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ELÓTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 22-i ülésére

Tárqv: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testúlete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 512011. (V, 26,) önkormányzati rendelete módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

önkormányzatunk SZMSZ-e 1. melléklete tarl,almazza az önkormányzat által ellátott

feladatok *ormányzati funkciók szerinti besorolását. A kormányzati funkciók alapján nyílik

lehetőségünk szabályosan lehívni a költségvetési támogatásokat.

A kormányzati funkciók, államháztarlási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (Xll. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet)
módosításáról szóló 44t2O15. (Xll. 30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció
kódok 2016,január 1-jétől érvényes változását. Az NGM rendelet 12. §-a érlelmében 2016.
március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratoknak, SZMSZ-eknek 2016. január 1-jétől

érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. Az NGM rendelet alaPján
felülvi2sgálatra kerültek a kormányzati funkciók (gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
felad atok), amelynek val ó megfeleltetést a rend elet-tervezet tarlalmazza.

Részletes indokolás:

ad. 1.§: A rendelet 1. melléklete helyébe - a kormányzati funkciók változása miatt -
jelen rendelet 1. melléklete lép.

ad. 2.§: Hatályba léptető rendelkezéseket tarlalmazza, valamint biztosítja a technikai
deregulációt (hatályon kívül helyezés).

Kérem a T. Képviseló-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntésÜket

meg hozni szíveskedjenek.

Ladánybene, 2016, március 17,

kardos Attila
polgármester



Ladánybene Község Ö n kormán yzata Képvisel ő-testü letének
....12016. (|. .....) önkormányzati rendelete

Ladánybene Község Ö n kormán yzata Képviselő-testü letének
Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóIó

5120'|1. (V. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáróI

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ladánybene KÖzség

önkormányzata Képviseló-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 512011.

(V. 26.) önkormányzati rendelete 29. § (1) bekezdése alapján az Ügyrendi, Vagyon-

nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi - és Településfejlesztési Bizottság véleményének
kikérésével - Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő{estületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 512011. (V. 26,) önkormányzati rendeletének módosításával
kapcsolatban a következőket rendeli el:

1.§A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szólő512011. (V.26.) önkormányzati rendelet

1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2016. március 24. napján lép hatályba, és 2016, március 25.. napján
hatályát veszti.

kardos Attila
polgármester

Lórincz Edit
jegyző

nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyző

kihirdetve:

Ladányben e, 2016. március

szádvári Erika
aljegyző



1. melléklet a.,,..12016 ( ....) önkormányzati rendelethez
.. l . mellékleí az 512011. (V. 26.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási
kormányzati funkció szerinti besorolása a kincstári törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdckében:

01tl30 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
á|talán os igazgatási tevékenysége

01 ] 220 Adó, vám- és jöl,edéki iga:gatás
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal valő gazd,álkodással kapcsolatos

feIadatok
01ő()80 Kiemelt állttnli-, önkornlán1,:ati rende:yénl,ek
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rör,id időtartamű közfoglalkoztatás
011232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfirglalkoztatás
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutako hidak, alagutak üzemeltetéseo fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékvegyes (ömlesztett) begyűjtése,

szállítása, átrakása
052020 Szennlvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
064010 Kön ilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyétr szolgáltatások
0721ll Házion,osi alapellátás
072311 Fogon,osi alapellátás
07403l Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 lfjúság-egészségügy,i gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082044 Könlvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közműr,clődés- hagyományos közösségi kulturális értékek

gondozása
()86020 Helyi, társégi kd:össégi túr bi:tosítás, tnűkodtetése
0912]0 Ktj:neyelési inté:mény I-1. éufolyamán tanulók neyelé.séye l.

tlk l at ás úl, u l ö s,s : tJil gg ő ru űk ö dt e t é s i .fe l u d at o k
092120 Ki):nevelési inté:nléryl 5-8. éy,íbblamcín tanulók nevelésével,

okt at ás av al ö s s : eJii ggő műkö dt et é s i fe l ad at o k
09601 5 G),ermek érke:tetés
101037 Iníé:ményetl kívüli gyermekétke:tetés
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
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HatásVizsgálat
tío Usa *

előzetes / utólagos

Vizsgálat ideje 2016. március 17

VizSgált rendelet
megneVezése

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Múködési Szabá|yzata módosrtása

1. lépésl §takeholder eleínzés - a? €§íszéíü§ített módszBrlan alapján

Érinteti 1 Érintett 2 Érintett 3 Érintett 4 Eíintett 5

Azonosított stakeholderek
(érintetti c§oportok)

megneVezése:
KépVise |ő-testü let B izottságok Polgármestel Önkormánvzati HivataI

Ladánybene község
lakoSsága

céljaik azonosítása
Géazügyi, szakmai,

kényelm i):

szabályozott múködés
biztosítása

szabályozott működés
biztosítása

szabályozott működés
bi2tosítása

sZabá|yozott működés
biztosítása,

együttműködés a

képV jseló-testü lettel, a

bizottságokkal, a
polgármesterrel, az
a lpolgá rmesterrel

nyiIVánosság biztosltása,
az önkormányzat
működésének,
döntéseinek
megismerése

Viselkedésük (sem leges
Vagy blokkolÓ):

támogató támogató támogató támogató sem leges

2. lépés: Viz§gá|an{tó hatások azonosfráea

Vizsgálandó hatás
Ügyfelekre gyakorolt

hatás

Fogla lkoztatásra,
szociális helyzetre

gyakorolt hatás

Környezetíe gyakorolt
hatás

Gazdaságra,
kötségVetésre

gyakorolt hatás

Egészségre gyakorolt

hatás

Hatás (probléma) leírása
Szabályozott műkódés

biztosítása
nem értelmezhető nem érrtelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető

Metyik stakeholder
csoporttal kapcsolatos?

mindre nem értelmezhető mindre nem értelmezhető nem értelmezhető

Hatása a stakeholder
csoportra:

kőzügyek megismerése nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhetó

Éíintett jogszabályi

íendelkezés/ek
(§)

nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhetó

3, lépés: Hatásoh számszerfi aftése {egüÉzerÉ§ngit{BA ]alem.€§}

Költségbecslés

szá mszerűsíthetó
költség tétel**

nem értelmezhetö

számszerűsílhető
költséÉ mértéke

Egyéb költségek**
megnevezése

szá mszeíűsített

Költség mennyisége

Számítás eredménye

Költség Várható mértéke

számítás eredménye nem értelmezhető



Ladánybene Község Önkormányzata 4. sZámú melléklet
EgyszeíűSített h atásViZSgálati la p

várható haszon mértéke

alacsony / közepes / magas

igerlnem I igenrnem I igenznemiÉen / nem
igen / nem

Várható költség mértéke a

várható haszonhoz képest

sza bá lymódosítás
szükséges*

MódosítáSi jaVaslat

Rdminisrtráciús ierlrék rnérése , amennyib€n al,slsföJatcr9 #nhroR*atá§ €§€té,ryn §íi§sé]g€§

