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ELÓTERJES ZrÉS
Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületének

201 5 . szeptember 22.-i ülésére

Tárw: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének .l20l5. (IX,22.) rendelete a
201 5. évi költségvetés módosításáról

Ü.i.sz.: - /2015

TiszteIt Képviselő-testület!

A rendelet általános indoklása:

T,adánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Á|lamhaztartásról szőló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.;23. §. (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, illetve a 34.§.-a és a 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény felhatalmazása a|apján elfogadta Ladánybene Község Önkormányzatának és

intézmény einek 20 1 5. évi költségvetését.
Az Önkormányzati és intézményi költségvetési rendelet jelenlegi módosítását a különböző
jogcímeken keletkezett bevételi többletek és azok felhaszná|ásai tették szükségessé.

A rendelet részletes indoklása:

1/a,b melléklethez:

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Minden szociális jellegű és intézményt érintő központi bevétel az önkormányzat számlájára (állami
hozzájáru!ás számla) érkezik. Vannak olyan bevételi források, amelyek bár az önkormányzathoz
érkeznek, azonban a felhasználás a beérkezés figyelembevételével az intézmények személyi jellegű
kifizetéseit és azokjárulékait növelik (bérkompenzáciő), valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai,

melyek átkerülnek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz Qegyzői hatáskörbe tartozó ellátások). Az
ebr42 rendszerben leadott pótigények valamint lemondások.
A beérkezés és a felhasználás jogcímei:

Ellátottak pénzbel i j uttatásai :

- Lakásfenntartási támo gatás :

- Óv o dáztatási támo gatás :

Szociális ágazati pótlék (3 havi)

Bérkompenzáciő
Ladánybene Közsé g Önkormán y zata:
Ladánybenei Csiribiri Óvoda:
Ladárrybenei Közös Önt"-i Hivatal :

Óvoda intézménynél pótigény, lemondás összességében:

1 13.850Ft

40.000Ft

87.ó3OFt

l91.77}Ft
166.37)Ft
88.900Ft

447.040Ft

106.31 1Ft

A forgatási célú értékpapír bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre kerül.



1/a,b melléklethez

Önkormányzat:

E\őirányzati szinten a fent említett módosításokat kell alkalmazni, majd a megfelelő felhasználási
helyre, mint irányítószervi támogatás kerül átadásra.

2la,b me|léklethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH):

Szintén megegyezik a fent már említett bérkompenzáciőt érintő változásokkal, valamint az
ellátottak pénzbeli juttatásainak, jegyzői hatáskörben lévő összegével, amely felhasználása itt
történt meg. Számadatokkal a mellékletben foglalkozunk részletesen.

3/a,b melléklethez

Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda):

Az Óvoda intézményének rendelet módosítását az Önkormányzatnál már leírtuk. Ezek az eddig
befolyt bérkompenzáciő összegével egyeznek meg, valamint az év közben először módosításra
kerültek az ebr42 rendszerben lévő év eleji megalapozó mutatószámok, ezáltal feladatonként lett
pótigény illetve lemondás. Részletesen itt is a mellékletben foglalkozunk vele.

Összegzés:

Az önkornrányzati költségvetési támogatások éves szinten megegyeznek a központi rendszerek
adataival (Ebr42, KGR-KI1). A rendeletmódosítás további részletezését a megfelelő előterjesztési
mellékletekben részlet eztűk bővebben.

Kardos Attila sk.
polgármester



lla. sz. melléklete:
Onkormányzat bevételei:

Megnevezés Előirán:tzat Módosítás Mód.

1) 81 Működési célú támogatások ál|amháztartáson belülről:
151.149

Bérkompenzáció 441
Lakásfennt. tám, |I4
Óvodáztaíási támogatás 40
Szociális ágazatípótlék 88
Ovodánál jelentkező pótigény és lemondás össz. 106
össznsBN: 151.í49 795 l5l,.944

2.) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
össznspN:
3) 83 Közhatalmi bevételek:

21.220
összpspN: 21.220 2|.220

4) B4 Működési bevételek:
5.844

összBsnN: 5.844 5.844

5) B5 Felhalmozási bevételek:
összpsEN:
6) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:
össznsnN:

7) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
össznsnx:

rölrsncvETESI BEvETELEK
össznsnN: n8.213 795 179.008

8) 88 Finanszírozási bevételek:
Költségvetésimaradvány 19.100
Ertékpapír
Allamháztartás on be lüli me ge l ő le ge zések
összEsnN: 19.100 19.100

öNxonmÁNyznr BEvETELEI
össznsnN: D7.313 795 198.108

eFt



llb sz. melléklet
Önkormányzat kiadásai:

Meqnevezés Előirányzat Módosítás Mód. Előirányzat

1) Kl Személyi juttatások: 21.467
Bérkompenzáciő felhasználás 151

Szakágazati pótlék felhasználás 69
összBsrN: 21.467 220 21.687

2)K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
6.2|l

Bérkompenzácíő felhasználás 4|
Szakágazati pótlék felhasználás 19

össznspN: 6.211 60 6.27t

3) K3 Dologi kiadások: 36.972
össznsnN: 36.972 36.972

4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
7.400

összBsEN: 7.400 7.400

5) K5 Egyéb működési célú kiadások:
28.097

Átcsoportosítás -7,985
össznsnN: 28.097 -7.985 20112

6) K6 Beruházások: 3.506
össznsnN: 3.506 3.506

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

300
össznspN: 300 300

xör,rsncvETESI KIADÁSoK
összBsBN: 103.953 -7.705 96.248

8) K9 Finanszírozási kiadások:93.360
Óvo da bérkomp en záciő miatti
KÖH bérko mpenzáció miatti
rÖH Latasfenntart. tám.
óvodáztatási tám,
Óvoda pótigény, lemondás összesen
Átcsoportosítás
Értékpapír
összrsnN:

eFt

öNronvrÁNyzar KIADÁsAI

93.360

I66
89

1l4
40

i06
1.985

8.500

795

101.860

198.108összpsnx: 197.3l3



KOH bevételei:

Előiránvzat Módosítás

2la. sz. melléklete:

Mód.

47.247

5.2l3

54.905

Megnevezés

8) B8 Finanszírozási bevételek:

KÖH bérkompen záciő miatti
rÖU Utasfenntart. tám.
Ó v o dáztatás i támo gatás
Atcsoportosítás
összBsrN:

Maradvány igénybevétel

XÖH BEVETELEI
össznspN:

eFt

1) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
2.445

összBsnN: 2.445 2.445

2,) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
össznsnN:
3) 83 Közhatalmi bevételek:
össznsnN,
4) B4 Működési bevételek:
összpsnn:
5) 85 Felhalmozási bevételek:
össznsnn,
6) 86 Működési célú átvett pénzeszközök:
összrspn:

7)B7 Felhalmozási céIú átvett pénzeszközök:
összBsnN:

xölrsncvETÉSl BEvETELEK
összBsnN: 2.445 2.445

39.019

39.019

5.213

46.677

89
114
40

7,985
8.228

8.228



Megnevezés

8) K9 Finanszírozási kiadások:
össznsnN:

KÖH KIADÁSAI
összBsBN:

Zlb sz. melléklet

KÖH kiadásai:

eFt
Előiránvzat Módosítás Mód. Előiránvzat

1) Kl Személyi juttatások: 23.792
Bérkompenzáciő miatti 70
Atcsoportosítás 788
össznsnN: 23.792 858 24.650

2)K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájáru|ási adó:
6.471

Bérkompenzáciő míatti 19

Atcsoportosítás 2I2
össznsnN: 6.47L 231 6.702

:.) XS Dologi kiadások: 5.678
Atcsoportosítás 6,985
összBspll: 5.678 6.985 12.663

4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
5.523

KÖH Lakásfenntart. tám. 114
Óvodáztatási tárnogatás 40
összrsrN: 5.523 154 5.677

5) K5 Egyéb működési célú kiadások: 5.213
összEsBN: 5.213 5.213

6) K6 Beruházások:
össznsnN:
7)K7 Felújítások:
össznstrN:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
össznsnN:

xörrsncvETEsl KIADÁsoK
össznsBN: 46.677 8.228 54.905

46.677 8.228 54.905



3la. sz. melléklete:

óvoda bevételei:

eFt
Megnevezés Előirányzat Módosítás Mód.

