormányzati rendelet 39. § a, ponda alapján - a Pénzügl,i- és Ellenőrző Bizottság
véleménl,ének kikérésével - és a 2016. évi központi költségvetésről szőlő2015. évi C. törvény
alapján eljárva az a|ábbiakról rendelkezik:

Altalános rendelkezések

l. §.

A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzatára (továbbiakban:
Önkormányzat) és a Ladánybenei Közös ÖnkormányzatiHivatalra és a Ladánybenei Csiribiri
Ovodára (továbbiakban: Intézményeire).

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2016 évre a következők szerint állapítja meg:

cím száma Neve

I. Ladánybene Község Önkormányzata
II. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivaíal
III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A nem intézményi keretek közötti feladatok az lll.. Ull. és III/1 számú mellékletekben
alkotnak önálló címeket,

3, §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az irltézrnényeinek a 2016. évi
várható bevételi és kiadási előirányzatait és a íblhalmozási kiadásokat külön-külön a

címrendnek megfelelő bontásban. továbbá az Önkormányzaí szociálpolitikai ellátásával
kapcsolatos kiadásokat,

(2) E, rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásávaI kapcsolatos szabályokat.



4, §.

A Képviselő-testület az Önkorm ányzat és költségvetési szervként működő Intézményei
tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapitott egységes költségvetés szerint
gondoskodik.

Az Onkormányzat bevételei

5. §.

(1) Az Önkormányzat bevételei

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B 2 F e lhalmozás i c é lú tám o gatás ok állambáztartás on be lülről
83 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Múködési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 Finansz ít ozási bevételek
Kö|tségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szo|g. pénzforg. bev. felh. célra
B 8 1 3 Pénzforgal om nélküli bevételek ö ssze sen/el őző évi maradv ány l
Önkormán yzat bev ételei mindösszesen :

(2) Bevételekrészletezését e rendelet Il2. sz. melléklete tartalmazza.

Az Ön kor mánvzat kiadásai

.;

(l) Az Önkormányzat kiadásai

Kl Személyijuttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K513 Tartalékok 19.194.353
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felha|mozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

k9 Finansz ir ozási kiadások
Önkormán yzat kiadásai mindös§ze§en :

(2 ) F o gl alk o ztatottak | étszám a ( e n g e dé l y e z e tt)

Ft

152.092.953

20.700.000
8.211.000

181.003.953

181.003.953

Ft

23.014.000
6.020.000

27.916.300
5.713.000

25,2I0.653

5.056.000

300.000
93.229.953
87.774.000

181.003.953

20 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és Il3. sz. mellékletei tartalmazzák.



A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

7. §.

(1) A KOH bevételei

B l Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B 2 F e lhalm ozás i cé l ú tám o gatás ok áIlamhááartás on be l ülról
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú áWett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

88 Finanszírozásí bevételek 35.125.000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh, célra

B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/
LadánybeneiKözösÖnk.-iHivatalbevételeimindösszesen: 35.125.000

(2) Bevételek részletezését e rendelet IU2. sz. melléklete tartalmazza.

A Ladánybenei Közös Onkormányzati Hivatal kiadásai

8. §.

(1) A KÖH kiadásai

Kl Személyi juttatások 24.1 10.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.186.000
K3 Dologi kiadások 4.512.000
K4 Ellátonak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K513 Tartalékok
K6 Beruházások 317.000
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen: 35.125.000
k9 Finansz ir ozási kiadások
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal kiadásai mindösszesen: 35.125.000

(2) Foglalkoztatottak létszáma 8 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet IIl1 sz. mellékletei íartalmazzák.

Ft

Ft



A Ladánybenei Csiribiri Ovoda bevételei forrásonként

9. §.

(l) Az óvoda bevételei

Bl Működési célú támogatások államháztartáson belülről
82 F elhalmozási célú tám o gatások á||amháztartáson be 1ülről
83 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B 5 Fellralniozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 F inansz ir ozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszirozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszítozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
B8l3 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/
óvoda bevételei mindösszesen:

(2) Bevételek részletezését e rendelet III12. sz. melléklete tartalmazza.

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10.§,

(I) Az óvoda kiadásai

K1 Személyijuttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K5i3 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

I(9 Finansz ír ozási kiadások
óvoda kiadásai mindösszesen:

(2) Fo glalkoztatottak létszáma

Ft

6.967.000

6.967.000
52.649,000

59.616.000

Ft

32.362.000
8,996,000

17.305.000

699.000
254,000

59.616.000

59.6|6.000

14 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és aIII14, sz. mellékletei tartalmazzák.