ViZSgálat ideje kincstári átvezetés

Vizsgált jogsza b ály / í endel
kezés

Érintett csoportok
megnevezése

Hatása az érintettekre

A rendelkezéSben foglalt
információs

kötelezettség/a daIigény / a

dminisztrációs
tevékenység megnevezése

Ad m inisztratíV költség

Adminisztratív
tevékenységek költsége

adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltseE=

Számnás eredménye

Ad m in isztratív

teVékenység mennyiSége
érintettek száma x előfordulás gyakorisáÉa =

Számítás eredménye

adminisaraúv tevékenység köttséée X adminisztratív tevékenysé! mennyisége =

elhanyagolható / köZepes / jelentős

igen / nem

mértéke

számítás eredménye

Adminisztrációs teheí
m inősítése*

Sza bá lym ódosítás
szükSéges*

MódosftáSi jaVaslat

** AZon költségek, ametyek egyértelm

, amely a rendelkezés m

;) naÉyságát tükrÖzik.

atti károk (pl. karterltes



ELŐTERJESZTES
Ladá nybene Község Ön kormá nyzat Képviselő-testü tetének

2OL6. március 22-i ü!ésére

Tárgv: a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előteriesztést készítette: szádvári Erika
aljegyző

Előteriesztő: kardos Attila
polgármester

Véleménvezésre megkapta: Ugyrendi- Vagyon-nyilatkozattételi,
Osszeférh etetlenségi-és
Telepü lésfejlesztési Bizottság



Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képvise|ő-testületének 2OL6. március 22-i ülésére

Tiszte!t Képviselő-testület !

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015, (ll 27.) önkormányzati
rendeletében szabályozta a települési önkormányzat által nyújtott szociális támogatások
rendszerét. Már a rendelet megalkotásakor említést tettünk arról, hogy várható a rendelet
módosítása, bővíthető az önkormányzat által nyújtandó támogatások köre.

A rendelet-tervezet általános indokolása:
Az önkormányzat saját költségvetése terhére a szociális törvény szabályainak betartása
mellett bármely támogatást bevezethet, nyújthat támogatást az arra rászoruló lakosságnak.
Többször elhangzott képviselő-testületi ülésen és bizottsági ülésen is az ún,,,kelengye
támogatás" illetve az étkezési térítési díjhoz nyújtandó önkormányzati kedvezmények
megállapítása is. Ezen támogatási formák bevezetésére vonatkozik ezen előterjesztés.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:
1. § A gyermekszületéshez kapcsolódó egyszerí támogatást tartalmazza, amelynek

összege 50.000 Ft, Támogatás megállapításának feltétele az egy főre eső jövedelem,
amelynek összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdlj legkisebb összegének 500
%o-át, azaz a 142,500 Ft-ot, Ezt a magasabb egy főre eső jövedelem összeget
igyekeztünk olyan magasra emelni, hogy az ún. ,,kelengyetámogatáshoz" szélesebb
igénybevevő kör igénybe tudja. Ugyancsak támogatási kritériumként helyeztük a

rendelet-tervezetbe a két év ladánybenei lakóhely meglétét.
2, § Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításának szabályait tartalmazza. Azok

részesülhetnek e támogatásban, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben (ők törvényi szabályozás míatt ingyen étkeznek) és a családban az

egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdrj 130 - 200 %-a között, illetve
egyedülálló szülő esetében 140 - 250 % között van.

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

Ladánybene, 2015. május 14.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester



Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének
....12016. (......) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról sző|ó 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testüiete a szociáIís igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény I32. § (4)-ben kapott felhatalmazás al,apján,
Magyarország helyi önkonnányzatairól szőlő 2011, évi CLXXXX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljána, a Szen,ezeti és Működési
Szabályzatról szóló 5l20ll. (V. 26.) önkormányzati rendeletének 29. § (i) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi. Vagyon-nyilatkozattételi,
Összeferhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével -
Ladánybene Község Önkormányzata a települési támogatásokról szóló 5l20I5. (II. 27.)
ön_liornrányzati rendelet rrródosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 512015, (II. 27.) önkormányzati
rendelet 2. § (2) bekezdése a kör,etkezőkkel egészül ki:

..d.) gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatás
e.) gyerm ekétkeztetési támogatás."

2.§

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5l2OI5. (II. 27.) önkormán5,zati
rendeletének 1. Lakhatási támogatás alcíme helyébe a következő alcím lép:

..1. Lakhatási, gyermekszületéshez kapcsolódó, gyermekétkeztetési támogatás"

3.§

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5l20l5, (IL 27,) önkormányzati
rendelete a következőkkel egészül ki:

6/A. §

(1) A gyermekszületéséhez kapcsolódó települési támogatás a szülők számára a gyermek
születését követően nyújtott egyszeri szociális pénzbeli ellátás. A támogatásról a
pol gárm est er átruházott hatáskörben dönt.

(2) Az önkormányzat gyermekszületéséhez kapcsolódó támogatást biztosit azon szülők
számára, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %;o-át,

(3) A támogatás összege gyermekenként egyszeri 50.000 Ft, amelyet a gyermek három
hónapos koráig lehet igényelni. A támogatás iránti kérelmet a szülók együttesen
nyúithatják be az önkormányzathoz, amelyhez mellékelni kell a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát és a szülők személyi igazolványának másolatát.



(4) Egyedül álló szülő esetén az a szülő jogosult támogatásra. aki gyermekével egY

háztartásban é1. Erről a kérelmező írásban nyilatkozik.

(5) Egyedülálló szülő esetében

bekezdést.

a kérelmezó egyedülálló szülőre kell alkalmazni a (3)

(6) A gyermekszületéshez kapcsolódó települési tárnogatás iránti kérelmet az erre a célra

..rndrr.resített formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatalnál nYÚjthada be.

6/8. §

(1) Az önkormányzat gyermekétkeztetési támogatást biztosít azon rendszeres

gli.r..wedehi kedvezményb.r, .r.- részesülő családok részére. aho| az egY főre jutó

jövedelem összege
a1 mighaladia az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át. de nem éri el

annak 200%-át.
b) egyedülálló szülő esetérr meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének a 140oÁ-át. de nem éri el annak 250%-át,

(2) A támogatás összege gyennekenk ént az intézményi térítési díj 50%-a, melYet az

önkonnányz,ata gyennekétkeztetés térítési díjából kedvezményként érvénYesít.

(3) A támogatás
a) bölcsődés.
b) óvodás.
.j r-s. évfolyamorr nappali rendszerú iskolai oktatásban részt vevŐ,

d) fogyatékÓ, gy..ro.t .k számára rrappali ellátást nyújtó. a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. torvény (továbbiakban: Szt.) hatálYa alá

taftozó intézményben ellrclyezett, a)-c) alpont szerinti élctkclrú gyermek után vehető

igénybe,

(4) A támogatás akkor nyújtható. ha a vagyoni helyzet vizsgálata során aZ egy főre jutó

vagyon ertete ,r.m haiuá;a meg küIön-küliin vagy együttesen a gyermekek védelrnéről

és a gyárnügyi igazgatásrol szóló 1997, évi XXXI. törvény (továbbiakban: GYvt.) 19. §

(7 ) bekezdéstrc:r meghatározott értéket,

(5) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál az Szt. 10. §_ának ff_(5) bekezdését

kell alkalmazni.

