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ELŐTERJES ZTÉ)S

Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
2015, május 19.-i ülésére

Tárev: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének .l2OI5. (V.19.) rendelete a
20 1 5. évi költségvetés módosításáról

Ü.i.sr.: - l2015

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet általános indoklása:

I adánybene Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
ÁIlamháztartásról szóló 2O1L évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.; 23. §. (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás aIapján, illetve a 34.§. és a 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény felhatalmazása alapján elfogadta Ladánybene Község Önkormányzatának és
intézményeinek 20 1 5. évi költségvetését.
Az Onkormányzati és intézményi költségvetési rendelet jelerrlegi módosítását a több jogcírnen
keletkezett bevételi többletek és azok felhaszrrálása tették szükségessé.

A rendelet részletes indoklása:

l/a,b melléklethez:
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Minden szociális jellegű és irrtézménl,t érintő központi bevétel az önkonnányzat szárnláiára (állarni
hozzájárulás szárnla) érkezik. Vannak olyan bevételi forások, arnelyek bár az önkornrárryzathoz
érkeznek, azonban a f-elhaszrrálás a beérkezés flgyelembevételével az intézmények szernélyi jcllcgű
kifizetéseit és azok járulékait rrövelik (bérkorrrperrzáció), valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai,
melyek átkerülnek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz fiegyzői hatáskörbe tartozó ellátások),
A beérkezés és a felhasználás jogcírnei:

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.383.393Ft
- Foglalkoztatást lrelyettesítő támogatás; 302,784Ft

213,749Ft
304.000Ft
820.533Ft

- Lakásferrrrtartási támogatás: 48.870Ft
4.230Ft

47.520Ft
46.710Ft

147.33OFt

- Rendszeres szociális segély: 138.510Ft
l38.5lOFt
138,51OFt
4l5.530Ft

Szociális ágazatipótlék (3 lravi) 43.81sFt



Bérkompenzáció:
Ladánybene Kö zség Önkormán yzata:

299.720Ft

Ladánybenei Csiribiri Ovoda:

Ladánybenei Közös Önt,-i Hivatal:

Óvoda intézménynél:
20 1 4. év i beszárno 1ó ban kimutatott visszafi zetés :
2 0 1 3 évi felülvizsgálattal megállapított vis szafizet és :

37,846Ft
76.708Ft

1I4.554Ft

33.782Ft
12,065Ft
54.483Ft

l00.33OFt

49.276Ft
35.560Ft
84.836Ft

2.986.531Ft
2.455.740Ft

A forgatási célú értékpapír,bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre kerü1.

1/a,tr melléklethez
Onkormányzat
Előiányzati szinten a fent ernlített módosításokat kell alkalmazní, majd a megfelelő felhasználási
helyre, mint irányitőszervi tárnogatás kerül átadásra, Az óvoda intézményt érintő visszafizetés
teljesítése az önkormányzat bankszámlájáről teljesülhetett csak ezértrendezés vált szükségessé.

Zla,b me|léklethez
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)
Szintén megegyezik a fent már említett bérkomp enzáciőt érintő változásokkal, valamint az
ellátottak pénzbeli juttatásainak összegével, amely felhasználása itt történt meg. Számadatokkal a

mellékletben foglalkozunk részletesen.

3/a,b melléklethez
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda)
Az Óvoda íntézményének rerrdelet módosítását az Örrkonnányzatnál rnár leírtuk. Ezek az eddig
befolyt bérkornpenzáció összegével egyeznek meg, valarnint a visszaftzetési kötelezettség ide
vonatkozó io gcírnével.

Összegzés:

Az önkormányzati költségvetési támogatások éves szinten megegyeznek a központi rendszerek
adataival. A rendeletmódosítás további részletezését a rnegfelelő előterjesztési mellékletekben
r észlet eztik bő vebb e n.

Kardos Attila sk.
polgármester



1la. sz. melléklete:
Önkormányzat bevételei:

eFt
Megnevezés Előrányzat Módosítás Mód.

1) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
154.428

Bérkompenzáció 300
FHT., RSZS., Lakásfennt.tám. 1.383
Szociális ágazatipótlék 43
Visszafizetés -5.005
össznsnx: É4.428 -3.279 151.149

2.) B2 Felha lmozási célú támo gatások álla mhá ztartáson belü lrő l:
összEsnx:
3) 83 Közhatalmi bevételek:

21.220
összEsEN: 2t.220 21.220

4) B4 Működési bevételek:
5.844

összpsBx: 5.844 5.844

5) 85 Felhalmozási bevételek:
össznsEx:
6) 86 Működési célú átvett pénzeszközök:
összpspx:

7) 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
OSSZESEN:

xÖrrsncvETEsl BEVETELEK
össznsnx: 181.492 -3.279 178.213

8) B8 Finanszírozási bevételek:
Költségvetési maradvány 19.100
Ertékpapír
Al|amházíartáson be lü1 i me g e lő le gezé sek
össznsnN: 19.100 19.100

öxronuÁxyzar BEvÉTELEI
összpsnN: ft1.492 15.821 197.313



|lb sz. melléklet
Önkormányzat kiadásai:

Megnevezés Előkányzaí Módosítás Mód. Előirányzat

1) Kl Személyi juttatások: 21.342
Bérkornpenzáció felhasználás 125
OSSZESEN: 21.342 125 21.467

2)K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
6.178

lérkompenzáció felhasználás 33
OSSZESEN: 6.778 33 6.2ll

3) K3 Dologi kiadások: 36.535
Kamatkiadás (Ovoda visszafizetés) 437
összpsEN: 36.535 437 36.972

4) K4 Ellátottak pénzbeü juttatásai:
7.400

összpsEN: 7.400 7.400

5) K5 Egyéb működési célú kiadások:
11.714

Ktgvetési rnar, tartalékba helyezése 19. 100
Ovoda visszaflzetés -2.717
össznsEx: 11.714 16.383 28.097

6) K6 Beruházások: 3.506
össznsrN: 3.506 3.506

7)K7 Felújítások:
összrsEx:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

300
összpsnx: 300 300

XÖIISÉCVETÉSI KIADÁSOK
összn,snx: 86.975 16.978 103.953

S,) rq Finanszírozási kiadások:94.517
Ovoda bérkompenzáció miatti 100
KOH bérkompenzáciő miatti 85
rÖH pHr., RSZS., Lakásfenntaú..tám. 1.383
Óvoda visszafizetés -2.725
Ertékpapír
OSSZESEN: 94.51,7 -1.157 93.360

öNxonmÁxyzar KIADÁsAI
össznsBlq: 181.492 15.821 197.313

eFt



KOH bevételei:

Előiránl,zat Módosítás

2.445

37.551

37.551

39.996

85
1.383
5.213
6.681

ó.681

2la. sz. melléklete:

Mód.

2.445

44.232

46.677

eFt
Megnevezés

1) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
2.445

összEsEn: 2.445 2.445

2.) 82 Felha lmozási célú támo gatások államh á ztartáson b elü lrő l :

összEsnx:
3) 83 Közhatalnri bevételek:
össznsnn:
4) B4 Működési bevételek:
össznsnN:
5) B5 Felhalmozási bevételek:
össznsnn:
6) 86 Működési célú átvett pénzeszközök:
össznsex:

7) 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
össznSnx:

XÖLTSBCVETESI BEVETELEK
összpsBx:

8) B8 Finanszírozási bevételek:

rÖg bérkornpenzáció rniatti
KOH FHT., RSZS., Lakásfenntart. tárn.
Mar adv ány i gérryb evét el
összrsnn:

xÖrr BEVETELEI
össznsnx:



Zlb sz. melléklet

rörr kiadásai:

eFt
Megnevezés E|őiránvzat Módosítás Mód. ElőiránVzat

1) Kl Személyi juttatásokz 23.725
Bérkompenzáció miatti 85

összBsnN: 23.725 85 23-792

2)K2 Munkaadói járutékok és szociális hozzájárulási adó:
6.453

Bérkompenzáció miatti 18

összpsnx: 6.453 18 6-471

3) K3 Dologi kiadások: 5.ó78
össznsnN: 5.678 5,678

4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
4.140

rÖH FHr., RSZS., Lakásfenntart.fttm. 1.383

össznspx: 4.140 1.383 4,140

5) K5 Egyéb működési célú kiadások:
Ktgvetési mar. tartalékba helyezóse 5,213

ö§sznspN, 5.213 5,213

6) K6 Beruházások:
összBspx:
7)K7 Felújítások:
összn,sBx:
8) KS Egyéb felhalmozási kiadások:
összBspN:

xölrsBc\;ETÉsI KIADÁsoK
össznspx: 39.996 6.681 46.677

8) K9 Finanszírozási kiadások:
össznsBx:

KÖH KIADÁSAI
összpspx: 39.996 6.681 46.677



3la. sz. melléklete:

ovoda bevételei:

eFt
Megnevezés Előiányzat Módosítás Mód.

1) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
össznsnx:

2.) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
össznsEx:
3) B3 Közhatalmi bevételek:
összpsnN:
4)84 Működési bevételek: 7.350
össznsnx: 7.350 7.350

5) B5 Felhalmozási bevételek:
össznsnx:
6) 86 Működési célú átvett pénzeszközök:
összrsBn:

7) 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
össznsnx:

xörrsBcvETESl BEVETELEK
összBsEx: 7.350 7.350

8) B8 Fínanszírozási bevételek:
56.966

Óvoda bérkompenzáció miatti 100
Ovoda visszafizetés -2,726
Maradvány igénybevételel 3.727
összBspN: 56.966 1.101 58.067
ÓVOUa BEVETELEI
összBspN: 64.3t6 1.101 65.417



3lb sz. melléklet

óvoda kiadásai:
eFt

Megnevezés E\őlrányzat Módosítás Mód. Előirányzat

1) Kl Személyi juttatások: 35.299
Bérkompenzáció miatt 100
össznsnN: 35.299 100 35.378

2)K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
9.531

Bérkompenzáció miatt 21

össznsnx: 9.531 21 9.552

3) K3 Dologi kiadások: 16.569
Kamat átcsoportosítás önk.(visszaf.) -437
össznsnx: 16.569 -437 16.132

4) K4 Ellátottak pénzbeü juttatásai:
össznspx:
5) K5 Egyéb működési célú kiadások: 2.717
Ktgvetési maradvány tart.helyezése 3.727
Y jsszaftzetés 2014 évi beszárnoló -2,289
össznsnx: 2.717 1.438 4.155

6) K6 Beruházások: 200
összBsnN: 200 200

7)K7 Felújítások:
össznsnx:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
össznsnN:

xörrsrcvETÉsl KIADÁsoK
össznspN: 64.316 1.101 65.417

8) K9 Finanszírozási kiadások:
össznsnx:

ÓVOOa KIADÁSAI
össznsEN: 64.31,6 1.101 65.417

Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet tewezet, melynek elfogadását kérem.

