
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/20t4. (!l. 04.) rendelete

a 2Ot4 " évi költségvetésről

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk 32. cikk (1) bekezdésében, valamint az Államháztartásról
szőló 20L2. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.l 23, §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5l2a11. (V. 26.) önkormányzati rendelet
39.§ a. pontja alapján - a Pénzügyí- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével- és a201,4,
évi költségvetésről szőló2013. éviCCXXX" törvény alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Általá nos rendelkezések

1, §.

A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)
és a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra és a Ladánybenei Csíribiri Óvodára
(továbbiakban: lntézményeire).

A kö ltségvetés címrendje

2. §,

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 201,4 évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma

L Ladánybene Község Önkormányzata
il, Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda

Neve

A nem intézményi keretek közötti feladatok azlf1-,,ll/L. és lll/1 számú mellék|etekben alkotnak
önálló címeket.

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményeinek a 2014. évi
várható bevételi és kiadási előirányzatait és a felhalmozási kiadásokat külön-kúlón a címrendnek
megfelelő bontásban, továbbá az önkormányzat és a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
szociá l politikai ellátásával ka pcsolatos kiadásokat.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.



4, §.

A KépviselŐ-testület az önkormányzat és költségvetési szervként működő intézményei
tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint
gondoskodik.

Az önkormányzat bevételei

5. §,

(1) Az önkormányzat bevételei

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevéteIek összesen:
88 Finanszírozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh, célra
8813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/
Önkormányzat bevételei m indösszesen:

(2) Bevételek részletezését e rendelet l/2. sz, melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §.

(1) Az önkormányzat kiadásai

K1 Személyijuttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működésicélú kiadások
K512 Tartalékok 394

K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

k9 Finanszírozási kiadások
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett)

eFt

124.326

t9.700
6.994

151.020

L51.o2o

eFt

16.415
5.515

33.933
4.150
4.193

3.175
300

67.58t
83.339

151.020

20 fő

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



A Ladánybenei közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

7, §,

1r; n rÖH bevételei

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú támogatások állam háztartáson belűlről
83 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
88 Finanszírozási bevételek 34.808
költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk, célra
költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
8813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/elő ző évi maradvány/
LadánybeneiKözösönkormányzatiHivatatbevételeimindösszesen: 34.808

(2) Bevételek részletezését e rendeletll/2, sz. melléklete tartalmazza,

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

8, §.

(1)A KÖH kiadásai eFt

K1 Személyijutlatások 22,459
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.515
K3 Dologi kiadások 5,834
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működésicélú kiadások

- K5I2 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen: 34.808
k9 Finanszírozási kiadások
Ladánybenei Közös Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen: 34.808

(2) Foglal koztatottak létszáma

(3) A kiadások részletezését e rendelet ll/t sz. mellékletei tartalmazzák.

8fő

eFt



A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

9, §.

(1)Az óvoda bevételei

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
82 Felha lmozási célú támogatások államháztartáson belülről
83 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költséryetésí bevételek összesen:
88 Finanszírozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg, bev. műk. célra
Költségvetési hiány be|ső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
8813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/e|őző évi maradvány/
óvoda bevételei mindösszesen:

(2) Bevételek részletezését e rendeletlll/2. sz. melléklete tartalmazza.

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10. §.

(1)A KÖH kiadásaí

K1 Személyijuttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működésicélú kiadások
K512 Tartalékok

K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9 Finanszírozási kiadások
óvoda kiadásai mindösszesen:

(2) Foglalkoztatottak létszáma

eFt

5.7]-0

5.710
48.531

54.24L

eFt

30.373
8.181

75.687

54.24L

54.z4t

14 fő

(3)A kiadások részletezését e rendelet llll1és a lll/4. sz" mellékleteitartalmazzák.



A költségvetés végrehajtásának szabályai

11,§

(1) A költségvetés végrehajtását az államhiztartásról szóló 2}Il.évi CXCV. törvény és a
412013 (I.11.) Kormányrendelet az áIlamháatartás számvitelről, valamint a Számvitelról
szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az á|lanhaztartási törvény
végrehajtásarÓl sző|ő 3681201I. (XIL 24) Kormányrendelet előírásai szerint a
Ladanybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind, az Önkormanyzat, mtnd az
tntézmény ei v onatko zás áb an.

(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközí indokolt
többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés
jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.eFt mértékig a polgármesterre ruházza át a testület
a Mötv, 68,§. (4) bekezdése felhataímazásával, 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 soron következő képviselő-testületi ülés előtt
beszámolni.

(3) A Képviselő-testület a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal jutalmazási keretét a törvény
szerinti illetmény és munkabér l)o/o-ban határozza meg.

(a) 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 erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre
állnak (iparűzési adó, gépjármű adó stb.).

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

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszkózök
lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított
legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.

(7) 
^z 

év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő- testület
dönt.

(8) A költségvetési rendelet tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők kegyeleti és szociális jellegű

támogatását a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvény előírásai szerint.

(9} Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévet követő év január

31-ig a támogatött célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást
készíteni, melyről bővebben a támogatási szerződésben 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.



(1)

{2\

záró rendelkezések

10.§

E rendelet kihirdetését követő 3, napon lép hatályba,
E rendelet rendelkezéseit 2014. január. 1 napjától kell alkalmazni.

. i -)*,*..

/rjrdos Attila/
polgármester

A kihirdetés napja: 2014, február 10, nap

,,--):a-1, ,

.J

/5zadvarl EllKa /
aljegyző

, / - 
-J,a:.,-< 4'+ -r'í-r, r &

/Szádvári Erika /
aljegyző



A táblázatban lévő adatok kÖte|ező feladatokként értelmezendők, alábontásssal különböztetve meg az államigazgatási és önként Vállalt
feladatokat.

l/1. melléklet az 2/ 2a74 U.10.) rendeiethez
Ladánvbene község önkormánvzatának 20t4, évi kiadások alakulása





Önkormányzat ös§zesen
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Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.
l/2,sz. melléklet a 2/2074,(ll 10.)rendelethez

Bevételek alakulása

eFt
Kötelez

ő
Önként
vállalt Államis,

Ossze
sen

B1 Működési célú tímogatások államháztartáson belülrői
B11 Onkormánvzat költségvetési támosatása:

onkormányzati hivatal műk. támoAatás 34 808 34 808
40loIerulet_gazdalkodassal kapcsoIatos feladatok támopatása 7 3o7 L 5o7

kozvlaloslIassal kapcsolatos teladatok támosatása L6 567 t6 567
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 1 250 1 25o

közutak fenntertása 3 269 3 269
Ecvéb kötelező feladat támoeatása 4 62a 4 628

Ovodapedagógusok átlagos bértámoEatása 22 776 22776
ovodapedagógusok munkáját közvetlenúl s. átlagos bértámosatása 7 2oo 7 2o0

ovoda működési támosatása 3 341 3 341
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámosatása 6 300 6 300

Hozzáiárulás a pénzbeli szociális iuttatásokhoz 2 767 z767
Kistelepülések szociális feladatainak támoeatása L 7!4 7 714

szociális étkeztetés I 3a4 1 384
Ta nya gondnoki szoleáltatás 2 500 2 500

Könytári és közművelődési feladatok támopatása 1 963 1 963

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 74 666 2 500 34 808
111
974

B16 Támogatásértékű bevételek
MVH lKszT M3 támogatás 1 100 1 100

MVH Falumegújítási pályázat 297t 2 977
FM támgatás mezőőrre 600 600

oEp finanszírozás 3 390 3 390
MKP közfoglalkozatottak bértámoBatása 

l 4 297 4 291,
Támogatásértékű bevételek össze!9n: 7 68l 4 67L 0 t2352

B2 FelhaImozási célú támogatások államháztartáson belülről

83 közhatalmi bevételek
onkormályzat saiátos működési bevételei:

Gépjárműadó 6 000 6 000
lparűzési adó 11 500 11 500

kommunális adó t 20o 1 200
Bírságok, pótlékok 1 000 1 000

Onkormányzat saiátos működési bevételei összesen: 0 19 700 0 19 7o0

84 Működési bevételek
Működési bevételek

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek 40 40
Ecyéb saiát bevételek (bérleti díiak.szoc. étk ) 22oo 3 442 5 642

vagvonkezelésból származó bevétel Lt2 r7z
Továbbszámlázott szoIsáltatás 600 500 1 200

Esvéb saiát bevételek
kamat bevételek

Egyéb saját bevételek összesen: 2800 
|

4 I94 0 6 994

B5 Felhalmozási b€vételek

- 
T

86 Működési célú áwett pénzeszközök

l



87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7 Költsgévetési bevételek összesen

alom nélküli bevételek /előző evl

l/3.sz. melléklet a 2 /2074.(ll. 10.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

Esvéb rászorultsástól füeső ellátás 400

köztemetés 300
Eseti pénzbeli ellátások és természetbenijuttatások / szociális

csomag 750

Önkormányzati segély / átmeneti 200

Étkeztetés 220o
Önkormánvzati segélv / temetési 300

Osszesen: 4 150

K4 Ellátottak mindösszesenl 4 150

Esvéb működési célú kiadások

Rendőrsée támogatása L20

Polgárőr Egyesület 300

Bene-2000 Nonprofit Kft. 50

Római Katolikus Egvház 3o0

Ladánybene Községért Ala pítvá ny 300

szociális Feladatellátó Társulás 1 300

Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület 1 050

Belső ellenőri tevékenvsés 2013 l)U

Kecskemét Aranyhomok Egyesü let 189

Tartalékok 394

Duna menti és kiskunsáei vízeazdálkodási TársuIás 40

k5 Esvéb működési célú kiadások mindösszesen: 4t93

Finanszírozási kiadások
Közös Önkormánvzati Hivatal ( lntézmény ) 34 808

Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( lntézmény ) 48 531

k9 Finanszírozásí kiadások összesen: 83 339



l/4. melléklet aZl20l4, (lt. 10.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

e Ft-
ban

Felújítások

Művelődési ház felújítása

K7 Felúiítások mindösszesen:

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Első lakáshoz jutók támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:



A táblázatban lév adatok államigazgatási feladatokként értelmezend k, alábontás az idei évben nem tervezett, mely onkéntes feladat lenne.

lll1. melléklet a2/ 2014 (ll. 10..) rendelethez
Ladánvbenei kiiziis nkormánvzati Hivatalának 2o14. évi kiadások alakulása

Kormányzati
Funkció

5!akfeladat Megnevezés
Fogl,

száma

K1
szem.

iutt.

K2
M.

adót
t.iár.

K3
Dologi
kiad.

l(4
szocpol.

ell.

K5
Míík.célti
kiadások

K6
Beruházások

R7

F ltijítások

K8
gyéb

felhalm.
él

kiad.

K9
Finansz.
kiadások

(isszesen

01 1 130 8411261 ónk.hivatal 6
17

934
5

140 4 376 27 Aso
01 122o 841133 1 Adó, illeték l 1 958 584 729 ,27t

1o9o1o 8412381
Szociális szolg. helyi

ieaze. 7 2 567 797 729 4 oa7
882111 1 Rendszeres szoc.s o

1o6020 8821 131 Lakásíennt,t.norma o

nkoímányrat iis5resen 8,o0
2z

459
6

515
5 834 0 o 0 0 o 0 34 808



Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

l l/2.sz. mel léklet a 2 12014.(l l. 10. ) rendelethe;
Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

81 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

87 Felhalmozási célú átvett

lom nélküli bevételek /előző évi maradvány /
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /

összesen:

l l/3.sz. melléklet a 2 l 2074.(| l. 10. )rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

e
F

t
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Rendszeres szociális seeélv
Foglal koztatást helvettesítő tá moeatás

Lakásfenntartási támogatás

óvodáztatási tá mosatás

összesen: 0



ll/4. sz. melléklet a 2/201,4.(ll. 10.) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása l ÁF Á- v al együtt/

eFt

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.
A táblázatban lévő adatok kötelező feladatokként érteimezendők, alábontásssal különböztewe meg az önként vá|lalt feladatokat, az idei évben ner

lll/1, melléklet a2 l 2074 (l1.10.) rendelethez

Ladánvbenei €siribiri óvodának 2014. évi kiadások alakulása

Kormányl
ati Funkció

Szakf
elada

t
Megnevezés

FoBl.
száma

K1
§ze
m.

jutt

Kz
M.
ad
ót
t.i
ár.

K
3

D

ol
o
gi
ki
a

d.

K4
szo
cp
ol,
ell.

K5

Mű
k,c
élú
kia
dás
ok

K6
Bel
u-

ház
áso
k

K

7

F

e
I

ú
j
í

t

s

o
k

K8
E8y

éb
fel
hal
m,
cél
ú

kia
d.

K9

Fin
ans
z.

kia
dás
ok

öss
zes
en

091110/09
1140

8510
111

Óvodai
nevelés 10

55

2

6

50

7

3

8
9

5

35
05

4

095010
5629
lzl

óvodai
intézményi
étkezteté5 t,2

1

74
6

47
z

2

6

6

6

4
88
4

096020
5629
131

lskolai
intézményi

étkeztetés

2

91

0

lé

4
4
4
2

8

13

9

013390
5629
zo!

Vendé8
étkeztetés

11

8

z

9

8

2

95
3

107051
8899
zl7

szociáli5
étkeztetés 0,5

72

8

19

7

2

2

8
6

3

2L
1

Önkormánwat összesen 14,00
30
37

3

8

l8
1

1

5

6
8
7

0 0 0 0 0 0
54

24
1



lll/2.sz. mellékler a 2l2O14.(ll. 10.) rende|ethez

Bevételek alakulása a Ladány,benei Csiribiri Óvodánál
eFt

KöteleZő
Önként
vá llalt Államip összesen

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülról

B2 Felhalmozási célú támoeatások államháztartáson belülről

83 közhatalmi bevételek

84 Működési bevételek

Működési bevételek

szociális étkezők 2zoo 2 2oo
tntézményi térítési díi - óVoda 1 140 7 740

lntézménvi térítési díi . iskola 1 550 1 550

vendég étkezetetés 810 810

Egvéb saiát bevéteiek

kamat bevéteiek 10 10

Egyéb saiát bevételek összesen: 5 71o 0 0 5 710

B5 Felhalmozásí bevételek

86 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök

B1-7 Költspévetési bevételek összesen 5 7Io 0 0 5 77o

88 Finanszírozási bevételek 48 531 48 531

8813 pénzforsalom nélküli bevétélék l e-lőző évi maradvánv l
pénzforga|om nélküli bevételek /előző évi maradvánv / 0

pénzforgalom nélküli bevételek l előző évi maradvánv / összesen: 0 0 0 0

Bevételek mindösszesen: 54247 0 0 54247

lll / 3.sz. m el l éklet a 2 / 2Ot4. (ll. 10. )rend el ethez

Ellátottak pénzbelijuttatásai, egyéb működési célú kiadások, ...

A táblázat az idei évben nemleges, az eredeti előirányzat alapján.

lll/4. sz. melléklet a 2jZOta.$1.1O.) rendeletéhez

eFt

Felhal mozási kiadások ala ku lása / ÁF Á- val együtt/

A táblázat az idei évben nemleges, az eredeti előirányzat alapján,
eFt