(6) A kedvezménlt a gyermekétkeztctést nlujtó irrtézmény a gyermekétkeztetési

támogatást megauapiú határozat kézhezvételétól a tanév végéig nyújtja, a fizetendő

gyerÁekétkeztétési-térítósi díjból. A gyermekétkeztctési tárnogatás megállaPitásáról

szóló határozatot a Hivatal küldi meg az intézménynek. ahatározatjogerőssé válását

követöen haladéktalanul.

(7) 
^ 

gyermekétkeztetési támogatás iránti kérelrnet a fonnanYomtatvánYon kell

benyújtani."



4.§

E rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba, s kihirdetését követó nap hatályát veszti.

Ladányben e, 20I 6, március

kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző

nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyző

kihirdetve:

Ladányben e, 201 6. március

szádvári Erika
aljegyző
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Rendelet-tervezet címc : Ladánybene Kozség Önkormányzata Képviselo-testiiletének ,,12016. ( ) onkonnányzati rendelete a telepiilési támogatáso

szóló rendeletének módosításáról

Rendelet-t ervezetvalamennyi ielent s hatása, kiiliintisen

Társadalmi, gazdasági
hatás:

Koltségvetési hatás: Kornyezeti, egészségtigyi
kovetkezmények:

Adminisztratív
terheket befolvásoló hatás :

Egyéb hatás:

Van Van nlncS Van hátrányos helyzetuek támogatása

A rendelet megalkotása sziikséges, mert: szociális támogatási rendszer kiszélesítése

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható kiivetkezmónyek: nem releváns

A rendelet alkalmazásához sziikséges feltételek:

Személyi: szervezeti Tárgyi: Pénztigyi:

Adott Adott. Adott. adott





Ladánybene Község Önkor mányzata
Képviselő-testületének 20I6, március 22-i ülésére

Tárgy: Ladánybene község Önkormányzatánakelőterjesztése azintézmények és külső
étkezők térítési díj áról

Az előteri esztést készítette: Ordasi Edit
előadó

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta : szádvári Erika
a\egyző



ELÓTERJESZTES

Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületérrek
2016. március 22.-i ülésére

Tárgy: Ladárrybene község Önkormányzatának előterjeszté se az intézmények és külső
étkezők térítési drjáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásről és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIL törvény (továbbiakban:
Szoc,tv,) l15. § (1) bekezdése alapján az iníézményi térítési díi a személyes gondoskodás
körébe íartoző szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (továbbiakban:
intézményi térítési díj), Az irrtézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig áIlapítja
meg. Az intézményi térítési díj összege nern haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal konigálhatő, Az intézményi térítési díjat
integrált intézmény esetében is szo|gáltatásonként kell meglratározni- ilyen esetben az
önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgá|tatásonkérrti közvetlen költségek
ar ány ában ke l 1 me go s ztani,
(2) A kötelezett á|tal ítzetendő térítési díj összegét (továbbiakban: szernélyi térítési dfi az
intézményvezető konkrét összegben állapída nreg, és ar:'.ől az ellátást igénylőt a megállapodás
rnegkötésekor írásban tájekoztaíja. A személyi térítési díj nem haladhada meg az intézményi
térítési díj összegét.
(3) A személyi térítési díj összege önliorrnányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében
foglaltak szerint. egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető. illetve elengedhető.
ha a kötelezett jör,edelnri és r.agyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
(4)Ha az e||áíoít, a törvényes képl,iselője vagy a térítési díjat megfizeíő személy a személyi
térítési díj összegét vitatja. illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri:

a) á||ami fenntartó esetén a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított n1,olc
napon belül a fenntartóhoz fordulhat. ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata
bíróságtól kérhető.
(5) A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított
személl,i térítési díjat kell megfizetni.
(6) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától fiiggetlenül évente két
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az el!átott jövedelme:

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben rneghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nenr tud eleget tenni;

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mérlékben
rrövekedett.
(7) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáró1 a
fenntartó rendelkezik. Az űj térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a

felülvizsgálatot mege|őző időszakra. kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot rnegelőzően -

jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére
visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra.Ez utóbbi esetben a személyi
térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő
napja.



(8) A személl,i térítési drj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen
alkalmazni kell.

A fent hivatkozott joghelyek alapján Ladánybene Község Önkormányzata a szolgáltatási
önköltség alapján llatározza meg az intézményi térítési díjat. a közös költségelemek
szolgáltatási fajtákra jutó közvetlen költségeinek arányos megosztásával.
Ladánybene Község ÖnkormányzatánáI az intézményi térítési díjak felülvizsgálatához
készítettük el a jelen előterjesztést, melyet elfogadás esetén 20l6,05,01-től alkalmaznátk.

A kerekítés szabályainál nem alkalmazzuk a tizedes jegyek használatát.

A gyermekek védelméről és a gyárnügyí igazgatásról szóló 1997. eví XXXI. tv. 151. § (3)
bekezdése rendelkezik anól. hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege,

a) Ovodai étkezés

Megnevezés
Tízőrai:
Ebéd:
Uzsonna:

Norma ktg.
79
214
64

Afa Osszesen (Ft/nap)
21 100
58 272
I7 8l

Egész nap:

Megnevezés
Tízőrai:
Ebéd:
Uzsonna:

357

Norma ktg.
98

265
79

b) Alsó taeozatos általános iskolai étkezés

96 453

Afa Osszesen (Ft/nap)
26 124
72 337
21 100

Egész nap 442

c) Felső tagozatos általános iskolai étkezés

561119

Megnevezés
Tízőrai:
Ebéd:
IJzsonna:

Norma ktg.
113
306
92

Ára Összesen (Ft/nap)
31 l44
83 389
25 II7

Egész nap

d) Szociális étkeztetés
Az önliormányzat a szociális étkezésben ellátottak térítési
meg:

Normatíva: 55 360 forint/fo
Az egy adag ebédre jutó normatíva kiszámítása:
55.360 :252:2L9,68 = 220 forint

díját a következőképpen állapította

I3951l



Előző időszaki tényleees éves önköltsée:
- alapanyag:422 Ft/nap
- rezsi: 124.338 Ft/év
- dolgozó bére és járuléka: 1.170.080 Ftlév

Ebéd önköltség: 705 Ft/nap
Naponta ellátottak száma:23 fő

Számított intézményi térítési díj:
705-220:485 Ft/nap

Megnevezés Nettó Áta Bruttó (Ft/nap)
Szociális étkezés 485 131 616

A bel- és külterületen élő szociális étkezők részére az ebédkiszállítását az önkormányzat|átla
e1.