1) 81 Működési célú támogatások áIlamháztartáson belülről:
össznsnx:

2,) B2 Felhalmozás i célú támo gatások államhá ztartáson belülről :

össznsnN:
3) B3 Közhatalmi bevételek:
össznspN:
4)B4 Működési bevételek: 7.350
összBsBN: 7.350 7.350

5) B5 Felhalmozási bevételek:
összpsnN:
6) 86 Működési célú átvett pénzeszközök:
össznsnN:

7) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
össznsnN:

xÖrrsrcvETESI BEVETELEK
össznsnN: 7.350

8) 88 Finanszírozási bevételek:

Óvoda bérkompen záciő miatti
Óvoda bér
óvodaműködtetési tám.
szociális étkeztetés
Gyermekétkeztetés támo gatása
összBsnN:
Maradvány igénybevétellel
óvonn BEvETELEI
össznspN:

54.340

54.340
3.727

65.4l7

I66
284
70

443
-690
273

273

7.350

54.613
3.727

65.690



Megnevezés

1) Kl Személyi juttatások: 35.378
Bérkompenzáciő miatt
Ovoda bér
Gyermekétkeztetés

össznsnn:
2)K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájáru|ási adó:

9.552
Bérkompenzáciő miatt
Ovoda bér
Gyermekétkeztetés

összpsnN:

i) rS Dologi kiadások:
ovodaműködtetési tám.
szociális étkezés
Gyermekétkeztetés
összrsnN:
4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
összBsnN:
5) K5 Egyéb működési célú kiadások: 4.155
Ktgvetési maradvány tart.helyezése
Visszafi zet és 201 4 évi beszámoló

3lb sz. melléklet

óvoda kiadásai:
eFt

Előirányzat Módosítás Mód, Előirányzat

35.378 778 36.156

131

223
424

35
6I

115

össznsBN:
6) Kó Beruházások:
össznsBN:
7)K7 Felújítások:
össznsBN:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
össznsnN:

9.552

16.132

16.132

4.155

200
200

2ll

70
443

-L229
-716

273

9.763

15.416

4.155

200

65.690
rörrsncvETÉsl KIADÁsoK
összBsBN: 65.417

8) K9 Finanszírozási kiadások:
összpsnN:

ÓVOOa KIADÁSAI
összrstrN: 65.4,1,7 273 65.690

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

Ladánybene, 2015. szeptember 14.

kardos Attila
polgármester



Tervezet

Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
......... l20l5. (|X.22.) rendelete

a 2015. évi költségvetésről szőlő 3l20l5.(IL27.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Onkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) az Államhéztartásról sző|ő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.; 23. §. (1)
és 34. §, bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési
SzabáIyzaíról szóló 5l201L (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - a
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével - és a2015. évi költségvetéséről
szőlő 2014. évi C" törvény alapján eljáwa az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 312015. (II.27.) rendeletének 5.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkorm ányzat bevételei

,,5.§.

(I) Az önkormányzat bevételei

Bl Múködési célú támogatások államháztartáson belülről
B 2 F elhalmozási cé lú támo gatások á|lamhaztartáson beltilről
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 Finansz irozási bevételek
Költségvetési hiány belső ftnanszirozására szolg. pénzforg. bev, műk, célra
Költségvetési hiány belső finanszirozására szolg, pénzforg. bev. felh. célra

8813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesetVelőző évi maradványl
88 Ertékpapír
88 Allamh áztartáson belüli megelőlegezések
Önkormán yzat bev ételei mindössze§en :

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

2. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 312015. (II.27.) rendeletének 6.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

eFt

l51.944

21.220
5.844

179.008

19.100

198.108



Az önkorm ányzat kiad ásai

,,6. §,

(l) Az önkormány zat kiadásai

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

K.9 Finansz ir ozási kiadások
Önkormán yzat kiadásai mindösszesen :

(2 ) Fo glalko ztatottak |étszáma (engedélyezett)

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

eFt

21.687
6.27l

36,972
7.400

20.112
3.506

300
96.248

101,860
198.108

22 fő

tartalmazzák.

3. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépvtselő-testületének 3l20l5, (II.27.) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Onkormán yzati Hiv atal bevételei forrásonként

,,7. §.

(1) A KÖH bevételei

B 1 Működé si célú támo gatáso k államháztartáson belülről
B 2 F elhalmo zási célú támo gatáso k á|Iarrháztartáson belülről
83 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 Finansz ír ozási bevételek
Költségvetési hiány belső flnanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső ftnanszirozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
B8l j Pénzforgalom nélkUli bevételek összesen/előző évi maradvány/ 5.2 l 3
Ladánybenei Közös ÖnkormányzatiHivatal bevételei mindösszesen: 54.905

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

4. §,

Ladánybene Község ÖnkormanyzatKépvíselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

eFt

2.445

2.445
52.460



A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

,,8. §.

(1) A KÖH kiadásai

K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhe]ő járulékok és szociális hozzájfuu|ási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

k9 Finansz ir ozási kiadások
LadánybeneiKözös Onkormányzatihivatalkiadásai mindösszesen: 54.905

(2 ) Fo gl alk oztatottak létszáma

(3) A kiadások részletezését e rendelet IIlI sz. mellékletei tartalmazzák.

8fő

5. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 3l20I5, (IL27.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

,,9. §.

eFt

24.650
6.702

12,663
5.677
5.2I3

54.905

7.350

7.350
58.340

3.727
65.690

(l) Az óvoda bevételei

Bl Működési célú támogatások á|Iamháztartáson belülről
B 2 F elhalmozási célú támo gatáso k államháztartáson bel ülrő l
83 közlratalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Finansz irozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg, pénzforg, bev, műk. célra
Költségvetési hiány belsö finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

88l3 Pénzforgalom nélkali bevételek összesen/előző ét,i maradvány/
óvoda bevételei mindösszesen:

(2) Bevételek részletezését e rendelet III12. sz. melléklete tarta|mazza.