A költségvetés végrehajtásának szabály ai

1 1.§

(1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szőlő 2011.évi CXCV. törvény és a
412013 (I.1 1.) Kormányrendelet az állambáztartás számvitelről, valamint a
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előirásai. valamint az
államháztartási törvény végrehajtásáról szőlő 368120l1. (XIL 24.) Kormányrendelet
előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az
Önkorm ányzat. mind az intézményei vonatk ozásában,

(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi
indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pőtlására. A
tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000Ft
mértékig a polgármestene ruházza át a testület a Mötv. 68,§. (4) bekezdése
felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga
gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti
felhasználásról a polgármester köteles a soíon következő képviselő-testületi ülés előtt
beszámolni.

(3) A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás a 2011 évi CXCV. N. az
Á||amháztartásról (Árrt) 34.§.,35.§.-aés a hozzátartoző36812011 Korm.rend. Ávr.
42.§.,43lA. §. -ban foglaltak alapján lehetséges,

(4) 
^ 

Képviselő-testület a Ladánybenei Közös ÖnkormányzatiHivatal jutalmazási keretét
a törr,,ény szerinti illetmény és munkabér l)%o-banhatározzameg.

(5) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási. felújítási
előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást
eszközölni. amilyen mértékben. és amikor az önkormányzathoz az eríe elfogadott
bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak (ipanízési adó, gépjármű adó,
stb.).

(6) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során
mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az
ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

(7) A Képviselő-testület feihatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb
hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzíntézeti elhelyezéssel illetve
befektetésse1.

(8) Az év közben esetlegesen jelerrtkező költségvetési hiány ftnanszirozásáról a

Képviselő- testület dönt.

(9) A költségvetési rendelet tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők kegyeleti és

szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztségviselók jogállásáról szóló törvény
előírásai szerint.



(10) Az Onkormányzat által támogatott szen,ezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévet
követő év január l5-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal
igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyről bőr,ebben a támogatási szerzódésben
foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó évi támogatás benyújtására
csak az jogosult, akinek az előző évi elszámolása benyújtásra került, mely
elfogadásáról a Képviselő-testület zárszámadásig dönt. A támogatás folyósítása ezt
követően történhet csak. támogatási szerződés kötésével,

zárő rendelkezések

10.§

(1) E rendelet kihirdetését követő 3, napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2016.január. 1 napjától kell alkalmazni.

, '-i.11r.' -v-- 'r..,_, -r!-,_.:_n--i ]
/Kárdos Afi]IaY /Szádvári Erira-'r'-.- 

*

polgárnrester aljegyző

A kihirdetés napja: 2016. február 19. nap
/' '-\

'.'i ,

lSzádváriErika l ' -

aljegyző



fáblázatban lévó adatok kötelezó íéladatokkent ertelrnezendók. alábontásssa] különböztetve meg az államigazgatási és önként vállalt feladatokat
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Bevélelek meshatározása íblhasználhatósás szerin1

l/2. melléklet a z l l20 l 6.(11.22, ) rendelethez

Ber,ételek alakulása

Bl }íűködési célú támosatások államháztartáson belülről

önkormánvzati hivatal műk 34 762 20o

zöldterület-sazdálkodással kapcsolatos feladatok támosatása l 505 250

közviálositással kancsolatos feladatok l 8 720 000

közíemető fenntartással kaocsolatos feladatok

2 9l4 680 2 91.1 680

Eg\,éb kötelező feladat támosatá

t-akott külterülettel kancsolatos feladatok t l 772 250

L l.bb )-bd ) ioscimekhez kapcsolódó 9 866 157 9 tt66 1_57

24 033 600

Ór,odanedapósusok munkáiát kö7\,etleniil §

4 693 333 4 693 333

Települési önkormán\zatok szociális feladalaínak 10 |1,7 2,76 I0 lI,7 276

,ermeketkeztetési í-eladatok üzenreltetési támosatása l8l 057 l81 057

Rászoruló svermekek szünidei étkezetése l 626 210 l 626 210

szociális étkeztetés l 439 360

l 952 820és közműr,elődési feladatok tá

önkormánvzat költsésvetési támopatása összesen:

oEp finanszírozás 3^7l4 000 3 7l1 000

l0 l33 000 I0 l33 000

Támosatásértékű bevételek összesen: l3 847 000

82 Felhalmozási célú támopatások államháztartáson helüIről

83 Közhatalmi be\,ételek

önkormányzat saiátos működési ber,éteIei összesen:

saiát bevételek (bérleti díiak.szoc, étk )

vagvonkezelésből származó bevétel

82ll000bel,ételek összesen:

85 Felhalmozási bevételek

86 l\{űködési célú átvett oénzeszközök

87 Felhalmozási célú á§ eta pénzeszközök

MKP köz



,etési be\,ételek összesen l19 ll5 753 27 126 000 34 762 200 l81 003 953

Ellátottak pénzbeli juttatásai

pénzforsalom nélküli bevételek /előző ér,i maradr,ánv i
nélküli ber,ételek l előző él,i maradr,ánr,/ összesen:

onkormányzati ber,ételek mindösszesen:

I/3. melléklet az I 1201 6.(IL22.)rendelethez

Ft
Eseti nénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa. Arany János ösztöndíi 100 000
Eeyéb nem intézményi ellátottak

- ebből: szépkorúak támogatása 150 000
ebből: önkormányzati sesély (Szoctv. 45. §.) természetbeni 200 000

- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli 200 000
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári

gy.étk.csomag) 500 000
- ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47.§. (1) bek. c)

pontja) 1 013 000
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) 200 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások

alaoián) adott oü-i ellátás 700 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások

alapián) adott term.-i ellátás - csomag 1 150 000
- ebből: te epülési támogatása (Szoctv. 45. §.) - beiskolázási t. természetbeni 300 000
- ebből: te epülési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás 300 000
- ebből: te eoülési támosatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti 500 000
- ebből: te epülési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési 400 000

k4 Ellátottak nénzbeli iuttatásai mindösszesen: 5 713 000

Esvéb működési célú kiadások
Rendőrsée támogatása 120 000
polgárőr Esyesület 300 000
Római Katolikus Esvház 300 000
szociáli s Feladatellátó Társulás 3 000 000
Laiosmizse Tűzvédelmi és Mentési köztestület 1 300 000
Ladánybene-Felsőlai os Szennwí z-elv eztési Onkormányzati Társulás l71 300
kecskemét Aranyhomok E gyesület 195 000
Ladánybenei Labdarueó Club 630 000
Tartalékok
-Bácsviz felhalmozás 3 110 261

Iskola tomaszoba felhalmozás 5 715 000
- Képviselői lap-top 2015 évi fel nem használás elhatárolása pl,: Ladánybenei
évkönw kiadására 991 000

- ellátottak pénzbeli ellátására évközben, ahova szükséges 4 405 000



- tartalék 4 973 092
- Pol gármesteri Bá1 kie gészítés e a játszőtér felú| ítására. beruházásra
K5 Egyéb működési célú kiadások mindössze§en: 25 210 653

Finanszírozási kiadások
Ladárrybenei Közös Onkormán _vzatiHivatal ( Intézmény ) 35 |25 000
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) 52 649 000
k9 Finans zírozási kiadások összesen : 87 774 o00

I/4. mellék|eí az l12016. (IL22.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

Felúiítások
K7 Felúiítások mindösszesen: 0

Ewéb felhalmozási célú kiadások
Elsó lakáshoz iutók támogatása 300 000

k8 Ewéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 300 000

Ft-ban
Beruházások
önkormán y zat tárgyi eszköz beszerzés 699 000

védőnő táreyi eszköz beszerzés 38 000
IkszT táreyi eszköz beszerzés 26 000
város és közséesazdálkodásra társyi eszköz beszerzés 190 000

Lakóinsatlan tárgvi eszköz beszerzés 38 000
Nem lakóingatlan táreyi eszköz beszerzés 572 000
Temető kerékpár tároló kialakítása 635 000

Telek vásárlás 318 000

Telek vásárlás 2 540 000

K6 Beruházások mindösszesen: 5 05ó 000



A táblázatban lévő adatok államigazgatási feladatokként értelmez€ndők, alábontás az idei évben nem t€Nezett, mely önkéntes feladat lenne_

IIll. melléklet az l/ 20l6.(tI.22.) rcndeletl

Ladánvbenei Közös Ötrkormánvzati Hivatalának 2016. évi kiadá§ok alakulá§e

CoFo
G

Szak-
feladat

Megnevezés
Fogl.
száma

Kl Szem.
jutt.

I<2

M. adót
t.jár.

K3
Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
Míik.cél
kiadások

K6
Beruhá-
zások

K7
Fel jítá-

sok

K8 Egyéb
felhalm.
cél kiad.