NIVA üzemanl,agköltsége 100 km esetén (norma x üzemanyagköltség)
9.5 l/km x 363 Ft (2015 év átlaga):3,448.5 Ft
Üzemanyag egységára:34.485 Ft: 34 Ft

Az ét el házhozszállítá s án ak in tézm én}-i t é rítés i d íj a.:

Nettó Afa Osszesen
- BelterüIet: 27 Fílnap 7 Ftlnap 34Ftlnap
- Külterület: 54 Ft/nap l1Ftlnap 68 Ft/nap

e) Vendée étkezés
A Szoc.tv. l16 § (2) bekezdése rendeikezik arról, hog1,,a szociálisarr netn rászorult személy
esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

Megnevezés |{ettó Ára Összesen (Ft/nap)
A vendég ebéd díja: 556 150 706

í) Munkahelyi étkezés

Megnevezés Nettó 1rra Összesen (Ft/nap)
A munkahelyi ebéd díja 460 I24 584

Kérjük a Tisztelt Képviseló-testületet. hogy a szociális ellátások intézményi térítési díjainak
mértékéről szóló előter.iesztést és az önköltség kiszámítását vitassa meg, és rendeletben
állapítsa meg.

Ladánybene. 201 6. március 04.

kardos Attila
polgármester



Melléklet

Térítési díj változása

2015 (Ftlnap) 2016 íFt/nap) Változás (Ftlnap)

óvodai étkezés 437 453 +].6

Általános iskolaiétkezés - alsó tagozat 543 561 +18

Általános iskolai étkezés - felső tagozat 626 650 +24

szociális étkezés 561 61,6 +55

vendég étkezés 761 706 -55

Munkahelviétkezés 561 584 +23





Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testüIetének
.....12016. (.....) önko rmányzati rendelete

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testültének az intézmények és külső
étkező térítési díjáról szóló 8/2013. (VI.24.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvérry 32. cikk (2)
bekezdésében. a szociáIís igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.

,s (2) bekezdésében,92, § (1) bekezdés a) pondában és a (2) bekezdés f) pontjában. 115. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pondában kapott felhatalmazás
alapján, valanrint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29l1993. (II. 17.) Kormányrendelet 2. § (l) bekezdésében foglaltakra tekintettel - Ladánybene
Község Örikonnánl,zat Képviseló-testületérrek a Szervezeti és Működési Szabál7,zatáró| szőlő
5l20l1. (V.26.) önkormányzati rendeletének 29.§ (1) bekezdése alapján az Ügyrendi-
Vagyoruryilatkozat-tételi, Összeferhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság
vélernényének kikérésével - az intézmén_vek és külső étkezők térítési díjáról szóló 8/2013.
(VL 24.) rendeletének módosításával kapcsolatban a következóket rendeli el:

1. §

Ladánybene Község Önkonnányzat Képviselő-testületének az iníézmények és külső étkező
térítési díjáról szőlő 8l20I3, (VI. 24.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
.,4. § (1)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított étkezés
intézmén_vi térítési díjának mértékét az 1. me|Léklet tartalrnazza"

2,§

(1) E rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba,

(2) E rendelet 2016. április 2. napjánhatá|yát veszti.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűIeg az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1.

melléklete lép.

Ladánybene, 20 1 6. március

Kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
a|.1egyző

A rendelet kihirdetve:

szádvári Erika
aljegyző

Ladánybene,20I



l. melléklet a ....12016. (.,,....,.,.) rendelethez

..1. melléklet a 8/2013. (VI. 24.) rerrdelethez

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja

Megnevezés nettó Ár'a Összesen

szociális étkeztetés 485 Ft/nap 131 Ft/nap 616 Ft/nap

belterület
külterület

Az étel házhozszállításának díja

27 Ftlnap 7 Ftlnap 34 Ft/nap
54 Ft/nap t4Etlnap 68 Ft/nap

Vendégétkeztetés

Vendégebéd 556 Ft/nap 150 Ft/nap 706 Ft/nap"



Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
....12016. (.......) önkormányzati rendelete a

7l201S. GlI. 27.) rendelete
a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szőlő 7l20I5. (III. 27.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvérry 32, cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörben eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásről szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Glvt.) 29. § (1) és a l51, § (2) b,
pontjában kapott felhatalmazás alapján - Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a Szerv,ezeti és Működési Szabályzatáról szóló 512011. (V. 26,) örr_liormányzati
rendeletének 29, § ( 1) bekezdése alapján az Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-tételi,
Összeferhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - az
alábbiakró1 rendelkezik :

1. §

Ladány,bene Község Önkormárryzat Képviseló-testületének a gyermekintétkeztetési térítési
díjak megállapításáról szőlő 712015. (III. 27.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. § (1)
bekezdése helyébe a kör,etkező rendelkezés lép:

,,3. § (1)
Az intézményi térítési díj napi összegét e rendelet i. melléklete íartalmazza."

2.§

(1) E rendelet 2016, április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2016. április 2. napjánhatályát veszti.

(3) E, rendelet hatályba lépésével eg,videjűleg az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1.

melléklete lép.

Ladánybene, 2015. március 24.

Kardos Attila Lőrincz Edit
polgármester jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyző

A rendelet kihirdetve:
Ladányben e, 2016. március



1. melléklet a .. ..12016. (. .. ,...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 7 l20I5. (III. 27.) rendelethez

Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj

a) Óvodai étkezés

Megnevezés Norma ktg. Afa Osszesen (Ft/nap)
Tízőrai.'
Ebéd:

Tízórai:
Ebéd:

Tízőrai:
Ebéd:

79 21 100
272

I44
389
117

58

Uzsonna: 64 17 81

Egész nap: 357 96 453

b) Alsó taeozatos általános iskolai étkezés

Megnevezés Norma ktg. Ára Összesen (Ft/nap)

2I4

113
306

98 26 124
265 72 aa-

-)-1 l

Uzsonna: 79 21 100
442 119 561Egész nap

c) Felső tagozatos általános iskolai étkezés

Megnevezés Norma ktg. Ára Összesen (Ft/nap)

Uzsonna: 92

31
83

25

Egész nap 511 139 650"
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Rendelet-t erv ezet címe : L"dá"yb""e Kozség önkormányzata Képvisetó-testtiletérrek ...12016. (.....) rendelete az intézmények és kiilso étkezok tér

díiáról szolo 8l20l5. (VI. 24.) rendelet módosításáról

Rendelet-t ervezetvalamennyi jelent s hatása, kiiliiniisen

Társadalmi, gazdasági
hatás:

Koltségvetési hatás: Kornyezeti, egészségtigyi
kovetkezmények:

Adminisztratív
terheket beí'olvásol ó hatás :

Egyéb hatás:

nem jellemzo Van nlncS Van egységes j ogalkal rnazás kialakítása

A@íikséges,mert:KozpontijogszabálynakvalómegÍblelés,onkorrrrányzatibevételekntjvelése

@seténvárhatókvtkezményekMagasabbzintíijogszabállyalellentétesszabályozás,nkoImányzatibe\
csiikkenés

A rendelet alkalmazásához sziiksóges feltételck:

Személyi: szervezeti Tárgyi: Pénziigyi:

Adott. Adott. Adott. Nincs.





r ÁlÉrozrnró nz u, zETES HlrÁsvtzscÁur BnEonnBNynnól

Rendelet-tervezet címc : Ladányberre Kozség Önkormányzata Képviselo-testiiletének ...12016. (.....) rendeletc a gyermekintézmények térítési díjáról

Rendelet-t ervezetvalamennyi jelent s hatása, kiiliiniisen

Társadalmi, gazdasági
hatás:

Koltségvetési hatás: Kornyezeti, egészségiigyi
kovetkezmények:

Adminisztratív
terheket beíblyásoló hatás :

Egyéb hatás:

nem jellemzo Van nIncS Van egységes j o galkalmazás kialakítása

A rendelet megalkotása sziikségeso mert: Kozponti jogszabálynak való megí-elclés, onkormányzati bevételek novelése

A 
""odetet 

."gulkotásának elmaradá a e etén várható k vetkezmények Magasabb szintii jog zabállyal ellentétes szabályozás, nkormányzati b \
csiikkenés

A rendelet alkalmazásához sziikséges feltételek:

Személyi: szervezeti: Tárgyi: Pénztigyi:

Adott. Adott. Adott. Nincs.





ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. március 22-i ülésére

Tárqv: Ladánybenei Csiribiri Óvoda Alapító Okiratának módosítása

E l őteriesztést készitette: szádvári Erika
aljegyző

E!őteriesztó: kardos Attila
polgármester

Véleménvezésre meqkapta: Ugyrendi- Vagyon-nyilatkozattételi,
Osszef érh etetlen ség i-és
Telepü lésfej lesztési Bizottság



Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon: 761555-284, Email: lbene@ladanvbene.hu

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20í6. március 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testü let!

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Ladánybenei Csiribiri
Óvoda alapító okiratát 2014. február 26-i ülésén a 1512014. (ll. 26.) határozatával fogadta el.

A 44t2o15. (Xll. 30.) NGM rendelet 12. § rendelkezéseinek megfelelóen az Óvoda alapító
okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (Xll. 29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2016. január 1-jétől érvényes
alaptevékenység besorolási kód változása miatt változtatni szükséges.

Kérem a tisztelt képviseló-testületet, hogy a Ladánybenei Csiribiri Óvoda alapító
okiratát az előterjesztés szerint módosítani, illetve egységes szerkezetben elfogadni
szíveskedjék.

Ladánybene, 2016. március 17.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester

HATÁRoZAT| _ JAVASLAT

e közsée önkormánvzat képviselő- ....l2oL6. határozata

a Ladánybenei Csiribiri Óvoda Alapító Okiratának módosítása

HATÁROZAT

1./ Ladánybene Község önkormányzata, mint alapító és irányító szerv a LadánYbenei Csiribiri

óvoda 1,/8o7733M/2oL6. számú alapító okirat módosító okiratát, valamint az egységes

szerkezetbe fogla lt 1,/ 8077 33 / 2oL6. szá m ú Ala pító oki ratát jóvá ha gyja.

2,/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal

a|jegyzőjét, hogy a változás bejelentést a Kincstár felé tegye meg,

FeIelős: Szádvári Erika - aljegyző
Határidő: 201,6. március 31.



Okirat száma: 1, l B07 7 33M / 201,6

Módosító okirat

A Ladánybene Csiribiri Óvoda a Ladánybene Község Önkormányzat KépviselŐ-testülete által

2072. december 1_1. napján kiadott, 94/2072. (XI1.11.) számú határozattal elfogadott alapító

okiratát az á|lamháztartásról szőlő 201,1,. évi CXCV. törvény B/A. §-a és a nemzeti köznevelésről

szőló 201,1,. évi CXC, törvény 21. § (2) bekezdése alapján - figyelemmel Ladánybene KÖzség

önkormányzat Képviselő-testületének 79/2076. (Iil.ZZ.) határozatára -a következők szerint

módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4 pontja kerül kiegészítésre a következők szerint:

kció szerinti mesielölése

Ielen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell

alkalmazni,

Kelt: Ladánybene, 2076,március 22.

P.H.

A költsésvetési szerv alaotevékenvséeének kormánvzati tunkclo szerlntl me$e

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

7 01 3390 Esvéb kieeészítő szo]sáltatások

2 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3
0971,20 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának

szakmai feladatai

4 091,1,40 óvodai neveIés, ellátás működtetési feladatai

5 096015 Gvermekétkeztetés köznevelési intézményben

6 096025 M unkahelvi étkeztetés köznevelési intézményben

7 104037 Intézménven kívüli gyermekétkeztetés

8 1 0705 1 szociális étkeztetés

Kardos Attila - polgármester





Okirat száma: 1, / B07 7 33 / 20 1, 6

Alapító okirat
mó d o sítás okkal egys éges szerkezetb e fo glalva

Az államh áztartásró| szőló 2OI1.. évi CXCV. törvény B/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
sző|ő 20Il évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapián a Ladánybene Csiribiri Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése,székhelye, telephelye

1.1. A köItségvetési szerv

7,1,.1,, megnevezése: Ladánybene Csiribiri Óvoda

7.1,.2. rövidített neve: -

1,.2. A költségvetési szerv

7.2.7. székhelye: 6045 Ladánybene, Rákóczi út 6,

2, Aköltségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1,. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 201,3.január 1.

Z.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2,2.1. megnevezése: Ladánybene Község Önkormányzat KépviselŐ-testülete

2,2,2. székhelye: 6045 Ladánybene, Fő utca 66.

tési szervének

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1, A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Ladánybene Község Önkormányzat KéPviselŐ-testÜlete

3,1,.2. székhelye: 6045 Ladánybene, Fő utca 66.

2.3. A köl etési szerv io kö Sl szerve

megnevezese székhelye

I Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és

óvoda
6097 Kunadacs, Petőfi Sándor utca 1.



3.2, A költségvetési szerv fenntartójának

3,2.7, megnevezése; Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3.2.2. székhelye: 6045 Ladánybene, Fő utca 66.

4. A köItségvetési szerv tevékenysége

4.7, A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő 2077.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1] bekezdés 6. pontban foglaltak szerint,

evé ke n vs é sé n e k á l l a mh á zta rtá s i szakás,azati b e s o r o l á

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a gyermekek iskolára való felkészítésén kívül az

étkeztetési feladatok, melyet az óvoda saját konyhával biztosít.

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ladánybene Község közigazgatási
terüIete.

4,6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: vállalkozási
tevékenységet nem folytat.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános
pályázat útján Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testülete nevezi ki határozott
idő.e, a közalkalmazottak jogállásáró| sző|ó 1992, évi XXXIII. tv, 23, §-a és az ágazati
jogszabályok aIapján.