Ladánybene, 2015, május 14.

kardos Attila
Polgárrnester



Ten,ezet

Ladánybene Község Onko rmány zata Képviselő-testületének
./2015. (V. 19.) rendelete

a 20t5. évi költségvetésről szőIő 312015.U.27.\ rendeletének módosításáróI

Ladánybene. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (tol,ábbiakban: Képviselő-
testület) az Allamháztartásrőlszőlő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. §. (1)
és 34. § bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési
SzabáIyzatról szóló 5l20lt. (Y- 26.) önkormányzati rendelet 39. § a. porrtja alapján - a
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével - és a 2015. évi költségvetéséről
szőlő 2014. évi C. törvérry alapjárr e|járva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének3l2OI5, (II.27.) rendeletének 5.§-a
lrelyébe a következő rendelkezés lép:

Az önko rm ány zat bevételei

,,5.§.

(1) Az önkormárryzat bevételei eFt

B 1 Működési célú támogatások áIlamháztartáson belülről l51.149
B 2 Felhalmozási célú tárno gat ások államháztart áson be lülrő 1

83 Közhatalmi bevételek 2I.220
84 Működési bevételek 5.844
B5 Felhalmozási bevételek
86 Múködési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú átvett péveszkőzök
Költségvetési bevételek összesen: 178.213
B 8 Finansz ír ozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszlrozására szolg. pénzforg. bev, műk. célra
Költségvetési hiány belső ftttanszlrozására szolg. pénzforg, bev. fellr. célra

B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző éví maradvány/ 19,100

88 Ertékpapír
B 8 Allamh áztartáson be lüli mege lő legezé sek
Önkormányzat bevételei mindösszesen: t97.313

(2) Ber.,ételekrész7etezését e rendelet Il2. sz. rnelléklete íarta|mazza,"

2. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 312015. (IL27.) rendeletének 6.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:



Az önko rm ány zat kiadásai

,,6. §.

(1) Az önkornrány zat kiadásai

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

k9 Finansz ír o zási kiadások
Önkormánl,zat kiadásai mindösszesen :

( 2 ) Fo glalko zt ato tt ak (étszátna ( eng ed é 1 yezett )

eFt

21.467
6.21I

36,972
7.400

28.097
3.506

300
103.953
93.360

l97.313

22 fő

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

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3l2OI5. (II.27.) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

,,7. §.

(1) A KÖH bevételei

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
82 Fe lha lmozás i cé 1ú támo gatások áIlamháztartáson be lülrő l
83 közhatalrni bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú átvett pérueszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 Finansz ír ozási bevételek
Költségvetési hiány belső finansztrozására szolg. pénzforg. bev. rnűk. céIra
Költségvetési hiánybelső finanszlrozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
88l3 Pénzforgalom nélküIi bevételek összesen/előző évi maradvátly/ 5.213
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen: 46.677

(2) Bevételek részletezését e rendelet IIl2. sz. melléklete tartalrlnazza,

4. §,

Ladánybene Község ÖnkorrnányzatKépviselő-testületének 3l2OI5. (II.27.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következó rendelkezés lép:

eFt

2,445

2.445
44.232



A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

,,8.§.

(1) A KÖH kiadásai

K1 Szeméiyi juttatások
K2 Murrkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felujítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

,,9. §.

(1) Az óvoda bevételei

B1 Működési célú támogatások áIlamháztartáson belülről
B 2 Fe llralrno zá si cé lú t árno gat áso k államháztartáso n be lü lrő l
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B 5 Fellralrnozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozást célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 Finansz ir o zási bevételek
Költségvetési hiány belső firranszkozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszirozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

B8l3 Pénzforgalom nélküli bel,ételek összesen/előző évi maradvány/
óvoda bevételei mindösszesen:

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

eFt

23.792
6.471
5.678
5.523
5.213

46.677
k9 Finansz ir ozási kiadások
LadánybeneiKözösÖnkormányzatihivatalkiadásaimindösszesen: 46.677

(2) Foglalkoztatottak létszáma 8 fo

(3) A kiadások részletezését e rendelet II/1 sz, mellékletei tartalmazzák.

5.§.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 3l2O15. (II.27.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

eFt

7.350

7.350
58.067

3.727
65.417

6. §.

Ladánybene Község ÖnkorrnányzatKépviselő-testületének 3l20I5. (II.27,) rendeletének 10,§-

a helyébe a következő rendelkezés lép:



A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

,,10.§.

(1) 
^z 

Óvoda kiadásai

K1 Szernélyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociáIis hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felujítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9 Firransz ír o zási kiadások
óvoda kiadásai mindösszesen:

( 2 ) Fo glalk o zt atott ak |ét száma

eFt

35.378
9,552

16,I32

4.155
200

65.417

65.417

14 fő

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

zárő rendelkezések

7.§

E rendelet kilrirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a312015.(II.27.)
rendelet a kiegészitésekkel együtt érvényes.

kardos Attila
polgármester

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2015. május .......nap

szádvári Erika
aljegyző

lszádváriErka l
aljegyző
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LadánYbene Kö^ée Önkormánvzatának 20l5. évi kiadások alakulása

l l,meIlckler il,] ]0l5(ll :- )lendelelhe,

Onk,hilata]

8jl0l1l 34191'9

Család- és nór,éd

onkom,segé]} átmmeti

Er\ éb önk eseli ne <

Köá6aúali

civil szerv műk lám

.lrilcai l,áliall

köaefie!ő fennt és m



Bevételek meghaároása fellrasználhatóság szerint

Ber,ételek alakuiása
[2,sz, rnell ékl et a 3 l20 | 5 .(I1.27 .\rendel ethez

eFt

Kötelező
On}iént
vállalt Allarnie. össr".en

Bl ]líűködési célú támosatások államháztartáson belülről
B1 l Onkormánvzat költsépvelési tárnopatása,

onkormánvzati hivatal nrűk, támosatás 34 808 34 808
zöldterület-sazdálkod,ással kaocsolatos feladatok támosaüisa l 506 l 50ó
Közviálositással kapcsolatos íéladatok tárrrogatása l8 720 l8 720
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok l00 l00
közutak fermtartása 3 269 3 269
Egvéb kótelező íbladat támogatása 5 000 5 000
Lakott kü]terül ett el kapcsolatos feladatok tzi rno satii sa 1

,75,7
757

ovodaoedasósusok átlasos bérlárnosatása 22 872 22 872
Ovodapedagógusok rnunkáját közvetlenül s. átlagos
bértiirnopatása 7 200 7 200
ovoda működési támoqatása 4 060 4 060
Gverrnekétkeztetósi feladatok átlagos béft árno gatása 8 503 8 503
Gverrnekétkeztetési feladatok üzemeltetési lámosaása l3l9 l 319
Hozzáiárulás a pénzbeli szociális iuttatiisoklroz 8 706 8 706
szociális étkeáetés í 329 I 329
Tanvagondnoki szolsáltatas 2 500 2 500
szociális áeazati pótlék 4, 43
Bá,komoenzáció 300 300
könrtári és közműr,elődesi feladatok támosatása l 960 l 9ó0
onkormányzat költsésvetési támosatása összesen: 86 641 2 500 34 808 l23 952
B l 6 Támosarásértékíi ber,ételek

Aht-n belüli (oálvázaí. r,isszafiz l2 556 12 556
FM tárnsatás mezőőrre 700 700
oEp finanszirozás 3 808 3 808
MKP közfo glalkozatottak bálámogatá sa l0 133 l0 l33
Támosatásértékíi hel,ételek összesen: l3 94l l3 256 0 27 797
82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről
83 l(özhatalmi bevétclek
onkormánvzat saiátos míikórlési he\,éteIei

Géniárműadó 6 500 6 500
Iparűzési adó 13 000 | 3 00()

l(ornrnunális adó l 200 l 200
Bírságok. pótIékol 500 500
Hatósási ioskörhöz köthető bct,ételek 20 z0
on kormányzat saiátos működési ber,ételei összesen: 0 21 22o 0 21 220

84 ltűködési ber,ételek
Működési bevételek
Esvéb sa,iát bevételek íbérleti díiak.szoc, étk ) 7 200 z 504 4 7o4
vaelonkezelésből származó ber,étel 0

Tor ábbszárnlázon szol sáltatás 440 700 l 140
Egvéb saiát bevételek
karnat bevételek
Esr,éb saiát ber,ételek összesen: 2 640 3 2o4 0 5 844

85 Felhalmozási bevételek

Bó ]\{űködési célú átr,ett nénzeszközök

87 Felhalmozási célú áfvett nénzeszközök

B1-7 KöItssér,etési bel,ételek osszesen 103 225 40 l80 34 806 l78 213

88 Finarrszírozási ber,ételek l5 000 4 100 19 l00

88l3 PénzforgaIom nélküli bevételek/ előző él,i
marnrlvánv /:
pénzforsalom nélküli bevételek lelőző évi maradr,ánv / 0
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvúny /

15 000 4 I00 0 I9 100

onkormánvzati bevételek mindösszesen : llE 225 44 280 34 E08 197 313



l/3. sz. m elléklet a 3 / 20 1 5 . (II.27 .)r en delethez

Ellá tottak pénzbeli j uttatásai

k4 Ellátottak oénztleli iuttatásai mindösszesen: ,7 400

eFt

F],seti nénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Eeyéb rászorultsáetól fijeeő ellátás / Te|epülési segély 3 200

köztemetés 400

Eseti pénzbeli ellátások és temlészetbeni iurtatások / szociális csomag 800

önkormánwati seeélv / átmeneti 500

Étkeaetés 2 100

Önkormánr,zati sesélv / temetési 400

összesen, 7 400

Esvéb működési célú kiadások

Rendőrsés támosatása l20
poleárőr Eeyesület 300

Bene-2000 Nonorofit Kft. 50

Római Katolikus Ecvház 300

Ladánvberre Közséeért Alapítr,ánl 980

Szociál s Feladatellátó Társulás l 300

Laiosm zse Tűzvédelmi és Mentési köztestület l 300

7, ar án doktlt tám o s a |á s a 35

kecskemét Aranyh omok E gyesü l et 189

Tartalékok l6.,l77

Céltartalék (könwkiadás vagy telek vás.kialakítasi ktg.) 99l
céltartaiék (testnevelési órák mecoldására) 5.715