K9
Finansz.
kiadások

Osszesen

0l 1 130 999000_1
Önk. és

nk.hivatal 8 24 l l0 000 6 186000 4 512 000 3l7 000 35 l25 000

Önkormányzat iisszesen 8,00 24 110 000 6 186 000 4 512 000 0 0 3l7 000 0 0 0 35 125 000

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.
IIl2. melléklet az l l 20 7 6.(II.22.) rendelethez

Bevételek alakulása a Latlánybenei Kiiziis Önkormányzati Hivatalnál
Ft

Kotelezo önként vállalt Allamis. összesen

B1 Mííkiidési célri támogatások államháztartáson beliilr l 0

82 Felhatmozási célti támogatások államháztartáson tleltilr l 0

83 ktizhatalmi bevételek 0

84 Mííktidési bevételek 0

B5 Felhalmozási bevételek 0

86 Míikiidési cólri átvett pénzeszkiiztik 0

B7 Felhalmozási cél átvett pénzeszkiiziik 0

B1-7 Kiiltsgévetési bevételek tisszesen 0 0 0 0

B8 Finanszírozási bevételek 0 0 35 l25 000 35 125 000

8813 Pénzforgalom nélkiili bevételek l e|ózó évi maradvány l : 0

B8 1 6 Iránvítószervi {ámogatás bevétele 35 l25 000 35 125 000

0

Bevételek mindiisszesen : 0 0 35 l25 000 35 125 000



IIi3 . m elléklet az I l 20 I 6.(II.22.) rendel ethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai

A táb|ázatban ere deti előir ány zat nem szerep e l.

IIi4. mellékleí az I l 20 I 6.(II.22. ) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása (Ár'Á- val együtt)

Felúiítások
K7 Felúiítások mindösszesen: 0

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Ft
Beruházások
Informatikai eszköz beszerzése. létesítése z54 000

Esvéb társvi eszkőz beszerzése. létesítése 63 000

K6 Beruházások mindösszesen: 317 000



A táblázatban lévő adatok köteleá feladatokként érteünezendők, alábontásssal különböáetve meg az önkéDt vállalt fcladatokal, az idei évben nem teíveztünk.

llI/ l. rnelléklet az l l 20l6. (l1.22,) rendelethez

Ladánybenci Csiribiri Ovotlának 2016. évi kiadások alakulása

CoFoG Szakfela-
dat

Megnevezés
Fogl.
száma

Kl Szem.
jutt.

K2 M.
adót
t.jár.

K3 Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
Miik.célri
kiadások

K6
Beruhá-
zások

K7
Fel jí-
tások

K8
Egyéb

felhalm.
céltl
kiad.

K9
Finansz.
kiadások

összesen

09l l l0/09l l40 999000- Óvoda neveléS l0 26 568 000 7 448 000 3 0l7 000 699 000 254 000 37 986 000

0960 1 5 5629l2- C)voda irrtézményi étkeztetés 2 3 l 12 000 832 000 4 269 000 8 213 000

0960 l 5 5629l3- lskolai intézrnényi étkeztetés I 34l 000 358 000 6 359 000 8 058 000

096025 562911- M unkalre lyi étkeztetés l98 000 l98 000

0 l 3390 562920- Vendés étkeztetés 933 000 933 000

l 04037 5629l8-|
Intézményen kíviili
svermekétk, 0

l 0705 l 88992 l - l szociális étkeztetós l 34l 000 358 000 2 529 000 4 228 000

ovoda kiadások iisszesen l4,00 32 362 oo0 8 996 000 17 305 000 0 0 699 000 254 000 0 0 59 616 000



lIl/2. nrelléklet az l 12016.(l1.22.)rerrdelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvortánál

Ft
KoteIezii önként vállalt Allarnis. Osszesen

Bl Míikiidési célri támogatások államháztartáson belíilr l 0

82 Felhalmozási célri támogatások állq4háztartráson beliilr l 0

B3 kiizhatalmi bevételek 0

84 Mííkiidési bevételek 6 967 000 0 0 6 967 000

Miikodési bevételek

szociális étkezok 2 715 000 2 7,75 000

lntézrnényi térítési díj - óvoda 254 000 254 000

Intézmérryi térítésidíj - iskoIa 2 l59000 2 l59 000

Mtrnkahelyi étkezok 254 000 254 000

vendés étkezetetés l 524 000 l 524 000

E,gvéb sa!!t bevételek

kamat bevételek 0

Esvéb míikodési bevétel l 000 l 000

85 Felhalmozási bevételek 0

B6lvtíík dési célri átvett pénzeszk ziik 0

87 Felhalmozási célrí átvett nénzeszkiiziik 0

B1-7 Kiiltsgévetési bevételek iisszesen 6 967 000 0 0 6 967 000

B8 Finanszírozási bevételek 52 ó49 000 0 0 52 649 000

B813 pérrzforsalom nélkiili bevételek l elózó évi rnaradvánv / 0

B8 1 6 Irányítószervi támogatás bevétele 52 649 000 52 649 a00

Bevételek mindiisszesen : 59 616 000 0 0 59 616 000



III/3 . m ell ék|eí az I l 20 1 6.(IL22. ) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési céIú kiadások, ...

Atáblázat az idei évben nemleges, az eredeti előirányzat
alapján.

IIU4, melléklet az 112016. (IL22,) rendelethez

Óvoda felhalmozási kiadásai (ÁFÁ-vat együtt)

Felúiítások
Ingatlanok felúiítása (betonszegély) 254 000

K7 Felúiítások mindösszesen: 254 000

Ft

Ft
Beruházások
Informatik ai eszköz beszerzése. létesítése 318 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 381 000

K6 Beruházások mindösszesen: 699 000



Ladánybene Község Onkormányzata Képviselő-testületének
2 12016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szólő 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Ladánybene. Község Önkorrnányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) az Áltamháztartásrő| szőló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.; 23-24. §.
és 34. § bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 5l20|l. (V, 26.) önkormányzati rendelet 39. § a) pontja alapján - a

Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság vélernényének kikérésével - és a 2015. évi költségvetéséről
szólő 2014. évi C. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 312015. (IL27.) rendeletének 5.§-a
helyébe a következő rerrdelkezés lép:

Az önkorm ányzat bevételei

,,5.§.

(1) Az önkornrányzat bevételei eFt

B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.259
B 2 F e lhalm o zás i c é lú támo gatás o k á|lamháztartáson be l ülrő l
83 Közhatalmi bevéteiek 39.251
84 Működési bevételek 13.607

B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök 125
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 81

Költségvetési bevételek összesen: 199.323
B 8 F inarrsz ír o zási ber,ételek
Költségvetési hiány belső finanszirozására szolg. pénzforg. bev, műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

8813 Pénzforgalom nélküli bevételek összeserVelőző évi maradvány/ 19.100

88 Értékpapír 22.00a
B8 Allamháztartásonbelüli megelőlegezések 4.975
Önkormányzat bevételei mindössze§en: 245.398

(2) Bevételek részletezését e rendelet I/2. melléklete tartalmazza."

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3l20I5. (II.27.) rendeletének 6.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:



Az önkorm ányzat kiadásai

,,6. §.

(I) Az önkormány zat kiadásai

K1 Személyijuttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájátulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9 Finansz ir ozási kiadások
Önkormán yzat kiad,ásai mindösszesen :

( 2 ) F o g 1 alk o zíatottak Léts zám a ( en ge dé l ye z e tt)

eFt

22.28I
5.649

31.989
5,368

46.483
7.432

660
150

120.012
l25.386
245.398

22 fő

(3) A kiadások részletezéséte rendelet I/1. és I/3. mellékletei tartalmazzák.

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3l2O15. (II.27.) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánvbenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

,,7. §.

(1) A KÖH bevételei

B1 Működési célú támogatások áIlamháztartáson belülről
B 2 F e lhalm ozási c é lú támo gatások állambáztartás on belülrő l
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú áwett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 F inansz ír ozásí bevételek
Költségvetési hiány belső finanszirozására szolg. pénzforg. bev, műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
88l3 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/ 5.213
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen: 54.398

(2) Bevételek részletezését e rendelet IIl2. melléklete tarta|mazza.

eFt

2.977

3.250
51 .l48

62
2lI



4, §,

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3l2O15. (II.27.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

,,8. §.

(l) A KÖIl kiadásai

K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruLási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

k9 F inansz írozásí ki adások
Ladánybenei Közös Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen:

(2 ) F o gl alk o zíatotrak |étszáma

(3) A kiadások részletezését e rendelet IIl1. mellékletei tartaLmazzák.

eFt

24.667
6.818
9,700
4.155
6.782
2.276

54.398

54.398

8fő

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3l20I5. (II.27.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

,,9. §.

(1) Az óvoda bevételei

B1 Működési célú támogatások áIlamháztartáson belülről
82 Felhalm ozási célú támogatások államháztartáson belülről
83 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszkőzök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 F inansz irozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszirozására szolg. pénzforg, bev, műk, célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg, bev, felh. célra

B8l3 Pénqíorgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradl,ány/ 3.727

Óvoda bevételei mindösszesen: 66.104

eFt

9.620

9.620
56.784



(2) Bevételek részletezését e rendelet III/2. melléklete tartalmazza.

6, §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 312015. (II.27.) rendeletének 10,§-
a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

..1 0. §,

(1) Az Óvoda kiadásai

K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ílozzájáruIási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb fe|halmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

I(9 Finansz ir ozási kiadások
óvoda kiadásai mindösszesen:

(2 ) Foglalkoztatottak létszáma

eFt

33.657
9,1 58

1 7.1 80

5.703
706

66.404

66.404

14 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1, és aIII14, mellékletei tartalmazzák.

zárő rendelkezések

7.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a 312015.(IL27 .)

rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.
) r-_-. jl.},*-_

kardos Attila
polgármester

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 201 6. február 19.nap

/ <.-
i_ .r.l_ ;_ ,/ <=-\ r,r- 

(t

lSzádvári Erika /

a\egyző

// . ,', ),,._ !(,. _. r i_ ( ,, l

szádvári Erika
aljegyző

)
{_.



A tábláatban le\,ö adatok kotelező feladatokként énelmezendök. alábontásssal kulonboáetve meg az államigazgatási és önként \'áIlalt feladatokat

Ii l melléklel a j/ 20l 5 (Il :7 ) íendelethez

Ladánvbene Község önkormánvzatának 2015, évi kiadások alaku|ása



Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerin1
V2,melléklet a 3 l20 1 5.(I1.2'7 .'lrendelethez

Ber,ételek alakulása
eFt

Kötelező
Onként
r,állalt Allamrs. Osszesen

Bl Működési céIú támopatások államháztartáson belülről
B l l Onknmánr,7át kölf§éoveté§i tÁmaoclÁce,

onkormánvzati hivatal műk. támosatás 34 808 3.1 808
zöldterület-sazdálkodással kaocsolatos feladatok támogatása l 506 l 506
Kön,iálosítással kapcsolatos feladatok támogatása 18,720 18 720

köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 100 l00
közutak fenntartása 3 390 3 ]90
Es\,éb kötelező feladat támosatása 5 000 5 000
Lakott külterülettel kancsolatos feladatok támo gatása l75,7 l 757
ovodanedasósusok átlasos bértámosatása 23 572 23 572
Ovodapedagógusok munkáiát közvetlenül s, átlaeos bértám 7 21(l 7 210
ovoda működési támosatása 4 200 4 z00
Gr,ermekétkeztetési feladatok átlagos bértámosatása 7 682 7 682
Gvermekétkeztetési feladatok üzemeltetés1 támosatása 2 054 z 054
Hozzáiárulás a pénzbeli szociáIis iuttatásokhoz 8 904 8 904
szociális étkeaetés l 66l l 661

Tanvap,ondnoki szoleáltatás 2 500 2 500

szociális ásazati nótlék í,l7 l7,7

Bérkomnenzáció 947 947

könrtári és közművelődésr feladatok támosatása l 960 l 960

Onkormánvzat költségvetési támogatása összesen: 88 840 2 500 34 808 126 l18
lll 2 lle§zámoló ttilíizetés yissz,utálásán,k he\,étele l35 l35
R l 6 Támosatásértékíi bevételek
Aht-n belüli (páh,ázat. visszafiz) 98l 98l
Aht-n belüli műk.c.támosatás l l89 l l89
Elvonások_ befizetések miani l 005 l 005

oEp finanszírozás 3 714 ] 714
Mkp közfoslaIkozatottak bértámosatása l3 087 l3 087
Támogatásértékű ber,ételek összesen: l8 99s 98l 0 19 976
B2 Felhalmozási célú támosatások államházt-n belülről
83 Közhatalmi bel,ételek
onkománvzat saiároc míikaílési her,éte

Géniárműadó 9 689 9 689
Inarűzési adó 17 490 17 490

kommunális adó 2 330 2 330

Bírságok. pótlékok 9 742 9 472

Önkormányzat saiátos működési bevételei összesen: 0 39 25l 0 39 25l
84 l\{űködési ber,ételek
Miiködesi heYéfeIek

Eg\,éb saiát bevételek (bérleti díiak.szoc, étk ) 2 605 2 346 4 95l
vas\ onkezelésbő] származó ber étel 3 260 3 2,60

Tor,ábbszámlázott szolgáltatás l 557 I 424 2 98l
Fm,éh qaiá1 hevr

Eevéb működési bevételek 2 59 z l59
Biaosító általi kártérítés 23 l23
kamat bevételek JJ l33

f,svéb saiát ber,ételek összesen: 7 422 6 85 0 t3 607

B5 Felhalmozási bel,ételek
86 Működési célú á§,ett oénzeszközök t25 l25
87 FeIhalmozási célú átvett pénzeszközök 8l 8l

B1-7 Költssér,etési bel,ételek összesen l l5 392 49 123 3,t 808 |99 323

88 Finanszírozási bevételek 19 975 26 l00 46 {l75

88l3 Pénzforgalom nélküli bevételek / e|őző évi
mlrldr,ánv / :

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvdny /
összesen: I5 000 4 I00 0 l9 l00
Ertékoaoír vásárlás 22 000 22 000

2 0 l 6 00 n ettó m e g e l ő l e g ezés e az áIlamháztartástól 4 975 4 9,75

önkormánvzati bevételek mindösszesen: l35 367 75 223 34 808 245 398



l/3, melléklet a 3DOr5.QI.27.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai
eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Természetben nyúitott támo gatás l 189

Intézményi pénzbeli ellátás - oktatásban részt vevők 85

Esvéb önk.természetbeni iuttatások (nyári gyerm.étk,cse.) 478

I(öztemetés 167

Önk. által sai át hatáskörben - természetben i .j uttatások (saj át nyu gd íj as) 310

Önk.által saiát hatáskörben - természetbeni iuttatások (kar.csg.) 840

Szépkorúak iubileumi iuttatásai 500

Természetben nyúitott támogatás - téli tüzelő 1 0l2

Teleoülési támosatás - beiskolázási 260

Pénzbeli te|epüIés támogatás - lakhatási támogatás 193

Pénzbeli települési támogatás - temetés |20

Pénzbeli települési támogatás - átmenel 214

összesen: 5 368

k4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai mindösszesen: 5 368

Esvéb működési célú kiadások

Rendőrsés támogatása l20

Polsárőr Eevesüle1 300

Római Katolikus Eevház 300

Szociális Feladatellátó Társulás l 616

Laiosmizse Tűzvédelmi és Mentési köztestület l 300

Kincstár visszafizetés - 20l4 óvoda 5 005

Ladánvbene Községért Alapítvány (iátszótér) 610

Ladánvbenei Foci Club 488

Ladánvbene-Felsőlaios Szennyvízelvezetési Onkormányzati Társulás 172

Alapitvány - Iskola 230

Tartalékok 26.778

Céltartalék (TeIek vásárlás) 2 858

Céltartalék (könyvkiadás vagy telek vás.kialakítás i ktg. ) 991

Céltartalék (testnevelési órák megoldására) 5 .715

k5 Esvéb működési célú kiadások mindösszesen: 46 483

Finanszírozási kiadások
Közös Önkormányzati Hivatal( Intézmény ) 45 935

Ladánybenei Csiribiri Ovoda ( Intézmény ) 53 057

Enékpapír eladás 22 000

20l5 00 havi meeelőlegezés 4 394

k9 Finanszírozási kiadások összesen: 125 386



I/4. melléklet az 312015. (II.27 ,) rendelethez

Onkormányzat felhalmozási kiadásai
áfával

e Ft-ban

Esvéb felhalmozási célú kiadások

Első |akáshoz iutók támoeatása l50

I(8 Epvéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 150

Beruházások

közviláeosítás 152

Arany János utca hosszabbítása víztoronvis 4.830

Lakóineatlan tárgvi eszköz beszerzés 234

ovodai qvermek étkeztetés társyi eszköz beszerzés 69

onkormányzat tárevi eszköz beszerzés 282

Közfoglalkoaatottak tárgyi eszköz beszerzés 584

civil szervezetek részére leltárral átadott tárgyi eszköz 137

védőnő laptop beszerzés 145

IkszT társvi eszköz beszerzés ll
város és közsépsazdálkodásra társvi eszköz beszerzés 288

Falusondnoki társvi eszköz beszerzés 12I

Nem lakóingatlan táreyi eszköz beszerzés - műv .ház 489

K6 Beruházások mindösszesen: 7 342

Felúiítások

Temető harangláb, térkő 427

tskola kerítés, iárda z))

K7 Felúiítások mindösszesen: 660



Atábliuatban lévó adatok államigazgatási feladatokként értelmezendők. alábontás az idei évben nem tervezett. mel1,,önkéntes feladat lenne.

IL'L mel]éklet az 3l' 20l5.(IL27,) rendeletlrez

Ladánvbenei Közös Önkormánvzati Hivatalának 2015. évi kiadások alakulása

kormánvzati
Funkció szakfeladat Megnevezés

Fogl.
száma

Kl
Szem.
jutt.

K2
M. adót
t,jár.

K3
Dologi
kiad.

K,l
Szocpol.

ell.

K5
Műk.célú
kiadások

K6
Beruházások

K7
Felújítások

K8
Egyéb

felhalm.
célú
kiad.

K9
Finan§z.
kiadá§ok

Osszesen

01 l l30 84l ]6 Onk,hivata] 8 24 66,7 6 818 9 700 6,782 ) 11A 50 243

l 0501 0 882llll Rendszeres szoc,s 718 7l8
l05010 8821l11 FoclalkoZtatást heh,,tám l 403 l 403

l 06020 882l l ,: l LakáSfennt,t,nonna l 994 l 994

l 0405 l ovodáZtatási támogatás 40 10

önkormánvzat összesen 8,00 24 667 6 8|8 9 700 rl 155 6 782 2 276 0 0 5,1 398

Bevételek meghaíár ozása felhasználhatóság szerinl

II/2. mellék|et a 3l20I5.(I.27 .)rendelethez
Bevételek alakulása a Ladánybenei I(özös Önkormányzati Hivatalnál

eFt

Kötelező
Onként
vállalt Allamis. Osszesen

Bl Működési célú támopatások államháztartáson belülről 2 977 2 977

82 Felhal mozási cél ú támopatások ál|amháztartáson be| ülről

83 közhatalmi bevételek 62 62

84 Működési bevételek 2ll zll

85 Felhalmozási bevételek

86 Működési célú átvett nénzeszközök

87 Felhalmozási célú átvett nénzeszközök

B1-7 Költspévetési bevételek összesen 0 0 3 250 3 250

B8 Finanszírozási bevétclck 45 935 45 935

8813 Pénzforsalom nélküli bevételek l előző évi maradvány /:
Pénzforsalom nélküli bevételek lelőző évi maíadvány l 0

pénz.forsalom néIküli bevételek / előző évi maradvánv / összesen: 0 0 5 213 5 213

Bevételek mindösszesen : 0 0 54 398 54 398



II/3. melléklet a 3i201 5.(I1.27,)rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt

lI/4. mellékl et a .3 /20 | 5 .(1I.27,) r endeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása tÁrA- val együtt/

Eseti oénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Rendszeres szociál is segélv 7l8
Foslalkoztatást helvettesítő támosatás l 403

Lakás fen ntartási támo satás l 994

ovodáztatási támoqatás 40

összesen: 4 155

eFt

Beruházások

Informatikai eszköz 682

Esvéb társvi eszköz 1ll0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 484

K6 Beruházások mindösszesen: 2 276



^íáblázaíban 
lévő adatok kötelező feladatokként értelmezendők. alábontásssal különböáetve meg az önként vállalt feladatok^t. az idei ér,ben nem teneáünk

III/l, melléklet az3l 2015 (II.27.) rendelethez

Ladánvbenei Csiribiri Ór,odának 20l5, ér,i kiadások alakulása

Kormán!,Zati
Funkció szakfeIadat Megnevezés Fogl,

száma
Kl SZem.

jutt.

K2
M. adól
t.jár.

K3
Dologi
kiad.

K4
SZocpol.

ell.

K5
Műkcélú
kiadások

K6
Beru-

házások

K7
FeIújí-
tások

K8
Egyéb

felhalm.
célú
kiad.

K9
Finansz.
kiadások

0sszesen

091 1 10109l 140 85l01 1 1 ovodai nevelés l0 z7 93l 7 604 3 286 5 703 ioj 11 886

0960 l 0 5629l2l ovorlai intézrnénvi étkeztetés z 485 761 3 894 l14 7 287

096020 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés l 884 435 6 653 200 9 l72
013390 5629201 \:endéc étkeztetéS 988 988

l 0705 1 88992 ] l szociálrs étkeztetés l 35,7 355 2 359 4 071

onkormánvzat összesen l4.00 33 657 9 l58 l7 l80 5 703 106 0 0 0 6(1 101

l I l/2. melléklet a 3 l 20 1 5.(II.27. ) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál
eFt

Kötelező onként vállaIt Államis. összesen

BI Működési célú támosatások államháztartáson belülről

82 Felhalmozísi célú támogatások államháztartáson belülről

83 Közhatalmi ber,ételek

84 Működési ber,ételek

Működési bevételek 873 873

szociális étkezök 3 40,7 3 40,7

Intézményi téritési díi _ óvoda 1 642 l 642

Intézménvi térítési díl - iskola 2 0l8 2 0l8

vendés étkeztetés. munkahel_vi étkezés l 674 l 6,74

Fn,éh saiát hevételek

kamat bevételek 6 6

Epr,éb saiát ber,ételek összesen: 9 620 0 0 9 620

B5 Felhalmozási ber,ételek

86 N{űködési célú átrett pénzeszközök

87 Felhalmozási célú átrett pénzeszközök

B1-7 Költssér,etési ber,ételek összesen 9 620 0 0 9 620

B8 Finanszírozási bevételek 56 584 200 s6 784

R8 | _j pénzforqelom nélküli bevételek i előző évi maradvá ny /

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / 0

Pénzforsalom nélküli bevételek / előzö évi maradvdny / összesen: 3 727 0 0 3 727

Bevételek mindösszesen: 66 204 200 0 66 4o4



lll/3. melléklet a 312015.(II.27.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, ...

eFt

A táblázat az i dei évben nem l e ges, az ered eti előir ány zaí alap ján

lII/4. mellékleí a 3l20l5.(lI.27 .) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása t ÁP L- val együtt/

eFt

Esvéb társvi eszköz 556

Beruházási célú e|őzetesen felszámított általános forgalmi adó l50

k6 Beruházások összesen 706
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