4.2. A költségvetési szerv tötevekenysegenek allamhaztartasl SZaKagazatl Desorolasa

szakás.azat száma szakás,azat m e gn eve z é s e

1 851 020 Ovodai nevelés

4.4. A költsésvetési szerv alaptevékenysésének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 013390 Esvéb kiesészítő szolsáltatások

2 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3
097720 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának

szakmai feladatai

4 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5 0960 1 5 Gvermekétkeztetés köznevelési intézményben

6 096025 Munkahelvi étkeztetés köznevelési intézményben

7 I04037 Intézménven kívüli gvermekétkeztetés

(, Io7 057 szociális étkeztetés

5.Z. A költséevetési szervnél alkalmazásban álIó szem€lygl<j9€y§Z9ny4

fo slalkoztatási i o gviszony i o pviszo nvt szabáw ozó i osszabály

1 közalkalmazotti i o gviszony Közalkalmazottak ioeállásáról szőlő 1,992. évi XXXIIl



törvénv

2 munkaviszonv Munka Törvénvkönwéről szőIő 201,2. évi I. törvénv

3 mesbízásos munkaviszonv Polsári Törvénvkönvvről szőlő 2073, évi V. törvénv

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1,.1,. típusa: óvoda

6.1,.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Ladánybenei Közös Önkormányzati
Hivatal, 6045Ladánybene, Fő utca 66.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmé

7. Zárő rendelkezés

|elen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 201,2. december 11. napján ke|t,94/2012. (XII.11.J számú
határ o zattal e l fo ga d o tt al a p ító o ki rato t vis s z avo n o m.

Kelt: Ladánybene, 201,6. március 22.

kardos Attila
polgármester

P.H.

n n

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése
maximális gyermek-,
tanulólétszám

1 6045 Ladánybene, Rákóczi út 6. 75

6.3 A feladatellátást szo Iói tlan

ingatlan címe ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati ioga

az ingatlan
funkciója, célja

1 6045 Ladánybene, Rákóczi út 6. 334 használati ios e|őkészítő oktatás





ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. március 22-i ülésére

Tárgy: ovoda beiratkozási időpond ának m egha tár ozása

EIőterj esztést készítette: szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: Kardos Attila
polgármester

Vélemény ezésre és tárgyalásra megkapta: Ügyrendi- Vagyon-nyilatkozattételi,
Összeférhetetlenségi-és Településfejlesztési
Bizottság



Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon: 761457-600

ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormánl,zat Képviselő-testütetén ek

2016. március 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testü let!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján
2013. január 1. napjától az iskola fenntartója az áIlam. az ővoda fenntartója továbbra is az
önkormánl,zat.

A köznevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáről szólő 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20 § (1) bekezdése kimondja.
hogy a fenntartó az ővod,ai beiratkozás idejéről, az errő| való döntés és a jogorvoslat
benyújtásának határidejéről közleményto vagy hirdetményt tesz kőzzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozást megelőzően legalább 30 nappal. Az Nkt. 49. §-a
alapján az ővodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik
életévének betöltése után velrető fel. A felvételről az ővoda vezetője dönt. A gl,ermekek
csoportbeosztásáról a szülők és óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az
óvodavezető dönt. Kérelmet helyhiányra hivatkozással lelret elutasítani.

Az óvoda vezetőjével egyeztetve a következő időpontokat javaslom az óvodások
beiratkozási időporrtj ára :

20t6. május 3. (hétfő) 10.00 - 16.00 óra
2016. május 4. (kedd) 1.00 - 16.00 óra

A beiratkozási időpontokat lrelyben szokásos módorr tesszük közzé, helyszíne pedig az
óvoda épület - Ladánybene, Rákócziu,6. - lesz.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet. hogy a beiratkozási időpontokra vonatkozó
előterj esztésemet fo gadj a el.

Ladánybene, 2016, március 1 0.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester



HATÁROZATI-JAVASLAT

Ladánvb Onkorm viseIő-testü ....12016.

határozata
az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei
Csiribiri Óvodába való beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint

határozzamegz ,t-,lÁ,\
2016. május 3. (hétfő) 10.00 - 16.00 óra
2016. május 4. (k€dd) 9.00 - 16.00 óra

'{!].t,,, , ,.

2. A képviselő-testület felkéri Szádvári Erika aljegyzőt, hogy a mellékelt

felhívást a helyben szokásos módon tegye kőzzé.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

Szádvári Erika - aljegyző
Határidő: 2016. március 22.



FELHIvAS
óvoont JELENTKEzÉsnr

Értesítem a község lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2)

bekezdése szerint
a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától

(2016. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodai jelentkezés időpontja a Ladánybenei Csiribiri Óvodában

2016. május 3. (hétfő) 10.00 - 16.00 óra
2016. május 4. (kedd) 10.00 - 16.00 óra

Az óvoda Ladánybene Község teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, ós vigye magával:

- a saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartőzkodási helyét tartalmaző igazolvánY.
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazolő

dokumentumokat.
_ amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását

biztosítani kell, úgy az ezt igazolő dokumentumokat fiegyzőihatározat és a szülő vagy
szülők nyilatkozata), valamint

- a szülő vagy szülők munkáltaíői igazolását.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.

Felvehető. aki a harmadik életévét a felvételtől számított fel éven belül betölti, feltéve. hogy
minden. a településen lakóhellyel, ennek hiányában tafiőzkodási hellyel rendelkező három

éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozá§ nem jelenti egyúttal az ővodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belril hoz döntést az Íntézmény
vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a

szülők Ladánybene Község Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának)

átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az 3 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
allegyző



ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. március 22-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzatának2016. évi közbeszerzési tervére

Előterj esztést készítette: szádvári Erika
a|jegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Ugyrendi- Vagyon-nyilatkozattételi,
O s sze ferhetetl en s é gi-é s
Településfej lesztési B izottság



Előterjesztés
Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületének

2016. március 22-i ülésére

Tárgy : Ladánybene Köz sé g Önkormán yzatának 20 1 6, évi k özbeszerzé si terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésről szőlő 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1)

bekezdés a.) d.) pontjában meghatározott ajánlatkérők az adott évre tervezett

kőzbeszeruéseiről az adottköltségvetési év március 31-ig éves összesített közbeszerzést telvet

kötelesek készíteni az elfogadott éves intézményi pénzügyi tervlköltségvetési előirányzat

figyelembcvételével, és a szervezeti egységek előzetes igénybejelentése alapján.

A közbeszerzési teruet Ladárrybcne Község Képviselő-testülete hagyja jóvá.

A terv elkészítésekor íigyelenrbe vettük a Kbt. hatályos rendelkezéseit is.

A tervben nem szereplő kiizbeszerzésekre vagy a teruben foglaltakhoz képest

módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljarást is le lehet folYatni, lra előre nern látható

okbó| clőállt közbeszerzési igériy vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tetvet nródosítarri

kell az ilyen iginy vagy egyéb változás í'elnrerülésekor. rnegadva annak indokolását is.

A Kbt. szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a koltségvetési törvényben kell
meghatározni. Ennek megí-elelően a 2016-os koltségvctési törvény a következőképpen rögzíti
2016. január 1 - 2016. clecembcr 31-ig irárryadó. ÁPa néIküli nemzeti közbeszerzési

órtékhátárokat, melyek a 20l5. évi nemzeti közbeszerzési értékhatároktól nem térnek el.

Árubeszerzés esctén: 8 rnillió Ft.
Epítési beruházás esetén l5 mitlió Ft,
Építési koncesszió esetén: 100 millió Ft.
Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft.
Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 nrillió Ft.