Duna menti és kiskunsáei vízeazdálkodási Társulás 40

k5 Esvéb működési célú kiadások mindösszesen: 28 097

Finanszírozási kiadások
Közös Onkormányzati Hivatal ( Intézménv ) 39 020

Ladánybenei Csiribiri Ovoda ( Intézmény ) 54 340

k9 Finanszírozási kiadások ös§zesen: 93 360



I/4. melléklet az 3 l 201 5. (II.27 .) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Felúiítások

Telek vásárlás 2 540

K7 Felúiítások mindösszesen: 2 540

Esvéb felhalmozási célú kiadások

Első lakáshoz jutók támogaüsa 300

k8 Esvéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 300

Beruházások

onkormánlzat tárgyi eszköz beszerzés 254

védőnő laotoo beszerzés l40

TkszT társü eszköz beszerzés 26

Város és közsés.sazdálkodásra tárgi eszköz beszerzés l90

Lakóineatlan társü eszköz beszerzés 38

Nem lakóingatlan tárgü eszköz beszerzés 318

K6 Beruházások mindössze§en: 966



A táblázatban lér,ő adatok államigaz_eatási íbladatokként értelmezendők. alábontás az idei ér,ben nem tervezett. mel1 önkelrttes fe]adat lenne,

II l, Inellék]el e .1 ]0] 5,(Il,:7,) rendelethez

Ladánvtrenei Közös Önkormánl,zati Hivatalának 20l5. éri kiadások alakutása

kormányzati
Funkció szakfeIadat Megnevezés

Fogl.
száma

K1
Srem.
jutt.

K2
M. adót
tjár.

K3
Dologi
kiád.

K4
SZocpol.

ell.

K5
}tűkcélú
kiadások

K6
Beruházások

K7
Fel újítások

K8
Egyéb

felhalm.
céIú
kiad,

K9
Finansz.
kiadások

Ossresen

0l 1 l30 E]ij]f]l onk.hivatal ó l9 :_§] 5 :45 52]3 33 9l7
01 |220 84 l Adó. illeték l 2 030 5.18 7.] 5 3 3l3
l09010 84 l ].18 l Szociá]is szols. helvi igazc l 510 ó?8 7]6 3 9z1
050]0 882l l Rendszeres szoc.s l 492 192

l050l0 882ll]1 Foclalkoztatást hell,,tám, ] 990 2 990

l 06020 88]l l] LakáSfemt.t.nonrra l 04] t 04I

onkormánlzat össresen 8,00 23 792 6 47l 5 ó78 5 523 5 213 0 0 0 0 46 677

Be\,ételek me gbaár ozása felhasználhatósá g szerint.

II l 2. sz. mel léklet a 3 l 20 1 5 . (II.27. )rendel ethez
Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

eFt

Kötelező
Onként
\,állalt Allamie, Osszesen

Bl Működési célú támoeatások államháztartáson belülről 2 445 2 445

82 Fel h alm ozási célú tám osa tások államháztartáson belülről

83 közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

85 Felhalmozási bevételek

86 Működési célú átvett pénzeszközök

87 Felhalmozási célú átvett pérrzeszközök

B1-7 Költssévetési bevételek összesen 0 0 0 0

88 Finanszírozá§i bevételek 44 232 44 232

B8l3 pénzforsalom nélküli bevételek l előző évi maradvánv /
pénzforsalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / 0

Pénz,forsalom nélküli bevéíelek / előző évi maradvánv / összesen: 0 0 5 213 5 2l3

Bevételek mindösszesen: 0 0 46 677 46 677



II l 3 . sz. melléklet a 3 l 20 1 5 . (IL27. )rendelethez

E|látottak pénzbeli j uttatásai

IIl4. sz. melléklet a .3l20I5.(il.27.) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakrrlása lÁnÁ- val együtt/

eFt

A táblázatban eredet i el őír ány, zat n enr szerepel.

a .ablázatban lér,ő adatok kötelező feladatokként ér-te]mezendók. alábontásssal különbözter"-e lneg az önként r,állalt feladatokat, az idei évben nem terveáün}

IIl l, lnelleklet az3 20I5 lIL27,) rendelethez

Ladánvbenei Csiribiri Ovodának 2015, ér,i kiadások alakulása

eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Rendszeres szociális segéh I 492

Foslalkoztatást h eIvettesítő támopatás 2 990

Lakásfenntartási támogatas l 04l

ol,odáztatási tánrosatás

Osszesen: 5 523

Kormán},zati
F unkció szaLíeladal I\íegneveés

Fogl.
száma

Kl Srem.
juta.

K2
]\|. adót
t.jár.

K3
DoIogi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
}lűkcélú
ki adriso k

K6
Beru-

házások
Felújí-
tá§ok

K8
Egyéb

felhalm.
céIú
kiad.

K9
Finansz.
ki adísok

össresen

09l l 10l09l l40 E5l0ll1 ovodai nevelés l0 28 294 ,7 960 3 758 4 l55 14 167

09ó0 1 0 5ó]9 1 ovodai intézménvi étkeztetés 1.2 2 z83 482 2 85b 5 621

096020 5ó29l31 Iskolai intézménü étkeztetés 2 3 420 7R7 4 832 200 9 239

0l 3390 562920 1 Vendég étkeZtetéS 0.]] 497 l l8 2 399 3 014

l 0705 l 88992l 1 szociális étkeztetés 0.5 884 205 2 287 3 376

önkormányzat össresen 1,1.00 35 378 9 552 16 732 4 l55 200 0 0 0 65 4l7



eFt
Kötelező onként vállalt Állarnie. Osszesen

Bl ]\'l űködési célú támosatáso k állámháztartáson belülről

82 Felhalmozási célú támosatások államháztartáson belülről

83 közhatalmi bevételek

81 Níűködési bel,ételek

Miiködési he\,éte|eli

szociális etkezök 2 040 2 040

lntezlnenvi teritési dii - óvodá 1 642 l 642

lntéztrrénvi tá,ítési dii - iskola l 595 l 595

Vendég étkezetetés 2 0]3 2.073

Eevéb saiát bevételel

karnat bevétele*

Esr,éb saiát bevételek összesen: 7 350 0 0 7 350

B5 Felhalmozási bevételek

86 Nlűködési célú átvett oérrzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett nénzeszközök

B1-7 Költssér,etési ber,ételek összesen 7 350 0 0 7 _]50

B8 Finanszírozási ber,ételek 57 867 200 58 067

R81 1 Pónzforoclnm nólkiili het,éíeléL l előző őli merlrlvlnv
pénzforgalorn nélküli bevételek /előző ér,i maradr,ánr, / 0
péttzforsalon néIküli bevételek / előző évi maradvánt,/ összesen: 3 727 0 0 372

Be\,ételek mindösszesen: 65 2l7 200 0 65 4l7

III1 2. sz. mel lék] et a 3 l 20| 5. (II.27. )rendel ethez

Bevétetek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

III/3. sz. rn el 1 ékl et a 3 l 20 l 5, (IL27 .)r endelethez

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

eFt
Atáblázat az idei évben nemleges. az eredeti előiányzat alapján,

III1 4. sz. meiiékiet a 3 l 20 1 5.(il.2 7,.; rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakrrlása /AFA- va| együtt/

eFt
Tálalókonyha asztal beszer zés 200



r 1,1ÉLr<ozr,q.ró az r.,ró zn'TE S HATÁsv t zs c Árnr n npu lr nN y n nől

Rendelet-tervezet címe: Ladánybene Kózség Onkormányzata Képviselo-testtiletének ..12015. ( .. .) onkormányzati rendelete a ktiltségvetésl renc

módosításáról
Rendelet-t erv ezet valamennyi j elent s hatása, kiiliiniisen

Társadalmi, gazdasági
hatás:

Kóltségvetési hatás: Kórnyezeti, egészségíigyi
kovetkezrnények:

Adrninisztratív
terheket beíolvásoló hatás:

Egyéb hatás:

Van Van runcS van nlncS

A rendelet megalkotása sziikséges, mert: egységes jogalkalrnazás

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható kiivetkezmények: nem releváns

A rendelet alkalmazásához sziikséges feltételek:

Szernélyi: szervezeti: Tárgyi: Pénztigyi:

Adott. Adott Adott adott





ELOTERJESZTES
La dá nybene Község Önkormá nyzat Képviselő-testü letének

2O7S. május 19-i ülésére

Tárgv: a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

EIőteriesztést készítette : 5zádvári Eríka
a ljegyző

Előteriesztő: kardos Attila
polgármester

Véleménvezésre megkapta: Ügyrendi- Vagyon-nyilatkozattételi,
Osszeférhetetlenségi-és
Telepü lésfej lesztési Bizottság



Ladá nybene Község Po!gá rmesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 56.

EtŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testüIetének 2OL5. május 19-i ülésére

Tisztelt KépviseIő-testü let !

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2075. (ll. 27.) önkormányzati
rendeletében szabályozta a települési önkormányzat által nyújtott szociális támogatások
rendszerét. Már a rendelet megalkotásakor említést tettünk arról, hogy év közben várható a

rendelet módosítása, bővíthető az önkormányzat által nyújtandó támogatások köre,

A rende|et-tervezet általános indokolása :

A Magyarország 2OI5. évi központi költségvetéséről szóló 2OI4, évi C. törvényben foglaltak
értelmében a települési önkormányzatoknak pályázniuk lehet a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetése támogatáshoz,
A nyári étkeztetés biztosítására támogatást azok az önkormányzatok igényelhetnek, amelyek
vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon
keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára.
Ladánybene vonatkozásában önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek 30 %-a után pályázható támogatás. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben 1-21- fő részesül, ennek 30Yo-a, azaz36 fő után lehet 100 %-

os támogatást igényelni, a fennmaradó 85 fő részére az önkormányzatnak saját forrásból kell

biztosítania az étkeztetés kiadásait, amelynek gyermekenkénti összege minimum 400 Ft/nap,
A fent leírtak alapján az állam által a nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatás
681.L2O Ft, az önkormányzatiforrás pedig ],.608.200 Ft lenne.
E helyett javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek részére - természetbeni juttatásként - élelmiszereket
ta rtalmazó segélycsomag kerüljön települési segélyként megállapításra.

Az előző képviselő-testületí ülésen javaslatként hangzott el, hogy a 90. illetve 95 életévet
betöltött idősek egyszeri támogatásban részesúljenek. Jelenleg Ladánybenén 13 fő töltötte
be a 90 életévet, 95, életévet betöltött idős nincs, Költségvetési fedezete - 650.000 Ft - a

szociális el látások terhére bíztosítható.

