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JEGYZOKONW

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014, november 24-i
közmeghallgatással egybekötött ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

Mátyás Ferenc Miklós
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván képviselők (7 fő)

Szádvári Erika aljegyző (Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jeqvzőkönvvvezető: Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polqármester: 16,00 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselő-testület ülésén minden képviselő jelen van.

A ieqvzőkönvv hitelesítésére felkérte: dr. Rácz lmre Gábor és
Vida Lászlóné képviselőket

A Képviselő{estület a jegyzókönyv hiteíesítók személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Attila - polqármester: javaslatára a képviselőtestület az alábbi napirendet fogadta
el:

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

2, Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatá na k fe l ü lv izs g á latá ra
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

3. EIőterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
rendeletének módos ítására
Előterjesztó: Kardos Attila - polgármester

4. Etőterjesztés a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivataltovábbi működésére
Elóteriesztő: Kardos Attila - polgármester

5, Előterjesztés a Ladánybenei Csiribiri Óvoda intézményvezető megbízásának
felülvizsgálatára
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

6. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015, évi költségvetési
koncepciójára
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester



7. Etőterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi belső
ellenőrzési tervére
Elóteriesztő: Szádvári Erika - aljegyző

8. Előterjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás határozatainak
jóváhagyására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

9. Tájékoztató Ladánybene Község Önkormányzatának 2014. l - lll. negyedéves
gazdálkodásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

'10. Egyebek

NAP| RENDI PoNToK TÁRGYALÁsR:

1. Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról

Elóteriesztó: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: tájékoztatta a képviselóket arról, hogy az előző képviselő-
testületi ülés óta nem volt lejárt határidejű határozat, így annak végrehajtásáról beszámolni
nem tud.

2. E!őterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabá lyzatá nak felü !vizsgá latára
Előteriesztő: Kardos Attila - po|gármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy az előző képviselő-testületi ülésen sor került
azSZMSZ módosítására, azonban az csak azokat a szabályokat módosította, amelyekaz
a|akuló ülés megtartásához szúkségesek. Jelen képviselőtestületi ülés feladaIa az SZMSZ
felülvizsgálata, melyet az előterjesztés tarlalmaz. A módosításra vonatkozó előterjesztést az
Ugyrendi bizottság tárgyalta, s kérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját.

Visontav lstván - képviselő: a bizottság alaposan megtárgyalta az előterjesztést, melyet
elfogadásra javasolnak, Elmondta, hogy kérték az aljegyzőt, az elfogadást követően
egységes szerkezetben kapják meg a képviselők a hatályos SZMSZ-t.

Kardos Attila - polgármester: felvetette, hogy a takarékossági szempontból az
előterjesztések ezt követően jó lenne, ha a képviselők elektronikus formában kapnák meg.

Mátvás Ferenc - képviselő: támogatta a javaslatot.

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászőlás nem volt, a polgármester szavazásra
kérte a képviselőket,

A Képviselő{estület egyhangúlag, 7 igen szavazatlal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül*
az alábbi rendeletet alkotta:

A re n de let et a je gy zőkö nyv me I lé klete tarta|mazza.



3, Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzatának 2014. évi költségvetési
rende leté nek módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polEármester: elmondta, hogy év közben folyamatosan realizá|ódnak az
adatok, ezekhez kell az önkormányzati rendeletünket igazítani előirányzati szinten. Felkérte
a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Vida Lászlóné - képvise!ő: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amely szerint az
előirányzatokat a pótelőirányzatok miatt kell hozzáigazítani. Kiemelte a művelődési ház
támogatást mege|őlegező hitelét, amely 10 millió Ft, s elmondta, hogy a választások idején
nagy híre volt. Erról a képviselők tudtak, s döntöttek is róla. Jelenleg 8 millió Ft
visszafizetésre került, s mé9 a támogatást az önkormányzat nem kapta meg.
Kiemelte, hogy a futball klub a részére megállapított 500 e Ft-os támogatást nem használta
fel, abból mindössze csak 83 e Ft értékben vásároltak felszerelést.

Mátvás Ferenc - képviselő: nem hoztak számlát az 500 Ft-ról?

Szádvári Erika - alieqvző: a támogatási összeg nem került teljes egészében átadásra a
futball klub számára, amennyiben kérték - számla ellenében - felmerült kiadásaik 500 e Ft
erejéig kiegyenlítésre kerülnek. A megvásárolt eszközök (labda, felszerelések)
önkormányzati tulajdonban maradnak, csak használatba kapla az egyesület,

Kardos Attila - polqármester: nem akartuk vállalni, hogy az egyesület tulajdonába kerüljön

- figyelemmel az esetleges megszűnésre. Azonban szem előtt kell tartani, ha már újra
beindult, akkor működjön ís, azt pedi9 támogatja az önkormányzat.

Visontav lstván - képviselő: egyetért az elszámoltatási móddal. Baranyi Lajos elnöke az
egyesületnek, meg kell kérdezni, hogy kíván-e az egyesülettel továbbiakban foglalkozni,
vállalja-e az egyesület elnöke címet, ha a válasz nem más megoldáson kell gondolkodni. A
bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy e témával a képviselótestület foglalkozzon.
Véleménye szerint jó lenne, ha működne a futball csapat,
Kérdezte, hogy mi az a 800 ezer Ft körüli lemondás az óvodánál?

Kerekes Tiborné - qazdálkodási előadó: a gyermekétkeztetésre vonatkozik, melyet a
minisztérium állapít meg. Egészévre a lemondás és a pótelőirányzat volt jellemző.

Szádvári Erika - alieqvző: visszautalt a 10 millió Ft összegű támogatást megelőlegező
hitelre, melyet a művelődési ház felújítására igényelt az önkormányzaí. Szem előtt kell
tartani, hogy az önkormányzatnak egy összegben ki kellett íizeíni a vállalkozónak a közel 18
millió Ft-os számlát, s ezt követően lehet a pályázati támogatást visszaigényelni. Ezt az
önkormányzatközel fél éve megtette, s mé9 nem kaptuk meg a visszaigényelt 14 millió Ft-ot.
A hitelből saját költségvetésből 8 millió Ft visszafizetésre került, s december hónapban a
fennmaradó 2 millió Ft is visszafizetésre kerül.
Hangsúlyozta, hogy pályázatok beadásánálezt mindig végig kell gondolni.

Mátvás Ferenc - képviselő: kérdéseket intézett a gazdálkodási előadóhoz, amelyben a
rövidítéseket kérdezte, illetve mi a zöldfelület kezelés.

Kerekes Tiborné - gazdálkodási előadótól a kérdéseire megkapta a választ.

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra
kérte a képviselőket.



A Képviselő{estület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül-
az alábbi rendeletet alkotta:

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4. Előterjesztés a Ladánybenei Közös Onkormányzati Hivataltovábbi működésére
Előterjesztó: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy az elmúlt évben kötöttünk együttműködési
megállapodást Kunbaracs Önkormányzattal a Közös Önkormányzati Hivatal működésére,
amely gazdasági szempontból is a legjobb megoldás a településnek. Ebben az esetben a
gesztor szerepét látjuk el, önállóak vagyunk, s javasolja, hogy továbbra is így működjünk
együtt. Elmondta, hogy beszélt a kunbaracsi polgármesterrel, aki ugyancsak támogatja a két
telepü lés együttműködését.

Visontav lstván - képviselő: elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést
is, s javasolja a képviselőknek az elfogadásra.

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra
kérte a képviselóket.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül-
az alábbi határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 7312014, (Xl. 24.)
határozata
a Ladánybenei Közös Onkormányzati Hivatal Kunbaracs községgel együtt történő
további működéséről

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a 2013.
március 1. napjával Kunbaracs községgel közösen létrehozott Ladánybenei
Közös Önkormányzati Hivatalt - a 2013. február 21. napján kelt, s Ladánybene
Község.. Képviselő-testületének 1112013. (tl. 21.) határozatával jóváhagyott a
Közös Onkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására szóló megállapodás
változatlan formában tartása mellett - továbbra is együtt működteti Ladánybene
község székhellyel.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. december 12.

5. Előterjesztés a Ladánybenei Csiribiri Ovoda intézményvezető megbízásának
felülvizsgálatára
Elóteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette az előterjesztés indokát, s felkérte Visontay
lstvánt, hogy ismerlesse a bizottsági álláspontot az elóterjesztéssel kapcsolatban.



Visontav lstván - képviselő: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, s javasolja az
SZMSZ szerinti helyettesítési rend alkalmazását, azonban a névszerinti meghatározást kéri
mellőzni,

Mátvás Ferenc - képviselő: kizárólag törvényességi szempontból javasolja a határozati-
javaslat elfogadását. Elmondta, hogy Berenténé llike, valamint ő is végzi jelenleg az
i ntézményv ezetői iskol át, fel aján lotta seg ítségét Vid a Lászlónénak,

Tóth Árpád - képviselő: kérte a képviselőket, hogy próbáljanak meg együtt dolgozni egy
célért,

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászőlás nem volt, a polgármester szavazásra
kérte a képviselőket.

A Képviselő{estület 6 igen szavazatlal - ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással - az
alábbi határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képvisető-testületének 7412014, (Xt. 24.)
határozata
a cs,iribiri Óvoda óvodavezetői feladataInak ellátásáról

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete a 2014. május27.
napján hozott 45l20'l4. N.27.) számú határozatát visszavonja.
2. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2015. július 31. napjáig - a
Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői áltásra kiírt pályázat
eredménytelensége, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 67. § (í) bekezdésében meghatározott nevelési-oktatási
intézményvezetői megbízás feltételeinek hiánya miatt - az intézmény szervezeti
és működési szabályzatának helyettesítési rendjében fog!altakat kell
alkalmazni, s megbízza az intézmény munkaközösség vezetőjét az
intézményvezetői feladatok el!átásával.
3. A képviseló-testüIet dönt, hogy 2015. márciusi képviselő-testületi ülésen
az intézményvezetésére 2015. augusztus 1. napjától kezdődő öt éves
időta rtam r a az intézmé nyvezetésé re isméte lt nyi lvá nos pá lyázatot ír ki.
4. A képviselő-testület felkéri Szádvári Erika - aljegyzőt, hogy a pályázati
eljárásra vonatkozó előterjesztést készítse elő.
Felelős: Kardos Attíla - polgármester

Szádvári Erika - aljegyző
Határidő: 2014. november 24.

2015, március 31.

5. Előterjesztés Ladánybene
költségvetési koncepciójára

Község Önkormányzatának 2015. évi

Előteriesztó: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy az új törvényi szabályozás szerint az
önkormányzatok nem kötelesek elkészíteni a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót, azonban javasolja az előző évek gyakorlatát folytatni, amely szerint a képviseló-
testület felvázolja a következő évre vonatkozó elképzeléseit.

Vida Lászlóné - képviselő: elmondta, hogy a Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság tárgyalta e
kérdést is. Teljesen felháborodott az előterjesztés kapcsán vilá9ító testek bérletére



vonatkozó részen. Elmondta, hogy ezt a szerződést mé9 Rácz Sándor kötötte, s nagyon
előnytelen az önkormányzat számára, s a maradvány érték is várhatóan másfél millió Ft-ra
tehető.

Visontav lstván - képviselő: meglepódött, hogy nem köteIező a koncepció, véleménye
szerint pedig szükséges, Fáj, hogy a súlyadó 40 %-a marad csak az az önkormányzatná|.

Mátvás Ferenc - képviselő: felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány települési adó néven
új adózási formát tervez bevezetni, aminek ,,végtelen" a felső határa, s gyakorlatilag bármi
megadóztatható.

Tóth Árpád - képviselő: véleménye szerint jó kezekben van a pénzügy, a helyi adók
behajtása is példaértékű,

Visontav lstván - képviselő: sok pénzügyi tervezést látott már, a mostani precíz és
átlátható, bármikor bármit lehet kérdezni, s választ is kap rá.

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra
kérte a képviselőket.

A Képviselő{estület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

határozata
Ladánybene Község Önkormányzat Képvisető-testületének 2015. évi költségvetési
koncepciója

Határozat

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselőtestűlete megvitatta a 2015. évi
költségvetési koncepciót azt elfogadja és a tervezői munka további feladatait az alábbiak
szerint határozta meg:

A költségvetés véglegesítése során a következő alapelveket kell érvényesíteni:

o A bevételek tervezésénél reálisan számba vehető és teljesíthető előirányzatok
kialakítására kell törekedni;

o A tagintézmények, valamint az egész önkormányzat működési feltételeinek
biztosítása elsőbbsé9et élvez;

. Ú1 fejlesztés csak megfelelő pénzügyi fedezet esetén kezdhető;

o Törekedni kell arra, hogy a kötelezóen előírt átsorolásokat, jubileumi jutalmakat
minden területen biztosítani kell, a feladatokat változatlan állományi létszámmal kell
megoldani.

o Törekedni kell arra, hogy a dologi kiadások legalább inflációt követő növekedése
beépüljön a következő évi költségvetésbe.

. Törekedni kell a fejlesztési célú források feltárására annak érdekében, hogy a
szükségszerűen felmerülő beruházási, felújítási feladatok végrehajthatók legyenek;

. Az előre nem látható esetek kezelhetősége és a pályázatokon való részvételek
érdekében a költségvetésben általános tartalékot kell képezni.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. íebruár 28.



7.Elóterjesztés Ladánybene Község Onkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési
tervére
Előteriesztó: Szádvári Erika - aljegyző

Szádvári Erika - alieqvző: elmondta, hogy minden évben meg kell határoznt a következő
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, melyet jelen előterjesztés tartalmaz.

Vida Lászlóné - képviseló: a bizottság megtárgyalta az előterjesztés, elmondta, hogy több
éve ugyanaz a személy végzi a belső ellenőrzést, azonban az aljegyző szerint jó lenne
váltani.

Tóth Árpád - képviselő: a belső ellenőrnek a vezetést kellene segíteni, ha nincsenek vele
megelégedve váltani kell.

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászóIás nem volt, a polgármester szavazásra
kérte a képviselőket.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 7612014. (Xl. 24.)
határozata
a 2015. évi belső ellenőrzési tervről

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estülete jelen határozat 1.
mellékletét képező - 2015. éví belső ellenőzési tervet elfogadja.

2. A képviselő{estület felkéri Kardos Attila - polgármestert - hogy a belső ellenőrzés
elvégzéséhez szükséges fedezetre az önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tegyen javaslatot, azt építse be a költségvetési rendelet tervezetébe.

Határidő: 2014. december 31 .

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Szádvári Erika - aljegyzó

1,, melléklet

Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szólő 370/201,1,. (Xll.
31.) Korm. rendelet 31. §-a írja elő a tárgyévet követő évekre vonatkozó éves ellenőrzési
tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzésiterv tartalmát.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
A belső ellenőrzési feladatokat - tekintettel arra, hogy közszolgálati jogviszonyban foglalkozatott

belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel nem rendelkezünk - megbízott vállalkozó
útján kívánjuk ellátni.

1. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázate]emzés eredményének
összefoglaló bemutatása: a kockázati tényezők feltárása és értékelése

Meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelenthetnek az ónkormányzat
működésére.



A veszélyt jelentő kockázatok a következők:
- forráshiány,
- jogszabályiváltozások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A 2015. évi belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:
- önkormányzati feladatok átrendeződése,
- a pénzkezelés és könyvvezetés szabályszerűsége,
- a belső kontrollok működése
- e témában ellenőrzésre még nem került sor.

A tervezett el lenőrzések felsorolása :
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8. Előterjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás határozatainak
jóváhagyására
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette az előterjesztést.

Szádvári Erika - aliegvző: elmondta, hogy vannak olyan szociális feladatok, amelyeket
önmagunk ellátni nem tudunk, hiszen nincs rá elegendő költségvetési fedezetünk, ennek jó
megoldási formája, hogy a kötelezően ellátandó feladatokat társulás keretében oldjuk meg.

Szükséges azonban a képviselő{estületnek a társulási tanács döntéseit megismerni, azt
jóváhagyni,

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra
kérte a képviselőket.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testületének 7712014. (X!. 24.)

határozata
a Kereke gyháza és Térsége Feladatellátó Társulás társulási határozatainak
jóváhagyásáról

HATÁROZAT

'l. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza és
Térsége Feladatellátó Társulás társulási tanácsának 2014. szeptember 10,i
ü lésé ne k e lőte rjesztése.ivel egyetért.

2. Ladánybene Község Önkormányzat Képvise!ő-testülete Kerekegyháza és
Térsége Feladatellátó Társulás társulási tanácsának 2014. szeptember 24,i
ü léséne k e lőterj esztése.ive l egyeté rt.

3. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza és
Térsé§e Feladatellátó Társulás társulási tanácsának 2014. október 8,i
ülésének e!őterjesztéseivel egyetért.
FeleIős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. november 24.

9. Tá$ékozíató Ladánybene Község Önkormányzatának 2014, l - tll. negyedéves
gazdálkodásáról
Elóterjesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy az l - lll. negyedéves gazdálkodásról
ztatniatestÜletet,azonbaneztmé9isjelenelóterjesztéssel

megtesszük.

Vida Lászlóné - képviselő: a bizottság megtárgyalta , s elfogadásra javasolja.

Kerekes Tiborné - qazdálkodási e!őadó: hangsúlyozta, hogy a támogatást megelólegező
tt, s a fennmaradó 2 millió Ft az év végéig

kiegyenlítésre kerül saját forrásból,



A képviselők részéről egyéb észrevétel,
kérte a képviselőket.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

hozzászőlás nem volt, a polgármester szavazásra

- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozata
a 2014.1 - l!l. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat KépviseIő-testülete a 2014. évi l - lll.
negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoIót elfogadja.
FeIelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014, november 24.

- Egyebek

Kardos Attila - polqármester: ismertette a képviselőkkel az általános iskola kérelmét.

A képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a
képviselőket,

A Képviselő{estület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testüIetének 79/2014. (Xt. 24.)
határozata
az általános iskola támogatása

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testüIete a ladánybenei
általános iskola szervezésében színházlátogatáshoz 26.000 Fl + AFA, azaz
33.020 Ft támogatást biztosít.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. november 24.

Mátvás Ferenc - képviselő: támogatja költséghatékonyság miatt a számítógépek
beszerzését. Kérdezte, hogy hol lesz az idén a karácsonyfa felállítva? Ha valami történik a
faluban jó lenne a hírmondóban, a honlapon, plakátokkal hatékonyabban tájékoztatni a
l a ko ssá got . P ály áztunk-e tűzif ára?

Kardos Attila - polqármester: pár évvel ezelőtt ő javasolta, hogy láthatóbb legyen a
karácsonyfa jelenlegi helyét. Nem érte meg a településnek tűzifára pályázni, de szociális
tűzi'íát tudunk a rászorultaknak saját forrásból biztosítani.



Kardos Attila - polgármester a képviselő{estület ülését 18.00 órakor bezárta.
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Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének
1 4120.14. (Xl. 28.) rendelete

Ladá nybene Község O n ko rmányzat Képviselő-testü leté nek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 51201 1. (V. 26.) rendeletének

módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVlll. törvény 92. §-ában kapott íelhatalmazás aíapján a 2. §.(7) bekezdésében szabályozottak esetében figyelemmel Magyarország helyi
önkormányzatairől szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43, § (3) bekezdésében foglaltakra - a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 512011, évi (V. 26.) rendeletének módosításával
kapcsolatban - Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 512011. (V.26.) rende|et 40 § (1) a. pontja alapján az
Ugyrendi, és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a következóket
rendeli el:

1, §

(1) Ladánybene Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
512011. (V.26,) rendeletének (a továbbiakban: R) 1 § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,Az önkormányzat által ellátott feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti
besorolása felsorolását az 1. számú melléklet tarlalmazza."

(2) Az R. kiegészülegy új 1/A. §-al:

,,,1/A. §
A képviselő-testület és szervei szervezeti struktúráját bemutató szervezeti diagramot a 2.
szá mú melléklet tarlalmazza,"

(3) Az R. 4 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4. §
A képviselő-testület tagjainak a száma 6 fő és a polgármester,"

(a) Az R, 35. § -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) A képviseló a képviselő-testület ügyrendi feladat- és hatáskörrel rendelkezó bizottság
részére adja át a képviselői jogviszony megszüntetéséről szóló nyilatkozatát az
összeférhetetlenség megszüntetése érdekében."

(5) Az R. 38. § (2) bekezdés b.) pontja helyébe azalábbi rendelkezés lép:



,,b.) Ugyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Osszeférhetetlenségi- és Településfejlesztési
Bizottság. (5 fő) '

(6) Az R. 40. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(2) A bizottság ellátja a képviselők és a polgármester tekintetében a vagyonnyilatkozat
tétellel kapcsolatos feladatokat. A bizottság működésének speciális szabályait a 3. számú
melléklet tartalmazza, amely külön részletezi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a
nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal
ka pcsolatos eljá rás lefolytatásá na k részletes rendjét. "

(7) Az R. kiegészülegy új43lA. §-al:

,,43lA. §
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél a törvényben meghatározottakon túl
kezdeményezheti a választópolgárok |egalább 10 %-a.

(2) 
^ 

képviselő{estület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok
legalább 25 %-a kezdeményezte."

2.§
(1) Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba, és 2015. január 2. naplán
hatályát vesztí.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Ladánybene Község Onkormányzat
Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/1996, (Vl,
10.) rendelete.
(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti

a.)az R. 40. § (3) bekezdése,
b.)az R. 1 - 5. függelékei,

(4) A R. kiegészül:
a,) egy új 1. melléklettel, amely jelen rendelet 1, melléklete,
b.) egy új 2. melléklettel, amely jelen rendelet 2, melléklete,
c.) egy új 3. melléklettel, amely jelen rendelet 3. melléklete,

Ladányben e, 2014. november 24.

i .l .'',

Kardos Attila Lőrincz Edit
polgármester jegyző nevébenés távollétáPen

,\., í", ...í--,-/..r. .,,;,;,t."- L
szádvári Erika

aljegyző

kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2014. november 28 -án kihirdetésre került.

'," , -.: . --,, . 
"}-,_, 

,:,, . .:_ .,_ -
szádvári Erika

aljegyző



1. melléklet a 1412014. (Xl. 28.) rendelethez

,, 1. mellékletaz512011. (V.26,) rendelethez

Ladánybene Közsé9 Önkormányzata által ellátott önkormányzati fetadatok
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása a kincstári törzskönyvi
nyilvántartásba vétel érdekében :

01113O Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

0í3320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

kapcsolatos feladatok
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglaIkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
O4512O Út, autópálya építése
045í60 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntaftása
05í030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)

begyűjtése, szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosialapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 lfjúság-egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és

fejlesztése
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel

fejlesztése
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek

gondozása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
10705í Szociális étkeztetés
í07055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás



2. melléklet a 1412014. (X1.28.) rendelethez

,, 2 melléklet az 512011 . (V. 26.) rendelethez

2la. melléklel

A képviseló-testület és szervei szervezeti struktúráját bemutató szervezetl diagram

L adánybene Közsé g Onkormányzat képviselő-testiilet
es §zerver

Ugyrendi, Vagyon-
nyilatkozattételi,
Osszeférhetetl ensé9i-
és Településfejlesztési
Bizottság

Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság

Kunbaracsi Kirendeltség

Ladánybene-Felsólajos
Szennyvízelvezetési

Társulás



2/b. melléklet

Polgármester iránftása alatt álló
feladatok

Művelódési ház

Tanyagondnoki szolgálat

Mezőóri szolgálat

Város- és
községgazdál kodás,
zöldfelület kezelés



2/c. melléklet

Tanyagondnoki szolgálat

1. A szolgálat felépítése; a településen a tanyagondnok szolgálat 1 íóvel működik,
fenntartója a települési önkormányzat, a polgármester közvetlen irányításával. Napi
munkaszervezési kérdésekben az aljegyző a kryelölt kapcsolattartó munkatárs.

2. A szolgálat szervezeti ábrqát a 2lB. melléklet tartalmazza,

3. A tanyagondnoki szolgálat egy körzetben működik a polgármester szakmai
irányításával, a szakmai programban meghatározott területen. A tanyagondnok
feladatkörét a szakmai program határozza meg.

4, A helyettesítés rendjét a munkaköri leírás határozza meg.

5, A munkáltatói jogokat a tanyagondnok felett a polgármester gyakorolja.



3. melléklet a 1412014. (Xl. 28.) rendelethez

,, 3. melléklet az 512011 . (V. 26.) rendelethez

Az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi- és Településfejlesztési
Bizottság, mint vagyonnyilatkozat-tételi bizottság működésének speciális szabályai

A nyilvá ntartás szabályai :

1, A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyilvántartást az Ügyrendi, Vagyon-
nyilatkozattételi, Osszeférhetetlensé9i- és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban:
bizottság) vezeti. A nyilvántartásokat évenként kell vezetni.

2. A bizoítság elnöke - a közös önkormányzati hivatalon keresztül - gondoskodik a
vagyo n nyi latkozat{étel hez szü kséges nyomtatvá nyok beszerzésé ról.

3. A bizottság a megválasztott képviselők számára a megválasztást követő 7 napon belül
írásos tájékoztatást ad a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről, a kötelezettség
elm u lasztásának következményeiről.

4. A tájékoztatással egy időben adatszolgáltatást kér a képviselőktől és a polgármestertől a
velük egy háztartásban lévő hozzátartozóik számáról és nevéről. (Az adatszolgáltatás
határideje 5 nap)

5, A bizottság a hozzá visszaérkező adatszolgáltatásokat nyilvántartásba veszi.

6. A bizottsághoz visszaérkezett adatszolgáltatás alapján, azok beérkezését követő 3 napon
belül a képviselők, illetve a polgármester rendelkezésére bocsátja a vagyonnyilatkozat
nyomtatványokat:
o a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat nyomtatványát személyenként 2

példányban, valamint

o a hozzátarl,ozői vagyonnyilatkozatot a hozzátarl,ozók számának megfelelően 2-2
példányban.

A nyomtatvány első példányát a bizottságnak kell leadni, míg a második példány a
vagyonnyilatkozatot adó személy példánya.

7. A bizottság gyűjti a képviselők, illetve a polgármester vagyonnyilatkozatát, valamint a
hozzátaríozó i vag yo n nyi l atkozato ka t.

8. A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi, feltünteti a
vagyonnyilatkozatok beérkezési idópontját.

9. A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkoző határidő lejáÉa előtt 7 nappal
áttekinti a nyilvántartását, és figyelmezteti azt a képviselőt, illetve a polgármestert, aki
még nem tett eleget a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének. A felszólítás célja, hogy
a kötelezettségüknek határidőig eleget tudjanak tenni.



10. A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkozó határidő lejártakor ellenőrzi a
nyilvántartását.
A jogkövetkezmények ismertetése mellett ismételten felszólítja a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségre azokat, akik ezen kötelezettségüknek határldóre nem tettek eleget,
(Amennyiben a hozzátartozői vagyonnyilatkozat hiányzik, akkor is az érintett képviselőt,
po lgá rmestert ke ll fe lszól íta n i a kötelezettség teljes ítésé re. )
A bizottság az önkormányzati választást követő 60 napon belül, majd ezt követően
minden év február 28. napjáig megvizsgálja, hogy minden vagyon-nyilatkozattételre
kötelezett teljesítette-e a kötelezettségét, A vizsgálat eredményéről határozattal dönt,
amely határozat értelmében a kötelezettségét nem teljesítő képviselő a képviselői
jogosítványaít nem gyakorolhatja. Erről a soron következő képviselő-testületi ülésen
tájékoztatást ad.

11. A bizottság elnöke a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozata nyilvánosságát
biztosítja. A vagyonnyilatkozatok megtekintésének módjáról, feltételeiről a bizottság
elnöke a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.
A vagyonnyilatkozatok bizottsági példányait páncélszekrényben, illetve tűzbiztos
lemezszekrényben kell őrizni a nyilvántartásokkal együtt.

12. A hozzátarlozói vagyonnyilatkozatokat színtén a bizottság őzi. A hozzátarlozói
vagyonnyilatkozatok nem nyilvánosak, ezérl. azokat elkúlönítetten kell kezelni. Az őrzésük
páncélszekrényben, illetve tűzbiztos lemezszekrényben történhet, A tárolóhely kulcsaihoz
csak a bizottság elnöke férhet hozzá.
A hozzátartozói vagyonnyilatkozatba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be, a képviselő,
polgá rmeste r vagyo nnyi latkozatáva l kapcsolatos eljá rás so rá n.
A volt képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát a képviselő megbízatásának
megszűnését követó egy év elteltével a nyilvántartásból törölni kell.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglalt adatok
va lód isá gta rtalm ának e l lenó rzése.

2. A beérkezett, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló kezdeményezést
haladéktalanul át kell adni a bizottságnak,

3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye.

Ha az e|járásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat
kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány
pótlására,
Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a
kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül
elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az
erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli - ismételt
kezdeményezést a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.



4. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából a Bizottság az azonosítő
adatok írásbeli közlésére szólítja fel az érintett képviselőt, Polgármestert.

5. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárással érintett személyt az eljárás
során meghallgathatja,

A meghallgatásról és a vagyonnyilatkozat egyeztetésrőljegyzőkönyvet kellfelvenni.

6. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásáróljegyzőkönyvet készít.

A va gyon nyi latkozatta l ka pcsolatos eljá rás nyilvá ntartása i

1, A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárási cselekményekről nyilvántartást kell vezetni,

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

. az eljárás kezdeményezésének idejét,

. az eljárás kezdeményezójének nevét,

. az eljárás kezdeményezésének okát - röviden,

. azeljárás kezdeményezésének elutasítására vonatkozó megjegyzéseket,

. az eljárás lefolytatása érdekében az azonosító adatok kérésének és azok
visszaérkezésének időpontját,

. az eljárás eredményét,

. az eljárás eredményéről a képviselőtestület tájékoztatásának időpontját.

2. A hozzátarlozói vagyonnyilatkozatokhoz kapcsolódva nyilvántartást kell vezetni a

vagyonnyilatkozatokba való betekintésról. A nyilvántarlásba fel kelljegyezni.

. a betekintés időpontját,

o a betekintés okát,

o a betekintő nevét, minőségét,

. a betekintő aláírását.

Az adatvédelmi szabályok

A Bizottság valamennyi tagjának alá kell írnia a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok
nyilvántartása és kezelése, valamint az ellenőz.és lefolytatásához szükséges azonosító
adato k véd e l mét szo l gá l ó Ad atvéd e l m i Szab ály zatát."



Ladánybene Község ÖnkormányzataKépvisető-testületének
15 /2014. (XI.28.) rendelete

a 2014. évi költségvetésről sző|ő 212014.(l1.04.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakbari: Képviselő-
testület) az Al|amháztartásrő| szőlő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht,) 23, §. (1)
bekezdésében foglalt fe|hatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési SzabályzatrőI szőlő
5l201l. (Y.26.) önkonnányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - aPénzügyi- és Ellenőrző
Bizottság vélemérryének kikérésével - és a 2014. évi költségvetéséről szőlő 2013. évi
CCXXX. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §,

Ladárrybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 212014. (II.04.) rendeletének 5.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önko rm ánv zat bevételei

,,5. §.

(1) Az önkorrnányzatbevételei eFt

B 1 Működési célú támogatások áIlamháztartáson belülről 1 3 l .5 1 9
82 Felhalmozási célúr tárnogatások államháztartáson belülről 22,971
83 Közhatalmi bevételek 19.700
84 Működési bevételek 6.994
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pérueszközök
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszkőzök
Költségvetési bevételek összesen: 181.184
B 8 Firransz ír o zási bevételek
Költségvetési hiány belső ftnanszlrozására szolg. pénzforg. bev. műk, célra
Költségvetési hiánybelsó finanszvozására szolg. panzforg. bev. felh. cé]ra

B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összeserr/előző évi maradványl 8.28l
89 Támogatásmegelőlegező hitel lehívása 10,000
Önkormányzatbevételei mindössze§en: 199.465

(2) Bevételek részletezését e rendelet Il2. sz. melléklete tartalmazza,"

2. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2l20I4. (II.04.) rendeletének 6.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:



Az önkorm ány zat kiadásai

,,6. §.

(1) Az önkormányzat kiadásai

Kl Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő iárulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K5I2 Tartalékok 14

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

I(9 Finansz ir ozásí kiadások
Önko rmán y zat kiadás ai mindös szesen :

( 2 ) F o glalk o ztatott ak létszáma ( eng ed é lyez et t )

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

eFt

16.87 5

5.639
34.236
5.094
J.óJJ

31,252
13.17 5

300
110.404
89,061

l99.465

22 fő

me 1 1 ék l et e i t art almazzák.

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének2120I4, (II.04.) rendeletének 7.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

,,7. §.

(1) A KÖH bevételei

B1 Működési célú támogatások á|lamháztartáson belülről
B 2 F e lhalmo zá s i c é lú támo gat áso k államházt art áso n be lülrő 1

83 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
B 7 Felhalmo zási célű átvett pénzeszközők
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 Finansz ír ozásí bevételek
Költségvetési hiány belső finanszlrozására szolg. pénzforg, bev. műk. célra
költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

B 8 1 3 Pénzforgalo m né lküli bevéte lek ö sszeserVe l ő ző évi mar adv ány l
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen: 41.599

(2) Bevételekrészletezését e rendelet IIl2. sz. melléklete tartalmazza.

4. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 212014. (IL04.) rendeletének 8.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

eFt

2.II7

2.117
39.482



A Ladánybenei Közös Önkormán yzati IJiv atal kiadásai

,,8, §.

(1) A KÖH kiadásai eFt

Kl Személyijuttatások 24.416
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bozzájárulási adó 7.074
K3 Dologi kiadások 5.998
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.111
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K512 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen l 41.599
k9 Firrarrsz iro zási kiadások
Ladánybenei Közös Önkormányzatihívatal kiadásai mindösszesen: 41.599

(2) Foglalkoztaíottak|étszáma 8 fo

(3) A kiadások részletezését e rendelet IIl7 sz. mellékletei tartaltnazzák.

5. §.

Ladánybene Község ÖnkorrnányzatKépviseló-testületének 212O14. (II.04.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda ber,ételei forrásonként

,,9. §.

(1) Az óvoda bevételei eFt

81 Működési célú támogatások áIlamháztartáson belülről 480
B 2 Fe lhalnr o zási c élű támo gat á so k államháztartás o n be lü lrő l
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek 5.710
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
B 7 Felhalmo zási célú átvett pétueszkö zök
Költségvetési bevételek összesen: 6.190
B8 Finanszkozásíbevételek 49.579
Költségvetési hiány belső finanszn,ozására szolg, pénzforg, bev. műk, célra
Költségvetési hiány belső finanszkozására szolg, pénzforg, bev, felh. célra

B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/
Óvoda bevételei mindösszesen: 55.769

(2) Bevételekrészletezését e rendelet III12. sz. rnelléklete tartaltnazza.

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 212014. (II.04.) rendeletének 10.§-
a helyébe a következő rendelkezés lép:



A Ladánybenei Csiribiri Ovoda kiadásai

,,10.§.

(1) Az Óvoda kiadásai eFt

Kl Személyijuttatások 32.352

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális \^rczzájáruIási adó 8.847
14,570K3 Dologi kiadások

K4 E llátott ak pérubelijuttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K512 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felujítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen; 55.769

k9 Finansz ír ozási kiadások
Óvoda kiadásai mindösszesen: 55.769

(2) Foglalk oztatottaklétszáma 14 fo

(3) A kiadások részletezését e rendelet IIV1 és aIII14. sz. rnellékletei tarlalmazzák.

zárő rendelkezések

7.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatá|yba és hatályba lépését követően a2l20r4.QI.04.)
rendelet a kíegészítésekkel együtt érvényes.

{- -,*':il 
'-'',,

kardos Attila
polgármester

A kihirdetés napja:

. .'-'' -. _ ]

. ,_,::"t- ,. ].L ']:- 
---l._'-, '-

lszádváriErka l
aljegyző

,:.
, .|., .:,/ r/ :,- ::: '_. l'.-
'Szádvári Eriká

aljegyző
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l/l, meuétlct a.2 20 t4 (l1,04,) í@J.l€lh9
L.dnnvb.nc KöBé! Önkorír{Nzltlnrk 20r4. évi kildímk !l.kulí!.

KormáIryzati
Furrkció

szakfcladat Megncvczós
l ogl.

száma
Kl Szem.

jutt.

K2
M. adól

t.iár.

K3
l)ologi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
I1,1íikcélti
kiadáso k

K6
l}eru h ázáso k

K7
Felrijításo k

K8
li,gyéb

felhalm.
célti kiad.

K9 Finansz.
kiadáso k összeselr

063020 360000 l V íZtel,lnel(,S.-keZelóS l29 l29

052020 ]70000 l szelrtlvviz gv íitósc. 70 70

05 l 030 38ll03l Telepiilési hulladék 575 5/5

045 l60 522000 l kozutak. hirlak 2 5()5 20 000 22 505

tlrlill iirrlirr1 r,rrli;rit ,]{) 0{]!l ?t} {}{)lt

0 l 3350 68000 l l T akriinpallan bér,beadása 254 254

0 l 3350 680002 l Ncrn lakóinsatlan bérbeadása 3 697 ll 252 l3 l75 28 l24
, cLrbiil iinkdlli viillíl|] 2 t;{i'l }l .]5 lj i7 ,? l!,}l

0660 l 0 8l3000l zol cllertilet-k ezelés l I 597 502 552 2 651

- c1-.b(il iirl]iírli li!lIlrl1 l l59 s02 16sN

0l l l30 84lll2l Önkorrn-i iogalkotás l 3 2l0 l 070 347 4 627

01ll30 84ll26l Onk.lrivalal 39 482 39 482

0lll30 84 40l9 Orrkorrn ig. 5 39() 5 390

0640 l 0 84 4021 Kozvilágítás 3 3o2 3 302

06ó020 84 403 l Város,- és kozségg. 0.25 J lJ l ]() lltl4 , ,<?

84 9l0l szooiális tcllátás l 300 1 300

84 9089 Általános tartalék l4 l4

85l0l l l/84l9l39 óvodai ncvelés 49 5,79 49 519

8520l l l Isktrla l'enntarlása 312 372

chllill iiirkóni vlillalt 37:

07z|l L 862l0l l Háziorvosi alanell 442 442

0723I I 86230 l l I;osorvosi alapellát, 229 ,,'o

07403 l 86904 l l Család- és novód. 2 294 790 l 0l5 4 099

882llll Rcnclszercs szoc.s, 0

l 06020 8tt2 l l3 l Lakásibnnt.t.norrna 0



882|22l Onkorrn. segély/álmeneti
200 20o

882 l23 l onkorrn. sególv/ternetési 300 300

l 0405 l 882l l7l
Gyerrrrekvédelrni pénzbel i ós
tcrrnészetbeli ellátás 667 667

882 l29 ljsvób iink.escti tló.9 l l50 l l50
882203 kozt ernctós 571 577

l 0705 l 88992 l sztlciális étkeztetés 2 520 2 )oo 4 720
l 07055 889928 lralrrgonclnoki, l l 8ó0 642 l 895 4 397

, lhbiil iiniiúrr1 r,l'iiirl1 l l l..J] l! i !l,)i
"l 3??

l 06020 8899425 Önk.ált.nvLiit.lakást. 300 300
íb[,}iiN iil11,i}1l Yii]l;}11

_i í]íi
" {}l}

8904426 kcizhasznirak focl, I4,25 5 30l l 5ti0 560 1 44l
89030 l 5 Civil szerv,míik.táttt. ) 2l9 2 2l9

cbhiiI iirtkt"rtt r,;i]Irlit ? l}99

8905065 Esvlrázak kozossési és hitélcti tev, 300 300

.hl}ii! i)l!krill !allnlt tlX)
.t{}{}

082044 9l0l23 l Konvvtál,i szolg. 0,5 ,l2 l 330 37l <r,
0tJ209l 9l0502l Krjzrn. lrrtéztn. l l 479 595 l ll3 3 l87

cbl}i)| iiilileilt t, lialt I
l !a{l (}5 | |1,1 3 l,i7

08 l 030 93l l02l sportlét.nríik. és íiil 723 723
949900 l M.n.s.egyéb koz.társ.t 6 230 6 230

i.l-.lrijI iirrl,ún l r,liiiel1 6 23{l

0 l 3320 960302 l Kirztemel íénnt,és nr t3l l3l

on ko rmánvzat ti sszeselr 20,00 l6 875 5 639 34 236 5 094 3 ll33 31 252 l3 175 300 89 0ó1 l99 465



Bevételek meghatározása felliasználhatóság szerint
l/2.sz. rnelléklet a 2 l20 l 4.(l|. 04,)rendelethez

Bevételek alakulása
eFl

kcitelező onként vállalt Allarnig összesen
Bl l\'lűködési célíl támogatások államháztarfáson beliilről
Bl 1 onkorrnánvzat költsésvetési támosatása:

onkortnánvzati hivatal rnűk. tánosatás 34 808 34 808
zö1 dta,il et-sazdálkodiissal kaocsolatos feladatok támosatása l 507 l 507

Közviálosítással kapcso]atos feladatok 1áInogalása |6 567 L6 567
köztetnető fenntanással kapcsolatos feladatok l 250 l 250
közutak fenntaftása 3 269 3 269
Esvéb kölelező feladat 1ámosatása 4 628 4 628
ovodanedasósusok átlasos hgtárnosatása 25 08l 25 08l
ovodapedagógusok rnunkáiát közvetlenül s. átlagos bértárnogatása 7 200 1 200
or,oda rnűködési támogatása 3 640 3 640
Gvermekétkeztetési feladatok átlasos bértárnosatása ó 186 ó l86
Gvermekétkeztetés üzerneltetési támosatása 4 879 4 879
krsteJeoülések szociális feladaninak lálnosalása 714 1 714

H o zzáiárulás a pénzbeli szociáli s iullatásokhclz 3 524 3 524
Hozzáiárulás a pénzbeli szociális iuttatásokhoz 3 354 3 354
szociális étkeáetés L 273 12,73

Tanvaeondnoki szolsá]taús 2 500 2 500
l(önl.tári és közrnűvelődési feladatok támosatása l 954 | 954
Lakott külterületteI kapcsolatos íbIadatok tát-nogauisa l 7?6 l ]76
Bc;lkornpenzácló 1 334 l 334

Asazati oótlék ló0 160

onkormánvzat költségvetési támosatása összesen: 89 296 2 500 34 808 126 604
R l 6 T:irnooatá <érf ékíi hevélelek

FM tánrsatás mezőőrre 600 600

C)FP finanszirozás s )l l 3 31,7

Terrnészetbeli tárnogatiis (Erzsébet utah,ány) 667 667

EMET páll,ázat (Ovoda IPR-l4-A-0633) 33l 33l

Támosatásértókű bevi,telek összesen: 3 984 93l 0 4 9ls

82 FeIhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Falumesúiitás és fei lesztés 2 9,7l z 971

Adóssás konszolidációban résa neIn vett települési önkorn, feil. tárn. 20 000 20 000

Felhalmozási célú támosatások államháztartáson belülről összeserr 20 000 2 97l ,) 971

B3 KöZhatalmi bet,ételek
onkorrnánl,zat saiátos működési ber,ételei:

Hatósási ioskörhöz köthető ber,ételek 4(, 40

Gépiárműadó 6 000 6 000

Inarűzési adó l1 500 ll 500

kornrnunális adó l 200 t 200

Bírsások. oótlékol l 000 l 000

ónkormánrzat sáiáíos nlüködési ber ételei ö§szesen: 0 19 740 0 19 110

B,í N,tűkódési ber,ételek
Míikódési hevételek
Fsvéb saiát bevételek íbér]eti diiak.szoc. étk ) 2 200 3 44z 5 642

vaglonkezelésből szárrnazó ber,étel I12 ll2
Továbbszárnlázott szol gáltatás 600 600 l 200

Esvéb saiát bevételek
kanrat bevételek
Esvéb saiát bevételek összesen: 2 800 4 l54 0 6 951

85 Felhalmozási hevételek

86 N|űködési célú áh ett pénzeszközök

87 Fethalmozási cé|ú átvett pénzeszközök

B1 -7 Költsqér,etési bevételek összesen 1l6 080 30 296 34 808 181 l84

B8 Finanszírozási bevételek



Pénzí
pénzforsalom nélküli bevételek /előzö évi maradvánv / 8 28l 8 28l
pénzforpalom nélküli ber,ételek l előző évi maradr,ánv / összesen: 0 8.281 0 8 281

89 Támosatást meselőlesezó hitel 10.000 l0.000

önkormánvzati ber,ételek mindösszesen: ll6080 48 577 34 808 l99 465

I/3. sz. melléklet a 2. l 2014.(iI. 04. ) rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai
eFt

Eseti pénzbeü ellátások és termószetbeni iuttatások
Esvéb rászorultságtól fiigeő eIlátás 400

köztemetés 5,77

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások / szociális csomag 750

Természetbel támoeatás (Erzsébet utalválrv) 667

önkormánr,zati sesélv / átmeneti 200

Étkeztetés 2 200

önkormánlzati sesélv / temetési 300

Osszesen: 5 094

k4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai mindösszesen: 5 094

Esvéb működési célú kiadások

Rendőrsés támosatása l20
polsárőr Esvesület 300

Bene-2000 Nonorofit Kft, 50

Római Katolikus Egyház 300

Ladánybene Községért Alapítvány 320

Szociális Feladatellátó Társulás l 300

Laiosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület l 050

Belső el|enőri tevékenvség 2013 150

Kecskemét Aranyhomok E gyesület 189

Tartalékok I4

Duna menti és kiskunsá e í y íz sazdáIkodási Társulás 40

k5 Esvéb működési célú kiadások mindösszesen: 3 833

Finanszírozási kiadások
Közös Onkormátllruatí Hivatal ( Intézmény ) 39 482

Ladánybenei Csiribiri Ovoda ( Intézmény ) 49 519

k9 Finanszírozási kiadások összesen: 89 061



I/4. melléklet

Önkornránl,zat felhalmozási kiadásai

a 21 2014. (II. 04.) rendelethez

e Ft-ban

Egyéb felhalmozási céIú kiadások

3Iső lakásh oz jutók tárrogatása 30(

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 30(

Atáblázatban lér'ő adatok államigazgatási feladatokként értelrnezendők" alábontás az idei évben nem teívezett, rnely önkéntes feladat ]enne.

IVl. melléklet a21 2014 (Il. 04.) rendelethez
Ladánvbenei Közös Önkormánvzati Hivata|ának 2014. ér.i kiadások alakutása

Beruházások

Közutak(aszfa I tozás), m ű ve l őd és i ház (pály ázati örr erő) 31.252

K6 Beruházások mindössze§en: 31 252

Felújítások

\4 űve l ődés i ház felújítása l3 17:

K7 Felújítások mindösszesen: 13 175

0lll30 8.{ l l ]6l 18 272

0l l220 841 l _]3 ]

84l]38]
0160l0 84l1141

8821111 §t helv,táln,

88]lll1

882l 131

Onkormánt,zat össZ§en



Bevételek meghatár ozása felhasználhatóság szerint.

IIl 2. sz. melléklet a 2 l 20 | 4.(IL 04. ) rendelethez
Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

eF't

Kötelező
Onként
vállalt Államis. összesen

Bl Működési célú támosatások államháztartáson belülről

82 Fel hal mozás i cél ú tá moga tások államháztartáson bel ü l rőI

83 közhatalmi bevételek

BJ Működési bcvételek

B5 Felhalmozási bevételek

86 Működési célú átvett pénzeszközök ,, l77 7 ll7

87 Felhalmozási célú átvett oénzeszközök

B1-7 költssévetési bevételek összesen 0 0 0 0

B8 Finanszírozási bevételek 39 482 39 482

88l3 pénzforsalom nélküli bevételek l előző évi maradvánv /
pénzforealom nélküli bevételek lelőző évi maradvány / 0

Pénzforgalom nélküli bevételek l előző évi maradvány /

összesen: 0 0 0 0

Ber,ételek mindösszesen: 0 0 41 599 41 599



II l 3 . sz. m ell ékl et a 2 l 20 1 4.(II. 04. ) ren del eth ez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai

IIl4. sz. melléklet a 2l20I4.(II.04.) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása l^F^- vat együtt/

eFt

A táblázatban eredeti előirány,zat nem szerepel.

A táblázatban lévő adatok kötelező feladatokként értelmezendők. alábontásssal különböztetve meg az önként vállalt feladatokat, az idei évben netn terveztrinl

II]l'l, rne]léklet a21 2014 (II. 04,) rende]etlrez

Ladánytlenei csiribiri Óvodának 20l4. évi kiadások alakrrlása

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Rendszeres szociális seeéh 1 ,105

Fos,lalkoztatást h elvetlesitő támosalás l 993

Lakásfenrrtartási támogatás 643

ovodáztatási támoeatás 10

Osszesen: 4 I1l

kornránlzati
Funkció szakf€ladat Megnevezés Fogl,

száma

K1
Srem.
jutt.

K2
l\{. adót
tjár.

K3
Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
lllűkcélú
ki acl áso k

K6
Beru-

házások

K7
Felújí-
tások

K8
Egyéb

felhalm.
célú
kiad,

K9
Finan§Z.
kiadások

össresen

09l 1 l0109l 140 85l01l1 ovodai nevelés l0 ]6 4_15 725 .1 568 _]8 255

0960 l 0 _§6]9 ] 2 l C)\.odai intéznrénvi étkeztetés 1 116 482 2272 ]t §10

096020 5ó29 l Iskolai intézménr.i étkeztetés 2 2 856 766 -104,7 6 669

0l 3390 5ó2920 l vendeg étkeztetés 0.] 5l] 1]c 2 l98 :l 0§4

l0 70_§ l Es99] l l szociális étkeztetés 0.5 768 208 2 285 7 26l

ónkormánr zat összesen l4-0í, 32 352 8 8,|7 14 57tl 0 0 0 0 0 0 s5 769



I1Il2.sz. melléklet a 212014.(Il. 04.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánvbenei csiribiri Óvodánál

III1 3.sz. melléklet a 2 l 20 1 4. (II. 04. ) rendelethez

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

eFt
A táblázat az idei évben n em l eges, az eredeti előir ányzat alapján.

III14. sz. melléklet a 2|20I4.(IL 04.) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

eFt

Kötelező onként vállalt Allarnis. Osszesen

Bl Működési célú támosatások államháztartáson belülről
IPR-l 3 oálvázat 480 480

N{űködési célú támosatások államháztartáson belülről összesen 480 480

82 Felhalmozási célú támosatások államháztartáson belülről

83 Közhatalmi be\,ételek

B,í \'lűködési hevételek

Működési be\,ételek

szociális étkezők 2 200 2 200

lntezrnénvi tdritési dii - óvoda l l40 1 140

lntézrnénvi to,ítési dii - iskola l 550 l 550

vendés étkezetetés 810 8 1i)

Fsvéb saiát bevételek

karnat bevételek 10 l0

Esvéb saiát bevételek összesen: 5 710 0 0 5 710

85 Felhalmozási bevételek

86 N{űködési célú á§,ett Dénzcszközök

87 Felhalmozási célú átvett nénzeszközök

Bl -7 Költssér,etési bevételek osszesen 5 710 180 0 6 190

B8 Finanszírozási ber,ételek 19 579 19 579

R8l3 Pénzforpalom nélkiili hel,ételek/ előző él,i maradvánv /

pénzforsalom nélkűli bel,ételek /előző évi maradvánv / 0

pénzforpalom nélküli ber,ételek l előző ér,i maradl,ánv / összesen: 0 0 0 0

Bevételek mindösszesen: 55 289 480 0 55 7ó9

A táb|ázat az idei évben nemleges, az eredeti előitányzat alapján
eFt
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