A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselŐ-testületet, hogy Ladánybene KÖzség
()nkonnárryzatáiak 2016, évi közbeszerzési tervét vitassa meg, amely szerint a kÖzségi

önkormány zat 20 I 6. évben közbe szerzési elj árás l efolytatását nem tervezi.

Ladárryberrc- 20l6. rnárcirrs l6.

kardos Attila
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZF'T

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének...../2016. (III. 22.)
határozata
L ad ányb en e Község Ö nkormán yzatának 20 16. évi Közb es zerzési Tervéről

HATÁno ZAT

Ladányberre Község Önkormárryzatának Képviselő-testülete Ladárrl,berre Község
Önkormányzatának 2016, évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadására vonatkozó
előterjesztést megtárg,valta. amely szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő; 2016. március 22.





ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat KépviseIő-testületének

2016. március 22-i ülésére

Tárgv: Előterjesztés a Ladánybene - Felsőlajos Szennyvíztársulás 2016. évi közbeszerzési
tervére

Előterj esztést készítette : szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

VéIeménl,ezésre és tárgyalásra megkapta:



Előterjesztés
Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületének

2016. március 22-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Ladánybene - Felsőlajos Szennyvíztársulás 20I6. évi közbeszerzési
tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésről szóló 20l5. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés
a.) - d.) pontjában meghatározott ajánlatkérők az adott évre tervezett kőzbeszerzéseiről az

adott költségvetési év március 31-ig éves összesített közbeszcrzési tervet kötelesek készíteni
az elfogadott éves intéznrényi pérrzügyi terv/költségvetési előirányzat figyelembevételével, és

a szeív ezeti e gysé gek előzete s i génybej el errtése alapj án,

A közbeszerzési tervet a Ladánybene - Felsőlajos Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa
hagyja jóvá, melyet a társult képviselő-testületeknek is véleményezni kell.

A tcrry elkészítésekor figyelembe vettük a Kbt. lratályos, módosított rendelkezéseit is.

A teruberr nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest

rnódosított közbeszerzésekre vonatkozó eljarást is le lehet folYatni. ha előre nern látlrató

okból előállt közbeszerzési igérry vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet rnÓdosítani

keII az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indokolását is,

A Kbt. szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési törvényben kell
meghatározni. Ennek megfelelően a 2076. évi költségvetési törvény a következőképpen

rögzítt 2016. január | - 2016. december 31-ig irányadó, AFA nélküli nemzeti közbeszerzési
értékhatárokat. melyek a 20l5. nemzeti közbeszerzési értéklratároktól ncm térnek el.

Árubeszerzés esetén: 8 millió Ft,
Epítési beruházás esetén 15 millió Ft,
Epítési koncesszió esetén: 100 miltió Ft.
Szo\gáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy Ladánybene - Felsőlajos
Szenrrlvíztársulás 2016. évi közbcszerzési terryét fbgadja el.

Ladánybene, 2016. március 1 6.

kardos Attila
polgánnester



HATAROZAT-TERVEZET

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének...../2016. (III. 22.)
batározata
Ladánybene - Felsőlaj os Szennyvíztársul ás 2016. évi Közbes zerzési Tervéről

HATÁno ZAT

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ladánybene - Felsőlajos
Szennyvíztársulásának - jelen határozat mellékletét képező - 2016. évi közbeszerzési tervét a
társulási tanácsnak elfogadásra j avasolj a.

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





Ajántatkér szervezet neve és címe:

ldóbeli titemezés sor keriil-e vagy kertilt,

A k zbeszerzés tárgya és
mennyisége

e az adott
az eliárás ktjzbeszerzéssel

Tervezett eljárási *^^i_áí+ác4'nllr illaív.. szerzoose 
^cc7ófiidnóchon'cll elJdlc l meoinditásának. illetve a .. .::':--:--, . . , sszefiiqqésbentiPus k zbeszerzé. '"'Ji'.'l"_"_".l^":._":.:1"' el zetes sszesített

."gáá"ilJ""k ^_:1'r:]i:Tf__ tájékoztatószerzodes loolanama
tervezett id pontja kozzetetelere

Kiizbeszerzési terv 2016. évre vonatkozóan

Árubeszerzés

Építési beruházás

íz elvezetése és
l Szennyvízcsatorna 45232400-6 Kbt, lll, réSze

létesítésével

. szolgáltatás

rojektmenedzsmenti 72224000-1 Kbt, lll, része

. Épitési koncesszió

nincs tervezve

V. Szolgáltatási koncesszió

nincs tervezve

FlDlcmérni'kiszolgáltatás713oo0oo.1Kbtlll'része

2016. Szeotember -október 2016, október

2016, szeptember -október 2016, október

2016. szeptember -október 2016. j nius

becsult érték: 900,000,000,-Ft

becsült érték, 24,900,000,-Ft.

becsült érték, 24.900,000,-Ft,



Dátum: 2016. év március hó 16. nap

Társulás Elnoke



ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. március 22-i ülésére

Tár§,: Ladán_,-,bene Községért Alapítvány alapító okiratának felülvizsgálata

Előterjesztést készítette: szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybcne Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon: 761457-600

ELŐTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20l6. március 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Ladánybene Község Önkormányzata a település fejlődését szolgáló célok tárnogatására,

az itt élő embcrek életkörüIményei javításának elősegítésére létrehozta a Ladánybene
Községért Alapítvány.

Az a\apítvány kuratóriumának tagjai közt az elmúlt időszakban vá7tozást történt.

A Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény életbelépése miatt a meglévő

alapítványok működés ét. alapítő okiratát felül kell vizsgálni.

FerTt leírtak miatt szükségessé váIt az alapító okirat felüIvizsgálata, melyet az önkormányzaí
képviselő-testületének, mint alapítórrak jóvá keII lragynia.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előtcrjesztést vitassa meg. s fogadja el.

Ladánybene, 2016. március 2 1 .

kardos Attila
polgármester

HATÁROZATI - JAVASLAT

Onko iselő-testü
határozata
Ladánybene Községért Alapítvány alapító okiratának jóváhagyása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képvisclő-testülete, mint alapító
Ladánybene Községért Alapítvány atapító okiratát az alapítói határozatoknak és

a 2013. évi V. törvény rendelkczéseinek megfelelően jóváhagyja.
2. A képviselő-testület fe|hata|mazza dr. Adonyi Lajos 6050 Lajosmizse,

Wesselényi u. 16. - ügyvédet, hogy a Kecskeméti Törvényszék előtt változás
nyilvántartásba vétele iránti elj árásban az a|apítv ányt képviselj e.

3. A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert - az alaPÍtő

okirat aláírására.
Felelős: Kardos Attila - polgátmester
Határidő: 2016. rnárcius 22.



HATÁROZATI- JAVASLAT

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének ..../2016. (III. 22.)

határozata
kuratóriumi tagok változásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete - képviseli: Kardos
Attila - polgármester - 6045 Ladánybene, Fő út 66. - Nagy Adrienn - 6045
Ladánybene, Dózsa György utca 32. szám alatti lakos kuratóriumi tag és

Sebes§én Istvánné - 6045 Ladánybene, Mester utca 54. szám alatti lakos
kuratóriumi tag lemondását tudomásul veszi.