A rendelet-tervezet részletes indokolása :

L, § a szociális tárnogatások kiegészítését tartalmazza, Ígv a gyermekek részére
biztosítandó étkezési csomagot, valamint a 90, illetve 95. életévet betöltött idősek
tá mogatását.



2. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az év második felében - ismerve már az
önkormányzat pénzügyi helyzetét - gondolkodjunk el a ún. kelengyepénz bevezetésének
l e h etőségé r ől, szabály ozásár ól,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg, s fogadja el.

Ladánybene, 2015. május 14.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester





rÁrnxozraró nznr zETEs HnrÁsvtzscÁllr nnnnvrnNypnól

Rendelet-tervezet címe: Ladánybene Kozség Orrkormányzata Képviselo-testiiletének..l20I5. (. ...) onkonnányzati rendelete a telepiilósi támogatáso
szóló rendeletének rnódosításáról

Rendelet-t erv ezet vala mennyi i elent s hatása, kiiliiniisen

Társadalmi, gazdasági
hatás:

Koltségvetési hatás: K<irnyezeti, egészségtigyi
ktjvetkezrnénvek:

Adminisztratív
terheket befolyáso ló 1ratás:

Egyéb hatás:

Van Van runcS Van hátrányos helyzettíek támogatása

A rendelet megalkotása sziikséges, rendszer kiszélesítése

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható kiivetkezmények: nem releváns

A ren de let a|ka[mazás áh o z sziiks é ge s fe ltétele k :

Személyi: szervezeti Tárgyi: Pénztigyi:

Adott. Adott. Adott. adott





ELOTERJESZTES
La dá nybene Község Önkormá nyzat Képviselő-testületének

2015. május 19-i ülésére

Tárgv: a szabadtéri égetést szabályozó önkormányzati rendelet megalkotása

E]őteriesztést készítette : szádvári Erika
a ljegyző
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Ladá nybene Község Polgá rmesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

ElőrErurszrÉs
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testütetének 2075. május 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testü let !

A levegő védelméről szóló 306/201,0. (Xll. 23.) Korm, rendelet 27. § (2) és (3) bekezdése
értelmében hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő
jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban
keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási
berendezésben történő égetése tilos. Nyílt téri égetésnek mínősül, ha a hulladék - az elemi
kár kivételével- bármilyen okból kigyullad.
Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
nyílt téri égetése tilos.
Tehát a települések belterületén a hatályos jogszabály szerint csak akkor van lehetőség
növényi hulladék égetésére, ha e tevékenység önkormányzati rendeletben szabályozott,
ezért indokolt jelen sza bályozás megalkotása.
A környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Llll. törvény48. § (4) bekezdés
b) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a

háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar
és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A rendelet-tervezet részletes indokolása :

1.§
A rendeíet céljának - a levegőtisztaság biztosítása - meghatározása.

2.§
A rendelet területi hatályát a belterületben határozza meg az erdőterület kivételével.

3.§
Értelmező rendelkezéseket ta rtalmazza.

4-5.§
A kerti hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását elsődlegesen komposztálással kell
biztosítani, Az avarégetési szabályokat határozza ffi€g, figyelemmel a meteorológiai
körülményekre, meghatározva annak időpontját, a tűzvédelmi, mennyiségi szabályokat.



7.§
A közterületi kerti hulladék égetésének szabályait határozza meg.

8.§
A szabadtéri tűzgyújtási rendelkezéseket tartalmazza.

9.§
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

Ladánybene, 2015. május 12,

kardos Attila
polgármester





Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...12015. (..,....,..) önkormányzatl

rendelete

az avar és növényi hutladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 'l,) bekezdés

a) pontjában, a kömyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Llll. tÖrvénY 46.

§ (1) bekezdés c.) pontjában és a 48. § (a) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás

alapján _ Ladánybene Község Önkormányzal Képviselő-testülete a Szervezeti és MŰködési

Szabályzatárólszóló 5t2O11. (V, 26.)önkormányzati rendelet 29 § (1) bekezdése alapján az
ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság,

valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LllI. törvény 48. § (3)

bekezdése alapján az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményének kikérésével - az

avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályaival kapcsolatban a kÖvetkezőket

rendeli el:

1. Az önkormányzati rendelet célja és hatálya

1.§ A rendelet célja az avar, növényi- és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helYi

szabálynak a megállapítása, amely a levegó tisztaságának védelmét biztosítja.

2. § A rendelet területi hatálya - erdő terület kivételével - Ladánybene Község kÖzigazgatási

belterületére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:
(1) Avar, növényi- és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, lábon álló nÖvénYzet,

tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, továbbá a kefi

használata soran keletkezó és további hasznosításra nem kerülő maradvánY, fű és

egyéb növényi maradványok.

(2) lngatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személYiséggel
nern rendeikezó szervezet, akinek tulajdonában, birtokában, kezelésében vagY

használatában lévő ingatlanon avar, növényi-, kerti hulladék keletkezik, vagY más
módon a birtokába kerül.

(3) Hasznosítás: kerli hulladék komposztálása.

(4) Tároló edény: hulladékgyűjtő tarlály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanYag
zsák.



3, Avar és növényi hulladék égetésének szabályai

4. § (1) A település területén az avar, növényi- és kerti hulladék áfialmatlanításáról,
hasznosításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) 
^z 

égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett
avar, növényi- és kefti hulladék semmisíthető meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű
hulladék, vagy veszélyes hulladék (műanyag, 9umi, vegyszer, festék, illetve ezek
maradékai) nem égethetők.

(4) Lábon álló növényzet, tarlóégetés tilos.

5,§ (1)Ladánybene Község közigazgatási belterületén az avar, növényi- és kerti hulladék
nyílttéri égetése - ünnepnapok kivételével- hétfőtől péntekig naponta 7.00 - 18.00 óra,
és szombaton 8.00 - 12.00 óra között engedélyezett,

(2) Az avar, növényi- és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

6.§ (1) A tűzgyújtási tilalomra, és a meteorológiai viszonyokra nyílttéri égetés során
figyelemmel kell lenni.

(2) Az avaft, növényi- és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni,
ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűzrakó helyet épúlettől és egyéb é9hető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni,
hogy arra veszélyt ne jelentsen.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a íűz gyújtója köteles
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenléiben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg
eloltható.

(5) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell
a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, illetve földréteggel töÉénő
lefedéséről.

(6) A füstképződés csökkentése érdekében az avar1, növényi- és kerti hulladékot
elózetesen szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(7) Nagyobb mennyiségű hulladék egy idóben történó elégetése esetén a szomszédokat
legalább 3 nappal korábban tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról, Az
égetés egy alkalommal legfeljebb három óráig tarthat,

(8) Tilos az avar, növényi- és kerti hulladék égetése párás, ködös, esős idóben, illetve
erős szél esetén.

(9) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.)
légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható,



(10) Tilos égetni kisfeszúltségű, közép- és nagyfeszültségű, továbbá távközlési hálózati
vezeték alatt.

7. § Közterületen avar, növényi- és kerti hulladék égetéséhez a jegyző engedélye
szüksé9es.

4. Szabadtéri tűzgyújtás szabályal

8. § A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés használat kizárőlag a jogszabályokban
meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások
szigorú betartásával történhet.

5. Zárő rendelkezések

9. § Ez a rendelei 2015.június 1-jén lép hatályba.

Kardos Attila Lőrincz Edit
polgármester jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyző

kihirdetési záradékl

Ezen rendelet 2015. május ..... - én kihirdetésre került.

Ladánybene, 2015. május,...,..

szádvári Erika
aljegyző
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Személyi: szervezeti: Tárgyi: Pénztigyi:

Adott. Adott Adott Nirrcs.
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Ladánybene Község Polgármesterétől
5045 Ladánybene, Fő út 66.

ELOTERJESZTES

Ladánybene Község Önkormányzat Képvise!ő-testületének 2OL5. május 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testü let !

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20L5. március 24-i képviselő-
testületi ülésén a 1,4l2OL5. (lll. 24.) határozatában döntött a Ladánybenei Csiribiri Óvoda
óvodavezetői á l lá sá na k betö ltésé re vo n atko ző pály ázat kiírá sá ró l.

A pályázati kiírás a jogszabályi rendelkezések figyelembevétele mellett megjelent a

Nemzeti Közigazgatási lntézet honlapján, amely szerint a pályázat benyújtásának határideje
2015. május 5. napja volt.

A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül az állás betöltésére pályázat nem

érkezett Ladánybene Község Polgármesteréhez.
A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeit a nemzeti köznevelésről

szólő 201_1,. évi CXC. törvény (a továbbiakban, mint Nkt.) 67 § (1) bekezdése tartalmazza az

alábbiak szerint:

,,67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges -

a 3. mellékletben felsorolt -felsőfokú iskolaivégzettség és szakképzettség, középiskolában az

e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben

szerzett sza kké pzettség,
b/ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás."

E jogszabályhely
további kisegítő
fenn kell állnia:

E jogszabályhely
további kisegítő
fenn kell állnia:

b.) pontjában nevesített feltétel hiánya
szabályként alkalmazandó azzal, hogy

b.) pontjában nevesített feltétel hiánya
szabályként alkalmazandó azzal, hogy

esetén az Nkt. 98, § (18) bekezdése
az ott leírt valamennyi feltételnek

esetén az Nkt. 98. § (18) bekezdése
az ott leírt valamennyi feltételnek



,,(18)' Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett
eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre
szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői
megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásával
egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerinti
megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az érintett
az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget
megszerezte,"

E helyzetről rendelkezik a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló I99Z. évi XXXlll, törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/20L3. (Vll1.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése is az alábbiak
szeri nt:

,,24. § (t)2 Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett
eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az
intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt
megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános
pályázat kiírása nélkúl - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő
feltételekkel rendelkező személynek, A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül - e bekezdésben foglaltak szerint - legfeljebb
egy évig láthatók el a 22. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével. E
rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz
szükséges feltétel. llyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatokat a szervezetí és működésí szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében
foglaltak szerint kell ellátni."

A fent leírtak figyelembe vétele mellett az alábbi döntések meghozatalát javaslom a Tisztelt
Képvise lő-testü letn e k:

HATARoZAT!- JAVASLAT

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testületének .../2015. (V. 19.) határozata
a csiribiri Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásáról

HATAROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a L4/2Ot5. (lll. 24.}

határozatával, a Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázatot
ered ménytelennek nyilvá n ítja
2. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2O16. július 31. napjáig - a

Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői állásra kiírt pályázat eredménytelensége,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1)



bekezdésében meghatározott nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás
feltételeinek hiánya miatt - az intézmény szervezeti és működési szabályzatának
helyettesítési rendjében foglaltakat kell alkalmazni, s megbízza az intézmény
munkaközösség vezetőjét, Vida Lászlónét az intézményvezetői feladatok
ellátásával.
3. A képviselő-testület dönt, hogy a 2016. márciusi képviselő-testületi ülésen
az intézmény vezetésére 2016. augusztus 1. napjától kezdődő öt éves időtartamra
ismételten nyilvános pályázatot ír ki.
4. A képviselő-testület felkéri Szádvári Erika aljegyzőt, hogy a pályázati
eljá rá sra von atkozó e lőterjesztést készítse elő.
Fe]e]ős: Kardos Attila - polgármester

Szádvári Erika - aljegyző
Határidő: 2016, március 3]-.

Ladányben e,70L5. május 12.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester



Tárgv: Előterjesztés a 20].5. évi kózigazgatási szünet elrendeléséről

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 19-i ülésére

szádvári Erika

aljegyző
Előterjesztést készítette:

Előterjesztő:

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

szádvári Erika

aljegyző



Ladá nybenei Közös Ön kormá nyzati H ivata l Aljegyzőjétől
6045 Ladánybene, Fő utca 66.

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19-i ülésére

Tiszteít Képviselő-testü let !

A közszolgálatí tisztvíselőkről szóló ZOL1,. éví CXCIX törvény 232 §, (3) bek.
megteremtette a közigazgatásban az un, igazgatási szünet elrendelésének jogszabályi
feltételeit. Az igazgatási szünetet a Képviselő-testület rendelheti el és időtartama nem
haladhatja meg a köztisztviselő éves szabadságának háromötödét.

Az előző évek gyakorlata alapján a köztisztvíselőknek így módjukban állna a szabadságok
kivétele, amelyre egyébként ígen nehezen van lehetőség. Az ügyfelek megfelelő
tájékoztatása mellett megoldható lenne, hogy a hivatal 1 héten keresztül zárva tartson.
Az anyakönyvvezető a szabadság ideje alatt elérhető és szükség esetén az ügyintézést
(például: haláleset anyakönyvezése) ellátja, Más halaszthatatlan ügy az önkormányzatnál
nem várható, hiszen Ladánybenén okmányirodai ügyintézés nem működik. Rendkívüli
esemény esetén a dolgozók megszakítva szabadságukat, munkába állnak, A határidőket
pedig megfelelő munkaszervezéssel tartaní lehet.

Javaslom a Tisztelt testületnek 2015, júníus 29 -július 3-ig - hétfő - péntek (4 munkanap,
mivel a július 1. köztísztviselők napja miatt munkaszüneti nap), valamint 2015. december
28-31. (4 munkanap) rendeljen el.

Az igazgatási szünet tehát lehetőséget ad a szabadságok kiadására, a dolgozók
pihenésére, de fígyelemmel van a folyamatos feladat ellátási kötelezettség teljesítésére.
Megfelelő munkaszervezési intézkedésekkel, a lakosság kellő tájékoztatásával
megelőzhetőkaz ügyfélipanaszok, elkerülhető az ügyintézésben a fennakadás.
Ebben az évben még nem volt igazgatási szünet.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadására kérjük a testületet.

Ladánybene, 20].5. május 1-2,

szádvári Erika
aljegyző
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HATÁROZAT! JAVASLAT

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei KÖzÖs

Önkormányzati Hivatalban 2OL5. június 29. napjától 2OL5. július 3. napjáig |4

munkanap), vatamint 2015. december 28 napjától 2015. december 31. napjáig (a

munkanap) igazgatási szünetet rendet €l, űgv, hogy a halaszthatatlan feladatok
ellátását biztosítani kell.

A Képviselő-testület felkéri az aliegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2OL5. május 19.

Felelős: Szádvári Erika - aljegyző
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Tisztelt Képviselő Testület!

A Ladánybene település közbiaonságát elsődlegesen biztosító körzeti megbízotti szolgálati
forma tÖbb ér,tizedes múltra tekint vissza és meghatároző szerepet tölt be a közbiztonság
védelmével, ferrrrtartásával összefiiggő rendőri munkábarr. A körzeti megbízotti szoIgálat
meghaífuozó alapelve, hogy segítő, támogató és együttműködő tevékenységét a lakosság
széles rétegeire támaszkodya, a helyi állami, társadalmi szervezetek és önszerveződések
részvételével eredményesen v égezze,

A körzeti megbízottak felelősségvállalását tovább fokozza, hogy a lakosság az intézkedést
tŐlíik vá4a el még abban M esetben is, ha nem a Rendőrség hatásköréb e tartoző
bejelentésekkel, problémákkal keresik fel őket. A bizalommal hozzájuk forduló
állampolgárok gondjaival, panaszaival kapcsolatos intézkedéseket törvényesen, gyorsan,
szakszeruen és empátiával kell végrehajtani.

Ladánybene község Kecskemét Megyei Jogu Varos agglomeráciőjába, a Lajosmizse
Rendőrőrs illetékességi területéhez tartoztk, ezáItal a munkaváltalók jelentős számban
ingáznak a mogyeszékhely és a település között, miközben ingatlanjaik a nap nagy részében
,,gazdátlanul" maradnak. A közlekedési és kozbiztonsági he|yzet alakulását jelentős
mértékben megbatározzaartnak földrajzi fekvése, űthálőzata, a környező városok, települések
adottságai, a lakosság összetétele, valamint a munkavállalás lehetőségei, melyek sok esetben
kedvezőtlenül hatnak az itt élők szubjektív biaonságétzetére. A hobby jellegű, nem állandóan
lakott tanyák, hétvégi házak védtelensége, a fejlett. viszonylagosan jó minőségű és nagy
forgalmú íúltáIózat (52-es főút, 521I, 5212 és az 52l4-es utak), a környező, bűnügyileg
fertőzöttebb varosok (Kecskemét, Lajosmizse, Kunszentmiklós, Dabas) közelsége, és az utaző
búnözők tevékenysége, amely munkánkat jelentősen megnehezíti. Természetesen továbbra is
hatással bírt a jogsértő cselekmények keletkezésére a gazdasági válságból adódó
elszegényedés, munkanélkriliség is.
A rendőri munka tervezésénél-szervezésénél lcrilön figyelembe kell venni azt a körulményt is,
hogy a község belterületét körülöleló tanyavilágban élők a külvilágtőI elzárva, egymástól
nagyobb távolságban élnek, a kommunikáció lehetősége meglehetősen csekély.

A Lajosmizse rendőrőrs illetékességi tenilete Ladánybene községen kívül még további öt
településre terjed ki, nagysága megközelítőleg 42000 hektár, a lakosság száma pedig kb.
24000 fő. Ebből Ladanybene illetékességi területe 40.74kmz lS91 fő lakossal,4I.75 főkmz
népsűruséggel. A Lajosmizsei Rendőrőrs illetékességi területéhez kapcsolódó kiterjedt
tanyavilág kb. 3000 tanyaépületet foglal magába, melynek körulbelül 40 oÁ-a a lakott. Ezen
körülmények fel adatainkat és munkánkat tekintve ki emelten me ghatározók.

A község a kerekegyházi KMB csoporthoz kapcsolt, jelenlegi 1+4 (a Ladánybenén szolgálatot
teljesítő körzeti megbízoft csak névleg tntozlk a csoporthoz, mert szolgáLatát Ladánybene
területén látja el) személyes létszámával Kerekegyháza és a rendőri részről hozzá kapcsolt
települések folyamatos rendőri ellenőrzése körültekintő munkaszervezést igényelt 2014-ben
is.
Továbbra sem győzzük hangsúlyozni az állampolgari odafigyelés, gondoskodás fontosságát,
mellyel az áIdozatlá válás esélyét lehet csökkenteni. A megfelelő biztonsági rendszerek
(zfuak, riasztók, megfelelő nyílászarók) használatával, az idegenekkel szembeni óvatossággai,
valamint a lakosok egymás iránti nagyobb odafigyelésével a bűncselekmények nagy tésze
megelőzhető lerrne. Az oda nem figyelés, hanyagság és közönyösség megfelelő táptalajt nyujt
a bűnözői elemek tevékenységének, melyet azok az értékelt időszakokban is kihasználtak.
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A RendőrségrőI szőIő 1994. évi XXXN. tv. 8. § (4) bekezdése alapjan aLadánybene község
2013. évi közbiztorcágí helyzetrőI tartott beszámolót a Képviselő Testület egyhangú
határozatával elfogadta, a Rendőrség részére külön feladatot nem határozottmeg.

A település2OI4, évi btrrrügyi-közrendvédelmi helyzete - hasonlóan a korábbi évekhez - a

tárgyév, és aú. mege\őző év összehasonlításával kenil bemutatásta.

r. a rnr,npür,Bs röznrzroNsÁcI rrEr,yzrrÉ,NBx nnrBxnrBsn

1./A bűnügyi helyzet alakulása

Ladánybenén 2074-ben is gondot okozott a külfoldi állampolgarok álta1 elkövetett kisebb-
nagyobb jogsértések megelőzése, felderítése. A jelenlegi jogszabályi háIrér nem biztosítja a
rendőrségnek az alehetőséget, hogy a vendégmunkások jelenlétét folyamatosan figyelemmel
kísérhesse. A klilfoldiek által elkövetett jogsértések feldedtését nagyban megnehezíti, hogy

szeméIyazonosságukkal kapcsolatosan számtalan esetben nem rendelkeztink információval,
mivel a szálláshelyüket, munkaadójukat folyamatosan váIíoztalják. Az országban történő
jogszerű tartőzkodásukat ellenőrizní nem lehetséges, mivel a hatémeg1sztráciő az EvőPai
Uni ó országainak közö s hatétr ain me gszíínt.
Továbbra sem tudtunk egyedül hatni a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatív irányba
befolyásoló tényezőWe, szükség volt a társszervek, más hatóságok, valamint az itt éIŐk

fi gyeimére, segítségére.

1/1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Ladánybene illetékességi területén 2OI2. óvben 45,2OI3, évben 36 és2014. évben 23 esetben

vált ismertté bűncselekmény elkövetése. A telepUlésen regisztrált bűncselekmények száma a

2O;;. évlhez képest 36,12 %o- kal csökkent, a lakosság arányára vetítve a megyei átlag alatti

fertőzöttséget jelent. Az összes bűncselekményből 13 volt kiemelten kezelt. A kÖzterÜleti

elkövetések szárna az összes bűncselekményekhez képest l, azaz a bűncselekmények 4,35oÁ-t

követték e1 közterületen, ami a nem kiemeiten kezelt bűncselekményi kategóriába tartozott-

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények szátla 3 volt 20l4,ben.
Megállapíthatjuk, hogy 2014. évben is a garázdaság száma volt domináns (2), mely családi,

baráti, k-ocsmai veszekedésekre, verekedésekre vezethető vissza. Az alkoholfogyasztás - mint

oksági tényező - most is meghatározó volt.

1 l 2 A regisztrált b űncs elekm ények 1 000 lakos r a v etített aránya

A regisztrált bűncselekmények 1 000 főre jutó bontásban Ladanybene vonatkozás ában a 2014.

évben 14.37. Ez a szémt 20l3-ben 22.5 volt. A környező települések 1000 főre eső

bűncselekmény szétmaít összevetve, jónak szérnit, A települést a Kecskeméti

Rendőrkapitányság más hasonló lélekszámú településeivel - Helvécia (I1.56), NyárlŐrinc

(12,I7) Jakabszállás (17.73) és Városflold (9) - törtónt összehasonlÍtásban vizsgáltam.

1/3 A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A rendőrsé g által kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása Ladánybene terÜletén 2012-

ben 37, zoi:-ban 22, mig2Ol4-ben 13 voit. A 2074. évben regisztrált 23 bűncselekmény

közül egyet sem követtek el közterületen.
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Az ismertté vált vagyon elleni bűncselekmények száma jelentós mértékben
csökkent. Továbbra is az áLta]'énos és a betöréses lopások az elsődlegesek.

A lopásokat, betöréses lopásokat jel|emzően továbbra is az éúutaző bűnözők, illetve a
ktilterületi részen letelepedett személyek, valamint rokonaik követik el. Az ingatlanok
sérelmére dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások szirna 3-rőI, 4-re emelkedett. Az
általános lopások száma 2l -rőI S-ra, j elentős mértékben csökkent.

A regisztrált bűncselekmények közül még nagyobb íigyelmet fordítunk a kiemeltnek
minősített bűncselekmények felderítésére. Jó irányban haladunk e téren, de a lopások, a dolog
elieni erőszakkal elkövetett lopások felderítésére még nagyobb figyelmet kell fordítanunk.
Ezen bűncselekmények felderítési eredményességében nem maradunk el a Kecskeméti
Rendőrkapitanyság felderitési eredményeitől, de mivel jóval kisebb településről beszélünk
mint a megyeszékhely, így a feldedtési eredményességnek meg kell haladnia Kecskemét
varosét. A jövőben eziránybankell fejlesztenünk feldedtési eredményességünket!

2./ A bűnüldöző munka értékelése

2.1 A nyomozáseredményességi mutatók alakulása

A nyomozáseredményességi mutatók nem állnak rendelkezésre telepüiésenkénti bontásban,
így erre vonatkozóan a Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területének egészére
vonatkozóan van lehetőség a tendenciák bemutatására. A kiemelten kezelt bűncselekmények
- melyek az összes bűncselekmény 67,49oÁ-t teszik ki - nyomozás eredményessége 2014-ben
29,600Á, amely a 2013. évi eredményességnél 7,2}oÁ-kal jobb. Az eredményességet sikenilt
fokozni. 201 3 -ban az összes bűncselekm ény 65 ,68oÁ-a, míg 20|4-ben 67 ,49Yo volt kiemelten
kezelt, azaz alíg, mindössze l,8loÁ-kal több bűncselekmény kenilt ebbe a kategóriába. A
nyomozás eredményesség a jármű önkényes elvétele (93,809'0), cserb'enhagyás (87,50Yo), testi
sértés (82,80%) - a súlyos testi sértés eredményessége 80,40Á -, a gaftadaság (80,80%), rablás
(74,3%) esetében volt kiemelkedő, miközben a legtöbb terrnivaló a rablások, lakásbetörések,
lopások vonatkozásában van. A cserbenhagyás eredményessége (87,50oÁ), a rablás (74,300Á),
a lopások eredmónyességének (18,50%) további emelése szükséges.

3./ Tulaidon elleni szabálysértések kapcsolatos tapasztalatok. adatok

Ladánybene község vonatkozásában 2014. évben az összesen 28 szabálysértési
feljelentésbő1 - 4 esetben indult tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési
előkészítő eljárás. A Kecskeméti Rendőrkapitanyság területén a szabálysértési előkészítő
eljárások feldedtési eredményessége 2014-ben 38,76oÁ-ta nőt| a 20l3-ban realízáIt 26,480Á-

hoz képest, azaz l2,28%o-kal sikerúlt jobb eredmény.t elérni. A nem bolti 1opás kategóriában a

feldedtés legnagyobb hátráltató tényezője a nyomszegény elkövetési helyszín volt. 2014 é\lől
a szabálysértési előkészítő eljátások a felderítési eredményesség tekintetében 4 kategőriára
keniltek felbontásra. E szempontrendszemek megfelelően a bolti lopás kategóriában 44,83Yo-
os, egyéb lopás terén 30,42oÁ-os, egyéb tulajdon elleni szabálysértések tekintetében 47,93Yo-
os eredményt, míg az elzarással sújtható szabálysértések összesített feldedtési
eredményes s é ge vonatkozásáb an 3 8,'7 6Vo eredménl érlíink el.

4./ Közlekedésbiztonsági helyzet

A település közlekedésrendészeti szempontból nem veszélyeztetett. A közlekedési balesetek
száma 4-ről 1-re módosult. A kiváltó ok a sebesség helytelen megválasztása volt. Személyi
sérülés nem volt.
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A közlekedési búncselekmények száma 4-ről 2-re csökkent. Mindkettőnél az ittasság
megállapítható volt. A közlekedési szabályszegések visszaszoitása érdekében a helyi körzetí
megbízott és a kerekegyhazi körzeti megbízotti csoport részére minderrnapos kiemelt
feladatként került meghatározásra az ittas vezetők kiszűrése, mely kiterjedt a gépjárművel és

kerékpárral közlekedőkre is. Az év során i98 személlyel szemben alkalmaztunk szondát.

Az ittas vezetőkkel szemben - legyen az gépkocsi, motorkerékpár vagy kerékpár vezetője - a
zéró toleranciát alkalmazzuk. Ezen a téren nem lehetünk elnézőek, mert még mindig sokan
ülnek felelőtlenül alkoholos befolyásoltság alatt a volán mögé és ezzel a saját és mások életét
teszik ki veszéllrnek.

Kiemelt figyelemmel kísé{ük és szankcionáljuk a biztonsági öv használatának elmulasztását.
A tavalyi évben 6 fővel szemben szabtunk ki helyszíni bírságot. A gyermekbalesetek
megelőzése érdekében - lehetőségeinkhez mérten - igyekezhirlk atanítási év napjain a reggeli
és déli órákban forgalomellenőrzést végezni az általános iskola kömyezetében.

5./ Az illegáüs mieráció helyzete

Az illegális migráció kérdéskörében Ladánybenén az önkormányzat munkatársaival közösen
szálláshely ellenőrzéseket végeztiink, mellmek eredményei abban jelentkeztek, hogy egyes
gócpontokat sikerult megszüntetni. A 2014. év során két alkalommal hajtottunk végre
idegenrendészeti ellenőrzést Kerekegyhaza település területén az IntegráIt Vezetési Csoport
részvételéveL, Ez azt jelenti, hogy 8 tarshatóság vett részt egyidejűleg az ellenőrzésben. Ezen
akciók keretében ellenőrzést tarlottunk a száIlásadóknál és a munkaadóknál is. Ezen típusú
ellenőrzést ajövőben szükség esetén ki lehet terjeszteni Ladanybene településre is.

II. KÖZRENDVEDELMI IIELYZET

A Kecskeméti Rendőrkapitányság áIta| aközbiztonság érdekében tett intézkedések.

1./ A közteriileti ielenlét mértéke

A településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak a korábbi élektől eltérően már nagyobb

arányban tudtak Ladánybene község közigazgatási területén közterületi szolgálatot ellátni. A
Bács-Kiskun Megyei Rendőr_főkupit*yrag Vezetőjének 03000/3802lll2}l4. Át. számű

Intézkedési Terve alapjan végrehajtott, a "24 órás rendőri jelenlét" elnevezésŰ, minden
településen megjelenő rendőri jelenlét folyamatos biáosítása érdekében bevezetett feladatok

során a településen a bírnügyí, kőzbiztonsági helyzetre figyelemmel 3 naponta legalább 4

órában kifejezetten a lakossággal történő kapcsolattartás volt a cél.

A közbiztonsági mutatók vonatkozásában továbbra sem a statisztika mesterkélt évenkénti

növelése a célunk, hanem megpróbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni a tudatos és célirányos,

problémamegoldó és segítőkész hozzáállásra. A rendőri intézkedések ebben az évben is

alaposak és köniltekintőek, melyek esetenként az állampolgárokban szigorúbb rendőri

fellepés érzetét kelthetik. Munkánk során a hatályos jogszabályi normákat minden esetben

marádéktalanul betarljuk. Továbbra is heti egy alkalommal, nagyobb rendőri erő

mozgósítás áva|közbiztonsági, közlekedési, búnügyi szíltő, kutató munkát folytatunk. Ezeknél

az akcióknál különös figyelemmel kísérjiik a külterületi lakosokat, valamint az időseket.

Ezentúl is a hétvégi napokon megerősített éjszakai járőrszolgálatot végziink, mely során

fokozott eilenőrzést tartunk a szórakozóhelyeken, kocsrnákban. Errnek eredménYeként

i
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csökkentek a hétvégi éjszakat randalírozások, és nem történt "diszkóbaleset". Ezen
tevékenységünkben továbbra is nagy segítséget nyújtott a helyi polgarőrség.

2O72-ben 167 esetben, 2013_ban I90,2}I4-ben 173 esetben tartottunk nagyobb rendőri erő

igénybevételével közbiaonsági és közlekedésbiztonsági akciót a Lajosmizsei Rendőrőrs

területén. Ezen akciók során Ladánybene település is be volt vonva az e|Ienőrizendő

települések körébe.

2014, évben a lakosság értékelése alapjan ,,bekerült" a közbiztonsági szempontbÓl 100

legrosszabbul értékelt település közé.
A bevezetett rendőri intézkedések alapján a település vezetőinek
2\l4.június 30-va1 ezt az értékelést törölték.

2.i A közrendvédelmi szolgálatteliesítés gyakorlata

ismételt értékelését követően

A körzeti megbízott szolgáIatát elsősorban a feladatok firggvényében teljesíti. Folyamatosan

értékeljük a településen elkövetett bűncselekmények és a rendezvények időpontjait. A kÖrzeti

megbízott szolgálat szervezése ezek alapján történik. A körzeti megbízottat a településrŐl több

"r"ib"r, 
hosszabb rövidebb ideig más feladatok ellátására kellett vezényelni, de ÍgY is a

tel epülé sen telj esíti szolgáIatai j elentő s r é szét.

A Lajosmizsei Rendőrőrs beosztottai 2080 órában, míg a körzeti megbízott 1357 szolgáIatt

órában volt a teiepülésen szolgálatba vezényelve. Ebből az állomány összesen 1510, míg a
körzeti megbízott I2OO őrát teljesített közteruleten. A szolgálat teljesítések során a 2014.

évben a településen382 főt vontunk ígazoltatás alá. Köztilük 31 fővel szemben alkalmaztunk

figyelmeztetest, 5 fovel szemben foganatosítottunk biztonsági intézkedést, 9 fŐ-vel szemben

fo-§anatosítottak elóállítást, 5 fővel szemben elővezetést. 6 fő kerüit elfogásra és 59 fővel

szemben alka\maztunk helyszín bírságot.

A szabálysértési feljelentések (28) nagy része közlekedési szabáiysértések (múszaki

érvényessé g Lejérta, iezetőí engedély hianya vagy érvényességének \ejérta, engedélY nélkÜli

vezetés) miatt-keniltek megtétáke. A helyszíni bírságok kiszabásának fő oka a közlekedési

szabályok kisebb foló megsértése (p1. lakott területen kívül világítás nélktili kÖzlekedés,

kanyaiodási szabályok megszegése, zaróvonal átlépése). A rendőrkapitanyság vezetése

kiemelt fontosságúnut turtlu a közúti forgalomban résztvevő járművezetők rendszeres

ellenőrzését, u Éorbírtonságra veszély jelentő, gyanús személyekre történő fokozott

odafigyelést és a széles körben kiterjesztett szűrő-ellenőrző tevékenységet, mivel a kÖzségben

történl bűncselekmények egy részét az iln. ,,Lltaző" bilnözői csoportok kÖvetik el, és

felderítéstik csak a közterületen történő fokozott rendőri jeienléttel elŐzhetŐ, i11. szakítható

meg.

A jelenleg hatályos törvények szerint meghatározott szabálysértések esetében a helYszíni

bírsag kisiabásától vagy a szabálysértési feljelentés megtételétől nem lehet eltekinteni, tehát a

rendő-rnek azintézkedés során nincs lehetősége enyhébb szankció alkalmazáséra. Azokbanaz

esetekben, amikor kisebb fokú szabálysértési cselekmények elkövetőivel szemben kerÜlt sor

rendőri intézkedésre, a jogszabályok által biztosított enyhébb szankcióval, szóbeli

figyelemfelhívás alkalmazásával kívántuk elérni a közrend és közbiztonság fenntartását, a

táa.t.aesi szabályok betartatását. A legjetlemzőbb szabálysértések egyébként - hasonlóan a

többi, ugyanilyen adottságokkal rendelkező telepüiéshez _ a különböző műszaki

hián}ossálgokon túlmen ően áz engedély nélküli vezetés, illetve a segéd-motorkerékPárosok

bukósisak nélkuli közlekedése volt. sztikséges vo]tt az állampolgarokban tudatosítani, hogY Pl,

a passzív bixonsági eszközök használata riem csak azért sziikséges, mert jogszabálY Írja elŐ,

hanem mert adott esetben éietet menthet.
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A közlekedési szabálysértések elkövetőivel szemben az intézkedő rendőr kizínőIag a
rendeletben meghatározottnagysá,gú helyszíni bírságot szabhatki, attól sem lefelé, sem felfelé
nem térhet el. Mindez azt jelenti, hogy a helyszínen intézkedő rendőr a szabálysértés
elkövetőjével szemben - vagyoni vagy egyéb más viszonyaira tekintette1 - nem mérlegelhet a
bírság nagyságáról, hanem kízérőlag a rendeletben meghatarozott összeget szabhatja ki.

Célunk továbbra is a támogató, együttműködő, segítő rendőrség megteremtése, mely a rendőr-
polgár viszony jar,ulását eredményezheti. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a törvények
ellen vétőkkel szemben nem alkalmazunk szankciókat, azonban az intézkedéseink során a
személyi- és egyéb könilmények figyelembe vételével igyekszünk az elkövetett
cs el ekménnyel aranyb an áIlő intézked é st me gtenni .

3. A 19 meeyére kiteriedő 24 órás közterületi ielenlétet biztosító intézkedés
véerehai tás ának tap asztalatai

Ladanybene község közbiztonsághelyzete alapján akörzeti megbízottak napi szolgáIatán
kívü1 3 naponta volt szükséges a lakosság biztonságérzetét tovább javítő rendőri jelenlét
biztosítása. A településen elsősorban a szomszédos települések körzeti megbízottjai láttak el
az intézkedésben leírt feladatokat, ennek hatására megnövekedett a közterületi jelenlét aránya.

4./ Rendezvénybiztosítás ok

A településen tartott nagy nézőközönséget vonzó kulturális programok biaosítása az őts
állománya által megtörtént, meiy során rendőri fellépést igénylő események nem történtek.

5./ Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa. illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehaitott rendőri feladatok

A térségben2014. évben nem volt olyan szélsőséges időjárási körülmény, illetve katasztrófa
helyzet, amely miatt külön rendőri feladatokat kellett volna ellátni. A rendőrség áItaI
üzemeletetett járművekben elhelyezésre kerültek a hideg időjárás miatt bekövetkező
kihűléses, fagyásos állapotokat megelőző védelmi eszközök, és az állomrány tagjai elméleti és
gyakorlati oktatáson sajátítottak el az ilyen eseményekkor végrehajtandó feladatokat.

6./ A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenyséeük értékelése

A Lajosmizsei Rendőrőrsön a körzeti megbízotti státuszok feltöltöttek. Ez vonatkozik
Ladánybene településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízotti státuszra is.
A közterületi jelenlét növekedéséből adódóan a körzeti megbízottak több esetben észlelték az
állampolgárok által elkövetetl bűncselekményeket, illetve szabálysértéseket, az intézkedési
mutatók emelkedése is erre vezethető vissza. Az íntézkedési aktivitás emelkedése ellenére
arányában többször éltek a figyeimeztetéssel, ha ez már nem volt célravezető, helyszíni
bírságot alkalmaztak a fokozatosság elvének betartásával.

7./ Ügveleti tevékenysée. tevékenység-iránvítási központ

A korábban megszokott rendőrkapitánysági ügyeleti rendszerből, tevékenységiranyítási
rendszerbe történő átállást a térségben elélők nem érzékelhették, hiszen a segélykérő telefonra
tett bejelentéseik alapjan minden esetben megtörtént a rendőri intézkedés. Olyan panasz nem

érkezetI a rendszerrel kapcsolatban, amely hiányosságokat vettet volna fel. A
tevékenységirányítási központban szolgálatot teljesítő ügyeletes állomány is nyomon tudta
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követni a területen tartőzkodó áilományt, és így a bejelentések helyszinébez legközelebb
tartőzkodő egységeket irfuyíthatta intézkedések foganatosítására. A gépjárművekben
elhelyezett számítógépes rendszeren keresztül is lehetőség nyílott a küldést követő
kap c s o 1 attartásra, írás o s fe l adat me gItatár o zásra é s azokr a tö rténő v áIaszadásr a,

8./ Az ieazgatásrendészeti tevékenység

A kÖzségben elkövetett szabálysértések kapcsán a rendőrkapitányság lgazgatásrendészeti
Osztálya álta1 összesen 35 szabálysórtési eljárás kenilt lefolytatásra, melyek javuészt
közlekedésrendészeti szabálysértések voltak (34, egyéb 1). Ladánybene településen élő
személyek 2014. évben elkövetett szabá|ysértésinek száma 51 (országosan). A helyi lakosok
közül 21 fo rendelkezik fegyvertartási engedéllyel (vadász).

9./ Bűn- és baleset-megelőzés

A ,,Közbiztonság és közrend további megerősítését célzó, a prevenciót előtérbe helyező"
intézkedési terv keretein belül, illetve azon ülmenően is a körzeti megbizottak által
folyamatosan kiosáásra kerültek a Bűnügyi OsztáIy Megelőzési és Áldozatvédelmi
,\losztálya áItal a kültenileteken élők - elsősorban idós koruk vagy egyéb ok miatt
veszéIyeztettek - részére készített tájékoztatők, szórólapok. Fokozott figyelmet fordítottunk a
felügyelet néllail hagyott ktiltenileti, illetve zártkerti területen találhatő hétvégi házakra, a
szezonálisan elkövetett betöréses lopások, terménylopások megelőzése, elkövetőinek
eredményes feldedtése érdekében.

Az időskorú, egészségügyi, szociális okból, vagy rossz mentális-és fizikai állapotban levő,
esetlegesen egyedül élő, illetve más okból veszéIyeztetett személyekkel elsősorban a körzeti
megbizottak által a kapcsolattarlás folyamatos volt, olyan körülményt nem észlelhink, amely
miatt azonnali intézkedéseket kellett volna megterrni (orvosi ellátás, biztonsági intézkedés,
tanyagondnoki szolgálat vagy jegyző értesítése, stb..). A kapcsolattartások alkalmával a
körzeti megbízottak bűnmegelőzési céIzattal, az áldozattá válás megelőzése érdekében
minden esetben tqékoúatták az érintetteket az aktuális bűnelkövetési módokról, lehetséges
elkövetőkrő1.

A családon belüli erőszak megelőzése, felderítése és ez által a bűnelkövetők kiszűrése
érdekében, a körzeti megbízottak rendszeresen vesznek részt a jelzőrendszeri tagok
esetmegbeszélésein, ahol értesüihetnek a térségben előadódó családi gondokról, kiskorúak
testi és szellemi fejlődését hátrányosan befolyásoló eseményekről.

A Közlekedésrendészeti és a Közrendvédelmi Osztály munkatársai az ,,Iskolarendőr",
valamint a ,,Látni és látszani" program keretében több ízben tartottak az általir;;ros iskolában
baleset-megelőzési előadásokat, nyílt napon mutatták be a Rendőrség ezzel kapcsolatos
programját, mely az általunk használt szolgálati gépjárművek, eszközök bemutatásával
egyidejűleg törlént, nagy sikert aratva ezzel a gyermekek körében.

10./ Együttműködés

A körzeti megbízottak feladatkörébe tartozik, hogy múködési területükön a bűncselekmények
és egyéb törvénysértések elkövetését mege\őzzék, az elkövetők kilétét felderítsék, valamint
védjék az áIlampolgárok élet- és vagyonbiztonságát. A felelősségiikre bízott község területén
a törvényes rend védelmében a tarsadalmi elvárásoknak és a polgarok érdekeinek megfelelően
a közrendet és közbiztonságot elsősorban az Önkormányzatta| együttmúködve tudjak
biztosítarri. A közrend, közbiztonság, u, állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további
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együttműködési megállapodás megkötésére került sor a

A kÖzrend, közbiztonság, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további javítása
érdekében együttműködési megállapodás megkötésére kertilt sor a helyi polgarőrséggel,
melyek kapcsán pozitív visszajelzés érkezett mind az együttműködők, mind a lakosság
részérŐl. A havi jelentések alapján a Ladánybenén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak jó
munkakapcsolatot alakítottak ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóivai, valamint a
képviselőtestület tagjaival, az ,,Iskoiarendőr" plogram kapcsán a nevelési és oktatási
intézményekkel, családgondozókkal.

nI. ÖSSZEGZES. FELADATOK

A statisztikai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy Ladanybene közsóg közbiztonsági-
bunügyi szempontból a korábbi évekhez hasonlóan továbbra sem tekinthető veszélyeztetett
településnek.

2015, évben kiemelt feladat a bűnügyi feldedtési eredményesség javítása, a közterületi
jelentét növelése, a bűn- és baleset-megelőzés hatékonyságának további növe}ése érdekében a
veszélyeztetett személyek részére rendszeres előadások megtartása) az Önkormányzat és a
Rendórség kapcsolatának, együttmúködésének még magasabb szintű elótérbe helyezése, a
dolog elleni erőszakkai elkövetett lopások nagyobb aran}"Ll feldedtése. Kiemelt figyelmet
fordítunk az idegenrendészeti ellenórzések fokozásara.

További cél a helyi szervezetekkei a jó kapcsolatot fenntartani, az együttműködést szorosabbá
tenni, a polgárőrséggel közös szolgálatokat ellátni. Elsődleges cél a település közbiztonságán
és közlekedési hellzetén javítani, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét ezálta|
növelni, melyhez a korábbiakhoz hasorrló an számítunk támo gatásukra.

Tisztelt Képviselő Testület!

Megköszönöm az eddigi támogatásukat és kérem, a fentieket vitassák meg, ezze|
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg és a beszámolómat szíveskedjenek
elfogadni.

L aj o s m i z s e, 20l5. május 4..

Tisztelettel:
'"-} t
//#

kovács Istváír r. alezredes
őrsparancsnok
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1. számú melléklet

Ladánvbene község területén ismerté vált bűncselekménvek alakulása

Engedjék meg, hogy a hatályban lévő jogszabályi bontás alapján mutassam be a
Ladánybene község területén 2014. évben ismerté vált bűncselekményeket.

Ismertté vált bűncselekmények
kerekegvháza város területén

2013. év 2014. év

kiemelt bűncselekménvi kateeóriák
Emberölés 0 0

Testi sértés 0 1

Ronsálás 0 l
Orgazdaság 1 0

Jármű önkénves elvétele 0 0

kifosztás 0 0

Zsarolás 0 0
Rablás 0 0

Garéndasás 0 2

kiskoru veszélyeztetése 0 0

Embercsempészés 0 0

onbíráskodás 0 0

Lopás 21 8

Lakásbetörés J 4
zém sépiármű feltörese 0 0

személveépkocsi lopás U 0

visszaélés kabítószerrel 0 0

Eeyéb bűncselekmények:
zaklatás 1 1

Eevedi azonosító iellel visszaélés 0 0

Készpénz-helyettesítő fi zetési eszközzel
visszaélés

2 0

visszaélés okirattal 4 0

Csalás 0

sikkasztás 0 0

Rossz minőségű termék forgalomba
hozatala

0 0

közlekedési bűncselekménvek: 4 (4) z (2')

Osszesen: 3ó 23



2. számú melléklet

201 4. év ibűncselekrrrenyek megoszlása

6oÁ

El az éIet a testi ópség 6 az egésrség elleni bűncselekmények

lvagyon ell en i bű ncselekmények

ftvagyon ell en i e rőszakos b űn cselekmé ny ek

fiköznyu galom ell en i bű ncse lekmé nyek

lközbizalom e lle ni b űncsele kmé nye k

Eaz em be ri mélüi ság és egyes alapvető j ogok e lle ni bűn cs elekm ények

Elközleked&i bű ncsel ekm énye k

Ea gye rm ekek érdekét sértő és a csa lád e üe n i bű ncsel ekménye k

lpéru- 6 bélyegforgalom biztorrsága elleni bcs.
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3. számú melléklet

Ladánybene község és a környező, hasonló lélekszámú községek ezer főre eső
bűncselekmény számai (MRFK adatok)

2012. év

2013. év

2014. év

Helység Osszes
bűncselekmény

szám

Ezer lakosra jutó
bűncselekmények

száma
Ladánvbene 45 30
Helvécia 75 16,89
Jakabszállás 66 24.94
városftjld 20 9.20
Nyárlőrinc z1 9.05

Helység 0sszes
bűncselekmény

szám

Ezer lakosra jutó
bűncselekmények

száma
Ladánybene 36 ?)t
Helvécia 51 11.48

Jakabszállás 42 15.87
városfold 23 10.58
Nvárlőrinc 22 9,48

Helység Os szes
bűncselekmény

szám

Ezer lakosra jutó
bűncselekmények

száma
Ladánybene 23 14.37
Helvécia ,78 17.56
Jakabszállós 47 17,73
yárosftjld 20 9

Nyórlőrinc 28 12,17



4. számú melléklet

Ladánybene község területén elkövetett bűncselekmények alakulása

a 2013

Ezer lakosra jutó bűncseler.-r;;* ,ru.r.-

Nyárlőrinc
9,o5



5. szómú melléklet

A Laiosmizse Rendőrőrs közrendvédelmi mutatói

201]. év 20l2. év 2013, év 2014. év

Isazoltatott személvek száma 4836 53,/I 6017 6465
Elfosások száma 82 I02 341 250
Előállítások száma 293 307 421 403

Elrendelt elővezetések száma: 89 88 I40 245
- ebből végrehaitott JJ 28 60 138

Ittas vezetés (btínügy)
23 29 43 47

Szabálysórtési feljelentések
száma:

364 171 I34 202

- kiemelt közlekedésr 87 63 24 123

- ittas vezetés 78+ 37
kkt.

8+108
kkt

51+ 99
kkt

47+46 kkt

Helyszíni bírság fo / Ft 1030 /
6 588 500

1272 l
15 178 000

1217 l
16.469,00

0

981/12.820.
000
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6, számú melléklet

Ladánybene község illetékességi teruletén bekövetkezett közlekedési balesetek alakulása

Ladánvbene 2010. év 20I1. év 2012. év 20]3. év 2014. év
balesetek száma 4 2 0 ) 1

- halálos 0 0 o 0 U

- súlyos J 1 0 0 0
- könnyű 1 1 0 1 0

.{z ittasan okozott közlekedési balesetek alakulása

yoene 2010. év 20I1. év 2012. év 20I3. év 2014. év
Balesetek száma: 4 2 0

,,
1

- ebből ittas volt
az okoző:

2 0 0 0 0

- halálos 0 0 0 0 0
- súlyos 3 1 0 U 0

- könnvű 1 1 0 0

- anvasi káros 0 0 0 1 l





ELŐTERJESZTÉS
La dá nybene Község Önkormá nyzat Képviselő-testü letének

2015. május 19-i ülésére

Tárgv: a gyermekétkeztetés feltételeit javitó fejlesztések támogatására pályázat

benyújtása

Előteriesztést készítette: szádvári Erika
aljegyző

Előteriesztő: kardos Attila
polgármester

Vé]eménvezésre megkapta: Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság



Ladánybene Község Polgármesterétől
5045 Ladánybene, Fő út 66.

ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testüIetének 2OL5. május 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testü let !

A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben - pályázatot hirdetett a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására, amelyre a települési önkormányzatok illetve társulásaik nyújthatnak be
támogatási igényt.
A pályázat célja az önkormányzati fenntartású, óvodai étkeztetést szolgáló főzőkonyha,
befejező konyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló
létesítmény létrehozása vagy bővítése.
A pályázati kiírás alapján az alábbifejlesztési célokra lehet pályázatot benyújtani:

- már működő konyha kapacitásbővítése,
- étkező, éttermi kapacitásbővítés,
- új konyha létesítése,
- új étkező, étterem kialakítása,
- már működő konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése,
- étkező,étterem felújításával, akadálymentesítése,
- friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztése,
- korszerű táplá lkozást segítő technológia fejlesztése

Fenti pályázati célok esetében a beruházási összköltség 50 %-áig eszközbeszerzésre is

igényelhető támogatás.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke, Ladánybene község esetében a fejlesztési
költség ÁrÁ-val növelt (bruttó) összegének 95%-a.

Terveink szerint a pályázatot az alábbiak megva|ósítására kívánjuk benyújtani:
- a konyha kiszolgáló helyiségeinek felújitása - a beruházás összköltsége 2.040.000 Ft

- eszközbeszerzés (konyhai sütő, burgonya koptató) 1.019.683 Ft

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati-javaslatot
vitassa meg, s fogadja el:



HATARozATl-JAVASLAT

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének.../2015. (V. 19.} határozata
pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, amelyben a

Ladánybene Község Önkormányzat fenntartásában lévő Ladánybene, Rákóczi út
5. szám a|att működő konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére igényel
vissza nem térítendő támogatást.

2. A fejlesztés megvalósításának költsége: beruházási összköltség bruttó 2.040.000
Ft, eszközbeszerzés költsége bruttó 1.019.683 Ft, azaz összesen: bruttó
3.059.683 Ft.

3. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a fejlesztési
költség saját forrásának összegét - a fejlesztés megvaIósítása bruttó összegének
5 %-a - azaz, L52.984 Ft-ot 2015. évi költségvetésében az általános tartalék
terhére biztosítja.

4. A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert a pályázat
benyújtására.

Fe]elős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. május 29,

Ladánybene, 20]-5, május 15.

Tisztelettel:

Kardos AttiIa
polgá rm ester