6. §.

eFt

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3l20I5. (IL27.) rendeletének l0.§-
a helyébe a következő rendelkezés lép:



A Ladánybenei Csiribiri Ovoda kiadásai

,,10.§,

(1) Az Óvoda kiadásai eFt

Kl Személyi juttatások 36.156
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9363
K3 Dologi kiadások 15,416
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 4.155
K6 Beruházások 200
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen: 65.690
k9 Finansz ír ozási kiadások
Óvoda kiadásai mindösszesen: 65.690

(2) Foglalkoztatottak létszáma 14 fő

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

záró rendelkezések

7.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a 3l20I5.(11.27.)
rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.

kardos Attila szádvári Erika
polgármester aljegyző

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

lszádváríErtka l
aljegyző



A táblázatban lévó adatok kötelezó feladatokként értelmezendók, alábontás§sal küiönbóztetve meg az állami8ugatá§i és önként válla|t feladatokat

l/1, melléklet az ,3/ 20l 5 (II 27.) rendelethez

Lad,inYbene Közséq önkormátrYzAtának 20l5. évi kiadások alakulí§a



Bevételek meghatározasa felhasználhatóság szerint.
I/2,sz, melléklet a 3 l20 I 5.(II.27 .)rendeI ethez

Bevételek alakulása
eFt

Kötelező
Onként
vállalt Altamie összesen

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Rl l Önkormanvzat költsésvetési támosatása|

Önkormanvzati hivatal műk, támogatás 34 808 34 808

Zöldterület-sazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 1 506 l 506

Kozvr álosítással kaocsolatos feladatok támogatása 18 720 18,120

Köztemető fenntartassal kapcsolatos feladatok l00 l00

közutak fenntartása 3 269 3 269

Esvéb kotelező feladat támogatása 5 000 5 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
,l57 1,757

ilvodaoedaeóeusok átlagos bértámogatasa 23 150 23 I50

dvodapedagó gusok munkáj át közvetl enül s. átl agos
hérfámno2táca 7 205 7 205

óvoda működési támosatása 4 130 4 130

Gvermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása 7 813 7 813

Gvermekétkeztetési feladatok üZemeltetési támogatása 1 319 319

Hozzáiárulits a pénzbeli szociális iuttatásokhoz 8 860 8 860

szociális étkeztetés I 772 1 772

Tanvasondnoki szolsáltatás 2 500 2 500

§znciál i q áo az ati nőílék l31 l3l
Rérknmnenzáció 747 747

Könltári és közművelődési í'eladatok támogatása l 960 l 960

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
E! l Á TómnoqfÁ<érfÁLii hevéfelek

87 439 2 500 34 808 l24 747

Át t_. haliili lnÁlvÁzct vil|7líi 12 556 12 556

FI\l f áffiorf Ác mezőőre 700 700

óFp finqnqzírnzás 3 808 3 808

Mkp közfoelalkozatottak bértámogatása l0 133 l0 l33

TómnoqfísórtÁkíi hevófelek ö§sze§en: l3 94l 13 256 0 27 l97

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről
R1 Ktt7hafclmi hevéfelek

önkormánvzat saiátos működé§i !§yé!§!9!
Géniárműadó 6 500 6 500

13 000 13 000

r^mmrrnálic q.ló l 200 l 200

Birsások. Dótlekok
tJ.tÁcáoi i^oL-^rhÁ7 L-öfheiő hevételek

500 500

20 20

önknrmánvzat saiátos működési bevételei összesen: 0 21 220 0 21 220

ké.,ÁfAléL- l]r'érleri rliiak sznc étk ) 2200 2 504 4 704

lÁchÁl czármezó hevétel 0

nv qt'h<z Áml Áz att <7 6l q Ált Aí 
^§

440 700 l 140

2 640 3 204 0 5 844

hpvófalplr

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

o6l',. 4íy píí nénzeszközök

B1-7 I(öltssévetési bevételek összesen l04 020 40 l80 34 808 l79 008

hpvéíelplr 15 000 4 100 l9 l00

Ug!' Pénz rgatom n
maredvánv / :

li herlételelr lelőző évi mararlvánv / 0

P-<rorsolo- 
"élküti 

bevételek / előző évi maradvdny /
összpsen: 15 000 4 l00 0 19 100

önkormánvzati bevételek mindö§§zesen: 1l9 020 44 280 34 808 198 108



I/3. sz. mel léklet a 3 /20 1 5,(II.27,)rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai

k4 Ellátottak oénzbeli iuttatásai mindösszesen: 7 400

eFt
Eseti nénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Egyéb rászorultsáetól ftieső e]látás / Telepü|ési sesély 3 200

köztemetés 400

Eseti pénzbe|i ellátások és természetbeni iuttatások i szociális csomag 800

Önkormányzati segély / átmeneti 500

Etkeáetés 2 l00
önkormánvzati sesélv / terrretési 400

Osszesen: 7 400

Esvéb működési célú kiadások

Rendőrsés támosatása l20
polsárőr Esyesület 300

Bene-2000 Nonorofit Kft. 50

Római Katolikus Esvház 300

Ladánybene közséeért Alapítvány 980

Szociális Feladatellátó Társulás l 300

Laiosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köaestület t 300

zar ándokűt tátno gatása 35

kecskemét Aranvhomok Esvesület l89
Tartalékok 8.709

Céltartalék íIPR- l 4-A-063 3) 83

céltartalék íkönwkiadás vasv telek vás.kialakítási kts.) 99l
céltartalék (testnevelési órák meeoldására) 5.7l5

D una menti é s k iskunsás i y ízsazdáIkodás i Társ ul ás 40

I(5 Esvéb működési célú kiadások mindösszesen: 20 ll2

Finanszírozási kiadások
Közös Önkormányzaíi HivataI ( Intézmény ) 47 248

Ladánvbenei csiribiri Óvoda ( lntézménv ) 54 612

k9 Finanszírozási kiadások összesen: 101 8ó0



Il4. me|téklet az 3l20l5. (II.27 .) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Beruházások

önkormánvzat táreyi eszköz beszerzés 254

védőnő laptop beszerzés
l40

IkszT társvi eszköz beszerzés 26

Város és közséssazdálkodásra tárgyí eszköz beszerzés t90

Lakóinsatlan tárgyi eszköz beszerzés 38

Nem lakóineatlan társyi eszköz beszerzés 318

K6 Beruházások mindösszesen :
966

K7 Felúiítások mindösszesen:

felhalmozási célú kiadások

Első lakáshoz iutók tá

felhalmozási célú kiadások mindösszesen:



A táblázatban lévó adatok állarnigazgatási feladatokként értelnlezendók, alábontás az idei évben nem tervezett, mely önkéntes feladat lenne.

]I/1. melléklet az 31 2015.(lL21 .) rendelethez

Ladánvbenei Közös Önkormánvzati Hivatalának 2015. évi kiadások alakulása

Kormányzati
Funkció szakfeladat Megnevezés Fogl.

száma

K1
Szem.
j utt

Kl
l\1. adót

t ján

K3
Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

el|.

K5
Műkcélú
kiadások

Kó
Beruházások

K7
Felújitások

K8
Egyéb

f€lhalm.
célú
kiad.

K9
Finansz.
kiadások

összesen

01 1 l30 84 2ól önk,hivatal 6 20 075 5 466 ll 192 5 ).11 41 946

0l l220 84l l 131 Adó rlleték 2 030 548 735 3 3lJ
l 090l 0 84 ]8 Szociális szols. helvi itazs, 2 545 ó88 3 969

l050l0 8821 l 1 ] Rendszeres szoc.s 1 492 l 492

l050l0 882 Foslalkoztatást helv-tám. 2 990 2 990

l06020 882l13l Lakásíbnnt t nofmá l l55 l55

l 0405 l ovodáztatási támo gatás 40 40

önkormánvzat összesen 8,00 24 650 6 702 l2 óó3 5 677 5 213 0 0 0 0 54 905

B evétel ek me ghatár ozása fe lhasználható ság szerint.

II /2.sz. me l I ék I et a 3 / 20 1 5 .(II.27 .)r endelethez

Bevételek ala kulása a Ladánybenei Közös Önkormány zati Hiv atalnál
eFt

Kötelező
Onként
Vállalt Államie. Osszesen

B1 Működési célú támosatások ál|amháztartáson belülrő| 2 445 2 445

82 Felhalmozási célú tá mosatások államháztartáson belü lről

83 közhatalmi bevételek

84 Működési bevételek

85 Felhalmozási bevételek

Bó Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett nénzeszközök

B1-7 költseévetési bevételek összesen 0 0 0 0

88 Finanszírozási bevételek 52 460 52 460

B8l3 Pénzforsalom nélküli bevételek l e|őző évi maradvánv /:
pénzfors.alom nélküli bevételek le|őző évi maradvány / 0

Pénzforsalom nélküli bevételek / előző évi mgradvdnv / összesen: 0 0 5 213 5 213

Bevételek mindösszesen : 0 0 54 905 54 905



IIl 3 .sz. melléklet a 3 l201 5,(II.27.)rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

IIl4. sz. melléklet a .3/2015.QL27 .) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása tÁrÁ- val együtt/

eFt

A íáb| ázaíb an ered eti el őir ány zat n em szerepe l,

A táblazatban lévő adatok kötelezö feladatokként értelrnezendők, atábontásssal külőnböztetve nleg az önként vállalt feladatokat, az idei évben nenr tervoztünk.

lII/ l . metléklet az 3 l 20l 5 (11.27,) rendelethez

Ladánvbenei Csiribiri Óvodának 2015. évi kiadások alakulása

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Rendszeres szociális sesélv I 492

Foelalkoáatást helyettesítő támoeatás 2 990

Lakásfenntartási támo satás l l55
óvodáaatási támosatás 4o

összesen: 5 617

Kormányzati
Funkció szakfeladat Megnevezés

Fogl.
száma

Kl Szem.
iutt,

K2
M, adól

t jár.

K3
DoIogi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
Műkcélú
kiadások

K6
Beru-

házások

K7
Felújí-
tások

K8
Egyéb

felhaIm,
célú
kiad.

K9
Finansz.
kiadások

összesen

091ll0/09ll40 85l0] l l ór,odai nevelés l0 28 540 8 026 3 828 4 |55 44 s49

096010 5629121 óvodai intézménvi étkeztetés 2 485 53,1 2 446 5 468

096020 562913l Iskolai irrtézrnénvi étkeztetés 2 3 703 864 4 013 200 8 780

0 l 3390 5629201 vendég étkeaetés 0.3 497 ll8 2 399 3 014

l0705 l 88992 l l szociális étkeztetés 0.5 93l 218 2 730 3 819

Önkormányzat összesen l,t,00 36 156 9 163 15 416 4 l55 200 0 0 0 65 690



lII'12,sz. melléklet a 3 l20 l5.(I1.27.)rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál
eFt

Kötelező ónként válIalt Áuamie Osszesen

B1 NIűködé§i célú támosatások államháztartáson belülről

82 Felhalmozási céIú támoeatások állanrháztartáson belülről

83 közhatalmi bevételek

84 NIűködési bevételek

Műkodési bevételek

szociális étkezők 2 040 2 040

lntézményi téritési díi - óvoda l 642 1 642

Intézménvi térítési díi - iskola 1 595 l 595

vendés étkezetetés 2 073 2.073

Esvéb saiát bevételek

kamat bevételek
F],svéb saiát hevételek összesen: 7 350 0 0 7 350

85 Felhalmozási bevételek

86 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett nénzeszközök

B1-7 költssévetési bevételek összesen 7 350 0 0 7 350

B8 Finanszírozási bevételek 58 140 200 58 340

R§l 1 Pónzfnloqlnm néllziili hpwóíAlpL l llőző őwi mlrqrlwónw /

PénzforgaIorn néIküli bevételek lelőző évi maradvany / 0

pénzforpalom nélküli bevételek / előz.ő évi maradvdnv / összesen: .] 727 0 0 3 727

Bevételek mindösszesen: 65,190 200 0 ó5 690

íII l 3 .sz. me l lé klet a 3 l 20 1 5 .(II.27. )rende lethez

Ellátottak pénzbeli juttatásaio egyéb működési célú kiadások, ...

eFt
Atáblázat azidel évben nemleges, az eredeti elöirányzat alapján,

III14. sz. melléklet a 312015.(IL27,) rende]etéhez

Fethalmozási kiadások alakulása /AFA- val együtt/

eF't

Tálalókonyha asztal beszer zés 200



Ladánybene Község On kormányzata
Képviselő-testületének 20 l 5. szeptember 2 2,-i ülésére

Tárgy: Jelentés a2015. évi költségvetés I. fé lévi végrehaj tásáról.

Az előter:iesztést készítette :

Tárgyalásra és vélemén},ezésre megkapta:

Törvényességi el lenőrzésre me gkapta:

kerekes Tiborné
gazdá|kodási előadó

P énzűgyi és El lenőrzési
bizottság

szádvári Erika
aljegyző



Előterjesztés
Ladánybene Község Önkormán yzata

Képviselő-testületének 2015. szeptember 22.-i ülésére

Tárgy: Jelentés a2015. évi költségvetés I. felévi végrehajtásáról

Ü.i.sz.: .l20I5,

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolóinak összeállítási
módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait
alátámasztó könywezetési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000" évi C. törvény és a 2011.
évi CXCV. törvény az áIlamháztartásről szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt
az államháztartási törvény végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

A szabályozás szeriní az önkormányzat és intézményei saját gazdáIkodásukról évente beszámolót
készítenek, ezt a2011. évi CXCV. törvény 87.§,-a mondja ki.

Ladánybene Község vezetősége, űgy döntött, hogy az előző évekhez képest beszámol a

képviselő -testü letnek a féléves vé grehajtásró | i s.

20l5. évi költségvetésének végrehajtása azI. félévben az a|ábbiak szerint alakult.

A 2015 évi költségvetés tárgyalásakor valamint annak jőváhagyásánáI megfogalmazott
irányelveket igyekeztünk a végrehajtásban szem e|őtt tartani minden intézményünknél.

A költségvetésben, prioritást élvezett a biztonságos működés biztosítása, Ezután olyan mértékű

beruházás kerülhet, illetve került végrehajtásra, amelyre a fedezet rendelkezésre áll. Az előző
évhez hasonlóan nagyobb összegű és kisebb összegű beruházásra is sor kerül, valamint felújításra
i s l ehető s é g adó d i k a p énzmar advány f elbasználás áv al .



eFt

Eredeti ei. Módosított ei Teliesítés %

l91 287 l88 009 94 3I5 50,1 6

konszolidált adatok:

%-ra teljesültek, mely adatok a II. n.é. PMINFOk-ból kerültek leválogatásra.

A helyi adók teljesülése 6,41oÁ-a1 magasabb az időarányos teljesítéstől, ez jőnak és reálisnak
mondható a tervezéshez képest.

A költségvetési támogatások teljesülése 53,12Yo-os, amely kismértékben magasabb, mint az L

féléves módosított előírányzat A támogatások folyamatosan a nettó ftnanszírozás keretében
megérkeztek az önkormányzat költségvetési szám|ájára, melyek az önkormányzat bevételének
jelentős részét képezik és nagyban hozzájárul a pénzűgyi stabilitás biztosításához is.

köItséevetési kiadások:

A költségvetési kiadások mindösszesen 44,98Yo-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest,
melyek részIetezése a mellékletekben található meg.

Helvi adók: §ft

Mesnevezés Eredeti és mód. ei. Teliesítés %

kommunális adó l 200 73I 60,92

Iparűzési adó 13 000 7 021 54.01

Pótlék. bírsás. esvéb 520 55l l05.96

Osszesen: 14 720 8 303 56.4l

eFt

Teliesítés %

6 500 3 905 60,08

elt

Mesnevezés Eredeti és mód. ei Teliesítés %

Önkorm.műk. támoe. 122227 I23 954 65 842 53.12



e

Megnevezés Eredeti ei. Mód. er Teliesítés %

összesen: 80 366 8l 286 40 561 49,89

Ft

Munkaadókat terhelő iárulékok:

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 45,39oÁ, amely a személyi juttatások teljesülésétől
4,SoÁ-al alacsonyabb mértékű eltérést mutat.

Önkormányzatunknál a közfoglalkoztatásban dolgozók |étszámának alakulása az alábbíak szerint

alakul 2015. évben:
A Munkaügyi Központ által meghirdetett páIyázat űtján az első félévben 01.01,-02.28-ig 7 fő
80%-os támogatásban,03.01-08.31-ig 7 fő l00%-os támogatásban illetve 06.01.-08.31-ig 5 Ö
100%-os támogatásban, valamint 07,13-10.31-ig 5 fő l00%-os támogatásban került
foglalkoztatásra, a hatósági szerződésben megállapított 6, illetve 8 órában.

Doloei kiadások:

A dologi kiadások 42,74oÁ-ra teljesültek. Az tdőarányosnál alacsonyabb Yo-ban teljesülő kiadások
anyárí leállások miatt, illetve az évszak sajátosságai szerint reálisnak mondhatók.

Eevéb működési célú kiadások:

Kiadások tekintetében 37 ,9oÁ-ra teljesült a tartalékok miatt.

Felhalmozási kiadások:

A beruházások és felújítások tekintetében 28,82oÁ-os teljesülés tapasztalható, mely az eredetí

illetve a módosított e\őirányzattől azért tér el, mert a felhasznáIást a testület azidei évben nem

engedélyezte, illetve más célra különítette el (pl,: betervezett laptop vásárlás, iskolai tornaterem

kialakítás),

összegezve:

Az első félév gazdálkodásáról elmondhaó, hogy a költségvetésben meghatározottak szerint

sikerült a pénzigyi stabilitást megőrizni, Úgy tűnik, hogy az önkormányzat és intézményeinek

költségvetése a realitásokon alapul űgy a bevételek, mint a kiadások vonatkozásában, A
zárszámadásban kimut atott pénzmaradványt a felhalmozási kiadásokra fogjuk fordítani. Meg kell
említenem:

Kötelezettségeinket az L félév folyamán maradéktalanul, késedelem nélkül teljesítettük, a

kifizetésekh ez a fedezet rendelkezésre állt.

Az egyéb non-profit szervezetek támogatása esetében a támogatási szerződések időPontjai

alapján szintén ieljesítésre kerültek. Az I. félév gazdá|kodása, valamint a reális lehetőségeink



alapján minden remény megvan arra, hogy a lII_IV. negyedévi, igy azegészévi gazdálkodás iS

eredményes legyen.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szöveges beszámolót és annak mellékleteit elfogadni
szíveskedjék.

Ladánybene, 2015. szeptember 1 4.

kardos Attila
polgármester



Számszaki mellékletek 1 / l

Ladánybene Község Önkormán yzata

Kiadások alakulása Mei: teljesítés: "Á

Kl Személyi juttatások 21 466 9 521 44,35
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 6 2I1 2258 36,35
K3 Dologi kiadások 36 972 13 167 35,6l
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 400 1 504 20,32
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen (támogatások,
tartalék, kamatkiadás, ktgvetési befizetések) 9 706 7 229 74,48
K6 Beruházások 3 506 1024 29,21
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300
Költségvetési kiadások összesen 85 561 34 703 40,56

K9 Finanszírozási kiadások 116 753 71 929 61,6l
Önkormányzatkiadásai összesen 202 314 106 632 52,71

Bevételek alakulása Mei: teljesítés: '/o

B 1 Működési cél ú támo gatások áIlamháztartáson
belülről l5l 150 71458 47,28
B 2 F e lhal mo zás i cé lú támo gatás o k államháztartá-
son belülről
83 Közhatalmi bevételek 21 220 12 208 57,53

84 Működési bevételek 5 844 4 287 73,36
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök l25
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12

Költségvetési bevételek összesen 178 214 88 090 49,43
B 8 Finanszirozási bevételek (maradvány
működési célú igénybevétele) 24 100 24100 100

Önkormányzat bevételei összesen 202 3l4 1l2 190 55,45

Létszám 22 20



Számszaki mellékletek 1/2

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)

Kiadások alakulása Mei: teljesítés: %

Kl Személyi juttatások 24 442 13 494 55,21
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 6 47I 3 091 47 ,77
K3 Dologi kiadások 5 678 2 567 45,21
K4Ellátottak pénzbelijuttatásai 4 873 3 616 74,2
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen (támogatások,
tartalék, kamatkiadás, ktgvetési befizetések) 5 2I3
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen 46 677 22 768 48,78
I(9 F inansz ir ozási kiadások
Tárgyévi kiadásai összesen 46 677 22 768 48,78

Bevételek alakulása Mei: teljesítés: 'Á

B 1 Működ é s i c é lú támo gatás ok államháztartáso n
belülről 2 445 2 47I 101,06
B 2 F e 1 ha l m o zási c élű tám o g atás o k államh áztar tá-
son belülrő|
83 Közhatalmi bevételek 10
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen 2 445 2 48l 10t,47
B 8 Finanszírozási bevételek (maradvány
működési célú igénybevétele, irányítősz.f .) 44 232 25 3l5 57,23
Tárgyévi bevételei összesen 46 677 27 796 59,55

Létszám 8 8



Számszaki mellékletek 1/3

Ladánybenei Csiribiri Ovoda

Kiadások alakulása Mei: teljesítés: 'Á

Kl Személyijuttatások 35 378 17 546 49,59

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 9 552 4 743 49,65

K3 Dologi kiadások 16 L32 9 387 58,19

K4Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen (támogatások,

tartalék, kamatkiadás, ktgvetési befizetések) 4 l55
K6 Beruházások 200 44 22

K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen 65 4l7 31720 48,49

K'9 Finansz írozási kiadások
Tárgyévi kiadásai összesen 65 4l7 31720 48,49

Bevételek alakulása Mei: teljesítés: 'Á

B 1 Működ é s i cé 1ú támo gatások államháztartáson
belülről
B 2 F e l h a l m o zási c élú tám o g at ás o k áIlamh áztartá-
son belülről
B3 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek 7 350 3 744 50,94

B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen 7 350 3 744 50,94

B 8 Finansz írozási bevételek (maradvány
működési célú igénybevétele, irányítósz.f.) 58 067 32160 55,38

Tárgyévi bevételei összesen 65 4l7 35 904 54,88

Létszám 14 14



Határozati iavaslat

l20l5. (...........) sz. ÖR.

Jelentés a2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Határozat

Ladánybene Község Önkormányzaíának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester jelentését a

2OI5, évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel együtt.

Felelős : Képviselő-testület
Határidő: 2015. szeptember. . ....

Ladánybene ,2015. szeptember ,...

kardos Attila
polgármester



Tisztelt Képviselő-testü let I

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321,/2011-. (Xll. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi pro8ram
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2aI2. (Vl 5.) EMMl rendelet rendelkezéseivel,
Ladánybene Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat 2013. évben elkészítette a település esélyegyenlőségi programját és a képviselő-
testület 45/201-3. (V|.18.) számú határozatával elfogadta. Az előírásoknak megfelelően a programot
kétévente felülvizsgálni, kiegészíteni szükséges. Érdemben az alábbi 201,2. évi adatok kiegészítésével
történt a program módosítása:

3.2.1, számú táblázat álláskeresők es 15-64 évesek szá

1. számú táblázat - Lakónéoessés száma az év

Fo Változás

2007 1715

2008 1688 98ó/o

2009 1701 tot%
201,0 1685 99o/o

201,1 1,622 Laz%

2012 162o 94%

3. számú táblázat - Öregedési index

55 év feletti állandó lakosok
száma (fő}

0-14 éves korú állandó lakosok
száma {fő)

Öregedésiindex
l%l

200t 302 360 83,9%

2008 74 282 26,ZYo

2009 77 295 26,1o/o

2010 76 282 27,aT§

201,1 80 273 29,3%

z012 85 261 32,6Yo

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

élve születések
szama

halálozások száma
természetes

szaporodás (fő)

2008 14 L7 -3

20o9 25 2-5 0

2010 L1 21, -10

20Tt 1I 25 -14

zo12 15 29 -t4

ntartot szama ma

ev !5-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

no férfi osszesen no férfi osszesen



tő tő tő tő % tő % tő %

2008 522 616 1138 41, 7,9% 40 6,5Yo B1 7,I%

2009 527 484 1011 50 9,SYt 55 tl,4% 105 to,4§Á

2010 528 610 1138 50 9,5% 48 7,gYa 98 8,6%

201,1 542 611 1159 60 tL,1% 36 5,8Yo 96 8,3Yo

201,2 533 587 I12o 55 Io,3% 41, 7,a% 95 8,6%

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott
álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között

a vizsgált területen.

3.2.2. számú táblázat - Reeisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008 2009 2010 2011 2oL2

nyi lvá nta rtott álláskeresők
száma összesen

tő 81 97 95 94 98

20 éves és fiatalabb
fő 3 8

% 3,7% 0,0ó/o 0,O%io *,aYy 8,zYt

21,-25 év
fő 8 13 15 15 t4
o/o 9,9% 13,4% 15,8% 1-6,lYg t4,3%

26-30 év
fő 16 18 13 11 13

% t9,8% t8,6% L3,7Yo t7,7% t3,3%

31-35 év
fő 13 19 10 1,1, 9

% 16,lYo !:9,6Y§ t0,Sa/o 11].-,7% 9,2Yo

36-40 év
fő 4 14 12 12 L2

% 4,gYg 14.4% 12,5% 12,8% 12,2%

41--45 év
fő 9 7 10 4 8

% tI,Ta/o 7,ZYo 70j% 4,3To 8,2o/o

46-50 év
fő 1,1 6 11 1,1 6

% 13,6% 6,z%ó 11,6Yo 3-L,7Yo 6,1%

51-55 év
fő 8 9 9 L6 18
o/o 9,9o/o 9,3§Á 9,sYo 17,a% 18,4%

56-60 év
fő 9 1,1 15 10 8

% LI,1% II,3% 15,8% tO,,6To 8,2o/o

61 év felett
fő 0 0 0 4 2

o/o 0,0% o,o% 0,OYo 4,3Yo 2,ÜYo

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaúgyi Hivatal

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra,

hogy a munkanélküliség a különbóző korosztály tekintetében miként változik.

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napná! régebben munkanélküliek száma és ar

ev

nyilvá nta rtott/regisztrá lt
munkanélküli 18O napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő tő %

nől férfi | összesen nőlférfil összesen Nő férfi l összesen



2008 40 41 81 20 17 37 50,0% 41,5% 45,7%

2009 50 55 105 30 22 52 60,a% 40,o% 49,5%

201,0 50 48 98 26 29 55 52,o% 60,4o/o 56,1%

201,1 60 36 96 30 20 50 50,0% 55,60/o 52,1o/o

201,2 53 40 93 25 25 50 47,zYo 62,5% 53,8"/o

Forrás:TelR, NMH

A százalékos arányok kiszámolása arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós
m unkanélküliek.

Amennyiben a képviselő-testület részletesen szeretné megtekinteni az Önkormányzat teljes helyi
esélyegyenlőségi programját, megteheti az önkormányzat épületében. Az elfogadott helyi
esélyegyenlőségi programot a telepúlés honlapján is kózzéteszik.

Kérem a tisztelt képviselő-testúletet, hogy a módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadni
szíveskedjenek.

Ladánybene, 2015. szeptember 17.

&,uer!ő&iaf
HEP felelős/





Ladúnybenei Csiribiri Óvoda

MUNKÁTERY
2015/2016. nevelési év





Munkaterv tartalma:

1. Kiinduló helyzetkép
1.1. Nyari élet
1.2. Személyi feltételek
1.3. Csoportok alakulása
1.4. Munkaidő beosztás

2. 20l5l2arc. nevelési év
Z.l. Nevelési év rendje
2.2. Nevelőmunkank feladatai
Z.3. Események, programok

3. Kapcsolattartás, együttműködés

4. Feladatellátasi terv

5. Ellenőrzések, hospitálások
5.I. Az óvodavezető látogatásai
5.2. Óvodán belrili hospitálás
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Kiinduló helyzetkép

1.1. Nyári élet

A nyrir folyamán júniusban és augusztusban fogadtunk gyermekeket az
óvodában. A létszám változő volt. Az elmúlt évekhez képest nagyobb létszám
volt ajellemző.

Jűiusban megtörtént az óvoda épületének nagytakarítása, fertótlenitése. A
fiivet egész nyáron gondoztuk, ebben segítségünkre voltak a közmunkások is.

Nagycsoportosaink részére augusztus ?6-274n a hagyományos
Fecsketáborban lehetőségük volt ismerkedni a tanító nénikkel, az iskolai élettel.

Szintén augusztus utolsó hetében fogadtuk óvodankban az új
kiscsoportosokat szüleikkel. Reméljtik ezzel a beszoktatással kcinnyebbé tesszük
az elválint, az óvadai életre hangolódást.

1.2. §zemélyi feltételek

Ovodank személyi állományábarr a következő váltazás történt:

Banszki Éva óvónő és Sponga Györgyné konyhai kisegító nyugdíjba mentek.
Szeptenrbertól így a kiscsoportbarr új óvónő kezd dolgozni, Fekete Katalirr. A
konyhában Pesti Maria lesz, a gondozónői és takarítónói feladatokat Fehér
Erika fogia ellátni.

1.
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A csoportok alakulasa a következő lesz a Za15l2aló. nevelési évben:

Technikai dolgozók:

1.3. Csoportok alakulása

Ebben a nevelési évben a beíratott gyerekek létsáma : 65 ffi,

Kiscsoport:26 fő

Középső csoport :23 fo

Nagycsoport : 16 fő

csoport ovono daika
Csicsergő csoport -

kiscsoport
Gondos Róbertné Gulyás Tiinde

Fekete Katalin

Kacsa csoport - kozépső
csoport

Nagy Enikő kislőrincné Horváth
ErikaTakács Maria

Bogyó és Babóca
csoport- nagycsoport

simkóné Jámbor
Marianna

Kisj uhaszné Halasi Anita

vida Lászlóné

Nagv Lászlóné élelmezésvezető
Nagv Istvanné foszakács, konyhai dolgozó

Pesti Maria konvhai dolgozó
Fabók piroska konvhai doleozó
Fehér Erika gondozónő, takarítónő





1.4. Munkaidő beosztás

Az óvoda dolgozóinak munkaidő beosztása a mellékletben találhatÓ,
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Z. 2gt5/20l6. nevelési év

2.1. Nevelési év rendje

Nevelési év : 2015. szeptember l- 2016, augusztus 31.
Oktatasi év : 2aI5. szeptember l- 2arc. május 3l.

2.2 Nevelőmunkánk feladatai

A nevelési programunkban meghatarozott cél-feladat gyakorlati megvalósítasa.
Pedagógiai munkank alapját az alábbi kulcspontok képezik, melyek a
mindennapokban valósulnak meg :

- Nevelé sközp ontus ág, gyermekközpontus ág me gő r zé se,
- Differenciált fej lesztés,
- A játék kiemelt szerepe,
- A gyennek testi-lelki szükségleteinek maximalis figyelembe vétele,
- Az életkori sajátosságokhoz, egyétthez igazodó fejlődés- fejlesztés elősegítése,
a tevékenységekre épülő nevelés - tanulás megvalósulása,
- Integralt pedagógiai munka - a halmozottan hátrarryos gyerekekre ktilön
figyelmet forditunk.

Nevelési értekezletet 3 alkalommal tervezünk, az óvodapedagógusok által
elfogadott és aktuális témákkal. Ezeken kívül problémamegoldó
megbeszéléseket tartunk szükség szerint.





2.3. Események, programok

Óvodai programokon ful szervezett tevékenysé gek.

Foci , zumba, mozgásfejlesztés - szülői igények alapjan.

2015, szeotember 3, csütörtök szülői értekezlet
2015. október Fénvképész iön

2aÉ. október l7 . szombat Ószi bál
2015. október 22. csütörtök Október 23. - Nemzeti ünnepi

megemlékezés
Za15. december 4. péntek Jön a Mikulás !

zarc. december 18, péntek Karácsony
2016. ianuar 28, csütörtök szülói értekezlet
2016. februar 13. szombat Farsangi mulatság
Zarc. március l 1. péntek Március 15. megemlékezés
2016. április 9. szombat Ovi - Gála
20t6. április 27. szerda Anyak napi megemlékezések

csoportonként
2ü16. máius l0-11-12. csoportkirandulások

2016. máius 19. csütörtök szülői értekezlet
2016. máius 28. v iúnius 4, szombat Evzitó, Ballagás





3. Kapesol*ttartás, együttműködés

Kaoesolaftartás- kivel? Hosvan?
Szülőkkel: családlátogatások

Eeyéni megbeszélések
szülöi értekezletek
Közös programok (kirandulások,
soortnao. svermeknao)
Táiékoztató a gyerekelffól

Iskolaval: Nagycsop ortos ok láto gatása az
iskolában
Tanító nénik Látagatása az
óvodában.
Nvílt órak látogatása" hospitálások.
Evzirő szülői értekezleten elsős
tarrító néni részvétele
közös tínchia szervezése.
Fecsketabor

körrwtárral: könwtárlátagaté§
E gé s:s é gügli e l látás sal : Védőnővel névsorok egyeztetése,

tisztasági vizs gálatok
Hér;íow os i rendelőben láto eatii§
Fogorvosi látoeatás

Fenntartóval: Intézmény beszámolój anak,
munkatervének me ekiil dése
Ertekezle tek j e gy zőkönyvének
meeküldése
ünnepélvekre. báIra meghivas
A szülői igények felmérése utátr a
nvitva tartás me gállaoítása

Ertekezletekre rneghívas





4. Feladatellátási terv

vida Lászlóné Intézménvvezető
Takács Maria Munkavédelmi felelős
Nagy Enikő Gyermekvédelmi felelős, Bozsik

program

Gondos Róbertné Ünnepfelelős
simkóné Jámbor Marianna Könyvtárfelelős, szertarfelelós

Fekete katalin szertarfelelős
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5. Ellenőrzések, hospitálások

5.1. Az óvodavezető ellenőrző látogatásai:

Az óvodavezetö további ellenörzései :

o Pontos munkakezdés - folyamatos
o Dokumentáció ellenőrzése (csoportnaplók, mulasztási naplók;

fejlődési napló - felévente)
o Az óvoda tisztaságát, az udvar rendben tartását - folyamatos

lt

Tajékozódó látogatás október, november
folyaman minden

esoportban.

Cél:
A csoportban dolgozó
pedagógusok
b e sz oktatási -b e fo gadas i
tevékenysége,
hatékonysága,
eredményessége,
esélyegyenlőség
figyelemmel kísérése,
kapcsolatteremtő
képességtik milyensé ge.

Kiscsoport Március elsö hete
Cél:
GyermekkOzpontuság,
rugalmas napirend

Középső csoport Marcius második hete

Cél:
Gyermekközpontuság,
nrgalmas napirend

Nagycsoport Marcius harmadik hete
Cél:

Gyermekközponttrság,
rugalmas napirend





5.2. Óvodán belüti hospitátás

Gcndos Róbertné Középső csoport .}átékidő }ehetóségei

nagycsoport Játékidő lehetóségei

simkóné Jámbor
Marianna

kiscsoport Játékidő lehetőségei

középső csoport Játékidő lehetőségei

Takács Maria nagycsoport Játékidő lehetőségei
kiscsoport Játékidó lehetöségei

Nagy Enikő nagvcsoport Játékidö lehetőségei
kiscsoport Játékidő lehetőségei

F'ekete Katalin közénső csooort Játókidő lehetőségei
nagycsoport Játékidő lehetóségei

Készítette : Vida Ldszlóné
Int.vez.
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.Előterjesztés
Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hurrgarica Felsőoktatási ÖnkormányzatiÖsztöndíjpáIyázathoz

Tisztelt Képviselő -testület !

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkorrnányzati Ösztörrdrjpályázat a szociálisan rászoruló
felsőoktatási lrallgatókat segítő páIyázati rendszer. mell,nek pérzüg_v-i fedezetéül három forrás
szolgál: 

..

1.) Az Osztöndíjrendszer adott ér,i fordulójához csatlakozott települési örrkormányzat által a
hal l g.at ó nak adotnány o zo tt szo ciá 1 is ö szt ö ndíj .

2.) Az Osztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott megyei önkonnányzat áItal
nyújtott támogatás.

3,) Az önkorrnányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított
szociális ösztöndíj.

Az intézményi ösztöndíjrész havi egy fore jutó legnag1,obb összegét az Emberi Erőforrások
Minisztériuma évente teszí közzé, Az intézményi ösztörrdíjrész luvi összege a települési
önkormányzat által megállapított ösáöndíjrész összegér,el megegyező összeg, amely azonban
nem haladhatja rneg a miniszter által rnegállapított havi egy före jutó legnagyobb összeget.
Az ösztöndrj időtartama:

- ,,A'' típusú pályázat esetén l0 hónap. azazkét egymást kör,ető felér,;
- ,,B" típusú pály,ázat esetén 3X10 hónap. azazhaí egymást követő felév

Az Emberi Erőforrások Minisztériunra me_ebízásából az Emberi Erőforrás Támogatást
kezelő ebben az évben is rendelkezésünkre bocsátotta az Ösztöndíjpályázaí 20|6. évi
fordulójának titlékoztatő anyagait, Az Ösztöndíjpályázat 2016. él,i fordulójának Általános
Szerződési Feltételei íartalmazzék a csatlakozás feltételeit, a támogatási rendszer pénzigyi
fedezetét, a jogszabályi kereteket, a koordinációra a támogatás folyósítására, a pályáztatás
rendjére vonatkozó irrformációkat. Csatlakozás esetén döntenünk kell anól is. hogy az
O szt ö nd íj p á|y ázat Alt aláno s S zerző dé s i F e lt é t e le it e lfo g adj uk.

A Bursa llungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a rvwrv.et]ret.gorllrq
oldalorr közzéíett eljárási rendnek megfelelően, klzárőlag a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben valósulhat rneg. A csatlakozási nyilatkozat
beküldési lratárideje: 2015. október 1.

Tisztelettel kérem a képviselő-testületet, hogy csatlakozzon a 2016. évi Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, s az alábbihatározati-lavaslatot fogadja el.



Határozat-tervezet

....12015. (IX. 22.| határozat
Csatlakozása Bursa Hungarica
Önko rmán y zati Ö sztöndíj p ály á zathoz

Határozat

1.) Ladárrybene Község Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonlratatlatr döntést hoz arcő7, lrogy csatlakozik a 7,Átrányos szociális lrell,zetű
felsőoktatási hallgatók. illetőleg tblsőoktatási tanulrnárryokat kezdő fiatalok tárnogatására
iétrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkorrnányzaíi Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójálroz.

2,) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, r,alamint a felsőoktatási
tanulmányokat .kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndijpályázat 201,6. évi íbrdulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal ara, hogy apáIyázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Altalános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.

3.) Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
által riyújtotí támogaíás egy öre eső havi összege az Emberi Erőforrások Mirrisztériuma
hivatalos lapjábari a Bursa ÉIungarica Felsőoktatási Önkormán.v-zaíi Ösztöndíjrendszer
intézményi támogatásáraközzétett egy fore esó havi összeg.

4.) Az önkorrnán7,7g1 kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzaú Ösztőndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat
és a pályázatohól lrozott döntést a https:i/ll,rvrl,.e]rer.lru,'9perbursal'on]r,'tottkbelep,aspx
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

5.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek
elfogadását igazoló nyilatkozatot legkésőbb 2015. október 1. napjáig juttassa el az Emberi
Erőforrás Támo gatást Kezelő részére.

Felelős: Kardos Attila - polgárnrester
Határidő: 2015. október 1.





Tisztelt Ké pvis eI ő-testület!

Köztudott. az eirrrúlt tar,,aszi idénl,ben átvettenr a felnőtt labdarúgó csapat irárryítását.
Ezt buonyítva a labdarugó club elnökségét is rnódonrban állt elvállalni, azorrban erurek
átadása-átvétele nenr sikenilt. Az önkonnányzat segítségér;el és vele együttrnűködl,e eg}, új
labdarugó club létreirozását kezderrrényeztelt7, mely,nek bejeglzése az ell,árt kör,etelrrrények
és feltételek biztosítása rrrellett 2015. szeptenrber lrónapbarr rnegtörtént, Ladárrlöerrei
Labdarugó Club néven.

A felnőtt játékosokkal tor,ábbra is szerepelrri kíl,ánunk a irregyei bajrrokságban. A
lrelyi labdarugók létszáma sajnos rnég mindig nem elegendő egy csapat szerepeltetéséhez,
ezért a körrryező településekről csábítottunk játékosokat, A tavalyi évhez képest idén több
csapat nevezését regisztrálta a szörletség, rnelyrrek követkeáében a költségek is növekedtek.
A meg,vei átalakítást követően több rnesszebb lévő település is csatlakozott a bajnoksághoz,
úgy. nrirrt Apostag és Durraegylráza.

A nrűködéshez a tal,aszi szezonban elózetes becslések alapján 280.000 forintra van
szüksége az egyesületnek, rnely a fé}rrer,ülő kiiltségeket ledezi (edzőí juttatás. ször,etségi-
bírói clí,iak- iizema rl,a§költ_ség. pái.va- és ö}töző-ielxltartás. nreznrosás}

kezdetberr a labdarugó ciubot csupán a lrel5,i felnőtt csapat újbóli szerepeltetésér,el
képzeltük el, azonban ez az elképzelés a nyáron megr,áltozott, Ordasi Péter feikeresett, hog1, a

helyi iskolás és óvodás korosáály összefogásár,al és foglalkoztatásá:,al részt tudunk venni az
országos Bozsik-progranr elnevezésű utárrpótlás labdarugó rendezl,ényeken, fesztirrálokon.
Miriden}ri szátnára isnrert Faragó Glula segítségér,el a rrregfelelő tgazolások és feltételek
nregteretrrtésér,el lehetőségünk voit a gl,ermekeket ezen neves lendezvénysorozatban
elilrdítani, nrelyetr lreti rendszerességgel kötelező a részr,étel. Anevezési feltételeket betarlr,a,
ilietve a folyarrratos szereplést kör,etően az egl,esület é,i, végén meglratározott tárnogatásban
részesül aMagyar Labdarugó Szövetség áital.

Több lrelyi r,állalkozó és szülő segrtségér,el nregteretntettük a kellő feltételeket a
gyernrekek edzésére, foglalkoztatására, úgymirrt mezek vásárlása, alapvető felszerelések
beszerzése (labdák, bóják). A rryár folyamán több rendezvén7t ís szerveztünk a különböző
korosztályú gyermekek szántára, meiyekerr a környező településekről hír,tunk meg csapatokat.
Ezen csapatok szerepeltetése megfeleló példa volt mind a gyerrrrekek, rrrírd a szülők szátnára,
lrogy milyen fejlődési és kiugrási lehetőség á1l rendelkezésünla,e. Terveink közőtt szerepel
tor,ábbi rendezr,ények (többcsapatos tornák, gyerrrreknapok, edzőmérkőzések szervezése)
rrregvalósítása, rnelynek egyik céIja a helyi lakosság tájékoztatása és lehetőség szerinti
bevonása az utánpótlásképzésbe, A szülők íájékoztatása a napokban megtörtént, lelkesedésük
és segítőkészségük példátlan.

Az induláshoz. illetve az egyenlő feltételek megteremtéséhez szükséges eszközök
beszerzéséhez kérem a képviselő-testület segítségét. Az eszközök értéke, rnelyre jelenleg
mindenképpen szüksége lerure a gyermekeknek, számításaink szerint 150.000.-Ft körüli
összeget jelerrt. A későbbiekben a labdarugó szövetség által megkiildött támogatást



,,szabadon" fel tudjuk irasználni, rnely
terveznjk.

Azzel a kéréssel foldrrlok a Tiszteit
mindeir kolosztál1,,barr va]ó újbótj
tán-ro gatásáró1 bizto sítson.

esetben további fej lesztéseket és eszkö zők beszerzését

i{épl,iselő-testületiiez. i:og__u a Iadárrlóerrei sporlélet
fel]errdítése érdekében lelretőséceikhez méfien

S egítségük et és lla zzájárr: lásuk at e l őre is kö szöiröm l

Ladánybene, 2015. szepternbet 17.

Ladánybenei Labdarugó Club elnöke



kardos Attila
polgármester részére

Ladánybene Közös Önkormán yzati Hw atal

Ladánybene
Fő u, 66.

Tisztelt Polgármester Ur!

Alulírott Lengyelné Árva Rita (6045 Ladányberre, Petőfi Sándor utca 53.) azzal a kéréssel
fordulok a tisaelt Polgánnester Úrhoz, hogy a Ladánybene 0t9l56. hrsz-n nyilváútartott
külterületi ingatlan Önkormányzat áltáímegvásarlását szíveskedjerr támogatni.

Az ingatlan természetben a focipálya mellett találhatő. Amióta községünkben falunapot
rendeznek, azóta minden évben - térítésmentesen - ezen tenilet is a látogatók rendelkezésére
ál1.

Tekintettel arra, hogy a szomszédos terület már önkormányzati fulajdon, továbbá a terület
besorolása miatt a hasznosítása nagymértékben korlálozott, ezérl felajánlom az önkotmányzat
részére, megvételre. Az eladási iír megegyezés kérdése.

Kérem, szíveskedjen a terület eladására vonatkozó ajánlatomat a képviselő testiilet eté

terj eszteni és támogatni.

köszönettel:

Ladanybene, 2015. augusáus 21.

.U-U,*,-}1-.|-,L *,* r

Lengyelnó Arva Rita