A képviselő-testület az alapítvány kuratóriuma Új tagiának a mai naptól
Gondos Máté - 6045 Ladánybene, Pálinkás d. 18. szám a|atti lakost és Király
Rita - 6045 Ladánybene, Arany János utca 1. szám alatti lakost jelöli ki.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. március 31.



Ladá nybene Községért Alapítvány
alapító ok|rata

(módosítósokkal egységes szerkezetben)

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tórvény és az egyesülési jogról, a

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

Az alapító neve, képviselője, székhelye: Ladánybene Község Önkormányzata; képviseli: Kardos

Attila polgármester; 6045 Ladánybene, Fő utca 66.

Az alapítvány neve: Ladánybene Községért Alapítvány

Az alapítvány székhelye:6045 Ladánybene, Fő utca 66.

4. Az alapítói induló vagyon: 15.000,- Ft, azaz tizenötezer forint
készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre
bocsátott,

5, Az alapítvány célja:

Ladánybene Községben a lehetőségekhez mérten támogatni azokat a célokat, amelYek a

település fejlődését, az itt élő emberek életkörülményeinek javítását szolgálja.

- Az egészségvédelem, betegségmegelőző-győgyítő munka terén a

betegségmegelőző, nevelő munka, a veszélyeztetett és hátrányos helyzetben levők

gyógyító, felvilágosító tevékenysége költségeinek finanszírozása
- A környezetvédelem, természetvédelem terén a telepúlésen lévő tájvédelmi terÜlet

értékeinek megóvása, a területen lévő illegális szeméttelepek felszámolása. A kÖzség

zöldövezeteinek védelme. E munkákat döntően társadalmi összefogással kívánjuk

végezni. Ezen munkát a falusi turizmus kiterjesztésével összhangban kívánja

megvalósítani,
- A ku]turális-oktatási munka terén az önképző körök, szakkörök, művészeti csoportok

tevékenységének támogatása, Nyelvi, számítástechnikai képzés fejlesztése. Erre

irányuló programok szervezése. Családi napközi működtetése, támogatása.

- A diák és tömegsport terén a hagyományokkal bíró rendezvények támogatása,

szervezése, összhangban a tehetséggondozással. Diáksportnál eszközös, felszerelések

biztosítása, a szakszerű foglalkoztatás elősegítése.

- A vallásos élet terén elősegíteni az egyházak működésénél a helyi feltételek
javítását.

- A közrend- és közbiztonság védelme terén a helyi önvédelmi csoport munkájának

elősegítése. A megalakuló Körzeti Megbízotti Csoport munkájának támogatása,

tevékenysége költségeinek részleges finanszírozása. A tanyasi lakosság ilyen téren

va ló fokozott védel mének elősegítése, biztosítása.
- ldőskorúakról és rászorulókról való támogatás terén az időskorúak, a

nagycsaládosok, a fogyatékkal élők segítése, támogatása

1,,

2.



Az alapítvány részt kíván vállalni az emberekkel való törődésből, a község arculatának
formálásából.
Az alapítvány céljának tekinti az emberi értékek kibontakoztatását, új értékek
megteremtésének elősegítését.

6. Az alapítvány tevékenysége:

. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,

. szociá|is tevékerrység, családsegítés, időskorúak gondozása,

. nevelés és oktatás. képességfejlesáés, ismeretterjesztés,

. kulturálistevékenység.

. ternrészetvédelem,állatvédelem,

. környezetvédelem,

. hátrányos helyzetű csoportok társadalrni esélyegyenlőségének elősegítése,

. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporftevékenység kivételével.

. közrend és közlekedésbiaonság védelrrre. önkéntes tűzoltás, mentés, katasárófa-
elliárítás.

7. Az alapítvány jellege:

?.I.1 Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazaivagy külfölditermészetes és jogiszemély
bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással
csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói
jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot

tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

7.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

8. Az alapítvány időtartama:

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

9. Azalapítványivagyonfelhasználása:

g.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok

megvalósítására használható fel. Az alapítóivagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

g.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az

alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege

vagy a természetben nyújtott adomány fordíthatÓ.

9.3./ 
^z 

alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a

támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dÖnt.

9.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, Úgy

rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

10. Az aIapítvány ügyvezető szerve:



1o.1_./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnókének és tagjainak
kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke:
Kisjuhászné Gábor Katalin (an.: Bédi Zsuzsanna) 6045 Ladánybene, Fő utca74/3,

A kuratórium további tagiai:
Juhászné Darányi Ilona 6045 Ladánybene ,Zrínyi Miklós ulca 24.

Kollinászi Lászlóné 6045 Ladánybene, Fő utca 61.

Gondos Máté 6045 Ladánybene, Pálinkás dűlő 18.

Király Rita 6045 Ladánybene, Arany János utca 1.

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának
módja: általános és önálló.

I0.2./ A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az

alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásávaljön létre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4)

bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és

kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

I0.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez

megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett
adomá nyok e lfogadásá ról, i lletve, vissza utasításá ról.

Az alapítvány munkavállalóifelett a munkáltatóijogokat a kuratórium gyakorolja.

10.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon.

Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy

tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus

tértivevény).

10.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza

meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak

tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi úlés

helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak

igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a

kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

Io.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát

- ha az alapító okirat másként nem rendelkezik - mindhárom tag jelenléte esetén

egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,



11.

o/ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy

terhére másfajta előnyben részesít;

bi akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c/ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d/ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, akiaz alapítvány alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló

kapcsolatban áll; vagy

// aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

70.7./ A kuratórium tagjait dílazás nem illetimeg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik

megtérítésére igényt tarthatnak.

Összeférhetetlenségi szabályok:

1,1,.t.l Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a

tevékenysége ellátásá hoz szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos

következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem

lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó Ítélet hatálya alatt áll (Btk.

61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

IL1,/Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a

kuratórium tagja.
Az alapító lalapítói jogok gyakorlőja/, illetőleg törvényes képviselője és kÖzeli

hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban,

11,.3./A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek

közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vaBy felelősség alól

mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogÜgYletben

egyébként érdekelt.

12. Az alapítvány megszűnése
D1'/Az alapítvány megszűnik, ha

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határoZott meE;

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására Vagy

más alapítvánnyalvaló egyesülésre nincs mód; vagy

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folYtat

tevéke nységet.

I2.Z]Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.



12.3./ Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat
gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a
megszűnésiok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könywizsgálóval is.

12.4.1 Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc
napon belúl érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a

nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség
késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik
személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek,

I2,5./ A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után
megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után

megmaradó vagyon Ladánybene Község Önkormányzatát illeti meg.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykónyvről szóló 2013. évi V.

törvény, az egyesülésijogról, a közhasznú jogállásról, va|amint a civilszervezetek működésérőlés
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Ladánybene, 2016.

Ladánybene Község Önkormányzata
alapító

Tanú;
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

l anU:

Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:


