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Tárqv: A nem közművel összegyűjtött háztarlási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező

közszo lg á ltatás b iztos ítása é rd ekében ki írt pályázat e l b írá lása

Tisztelt Képviselő{estü let!

Ladánybene Község Önkormányzaía jogszabályi kötelezettsége alapján a 212015. (l. 13.)

határozatában fogláltak szerint pályázatot írt ki közszolgáltatás végzésére Ladánybene
település közigaigatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz a
közszolgáltatáJua bevont háztarlások esetében évente legalább 1 alkalommal tÖrténő

begyűjtésére és á rlalmatlan ító telep re elszáll ítására.

A pályázat kiírása szerint az ajánlattevőnek teljesítenie kell a vizgazdálkodásról szóló 1995.

evi lvtt. törvény lX/A. fejezetében (továbbiakban. Vgtv.), és a nem közművel összegyűjtÖtt

háztarlási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszol9áltatási tevékenysé9 részletes
szabályairól szóló 455tl2o13, fi|.29.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) előít1

feltételeknek való megfelelést a közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében.

Aján lattétel re négy vá l lal kozást kértün k fel :

1. Faragó és Fia Kft, Kakucs
2. Kuszaka 2004 Bt, Kunszentmiklós
3. Somogyi lstván lzsák
4. Tito Kft Solt

Ajánlatot egy ajánlattevő adott be, a Kuszaka 2004 Bt. AjánlattevŐ, hiánypótlás után, a

pályázati felhívásnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ajánlatot nyújtott be.

Ajánlattevő ajánlata Ladánybene településen keletkező telePülési folYékonY hulladék

szállítására.

lakossá9 i csatornázott:
lakossági csatornázatlan:
közületi csatornázott:
közü leti csatornázatlan :

Kérem a T. Képviselő{estületet, hogy az előterjesztést
h atá rozat-tervezetet e lfogad n i szíves kedje n.

Ladánybene, 201 5. február 17.

megtárgyalni, a díjajánlatot és a

kardos Attila
polgármester

2.5OO,- Ft/m3+Áfa
2.50o.- Ft/m3+Áfa
2.5OO.- Ft/m3+Áfa
2.5Oo.- Ft/m3+Áfa



Határozati javaslat

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képvlselő-testületének .../20J5. (l1.24.) ha!á|gzala 
__

ztartásiszennyvízbegyűjtésérevonatkozőkötelező
közszolgáltatás biztosítása érdekében kiírt pályázat elbírálása

HATÁROZAT

1./ Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 212015. (l. 13.) határozatában
foglaltak szerint kiírt, ,,közszolgáltatás végzésére Ladánybene település közigazgatási
teiuletén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz a közszo19áltatásba bevont
háztartások esetében évente legalább 1 alkalommal történő begyűjtésére és ártalmatlanító
telepre elszállítására" című pályázatot eredményesnek nyilvánítja, a benyújtott pályázatot és
a benne foglalt díjat elfogadja az alábbiak szerint:

. A pályázat nyertese: Kuszaka 2004 Bt., Kunszentmiklós Liszt Ferenc u.10.

. Ladánybene területén a nem közművel összegyűjtött háztarlási szennyvíz
oegyújtesere vonatkozó közszolgáltatás - önkormá nyzati rendeletben kihirdetendŐ,

legmagasabb - legmagasabb díja:

lakosság i csatornázott:
lakosság i csatornázatlan :

közületi csatornázott:
közü leti csatornázatlan :

2.500.-
2.500.-
2.500.-
2.500._

Ft/m3+Áfa
Ft/m3+Áfa
Ft/m3+Áfa
Ft/m3+Áfa

5./ A Képviselő_testület kötelezettséget vállal a rendelet elfogadásával egyidejűleg a nem

közművei összegyűjtött háztarlási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszol9áltatás
biztosítására megkotendő Közszolgáltatási Szerződés megkötésére 2015. március 1-i

hatállyal, egyidejűieg falhatalmazza Kardos Attila - po19ármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. március 1.





RÖZSZO LG ÁLTATÁS t SZE RZŐ OÉS
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtésére vonatkoző közszolgáltatás biztosítására

Amely létrejott egyrészről :

Név: Ladánybene Község Önkormányzata
Székhely. 6045 Ladánybene, Fő út 66
Törzsszám:724694
Adószáma : 1 57 24698-2-03
Bankszámlasz: OTP Bank 1 173202-15338239-00000000
Képviseli: Kardos,Attila - polgármester,
a továbbiakban: Onkormányzat

Másrészről:
Név: KUSZAKA2004. Bt.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Liszt F. u. 'l0.

Bankszámlasz: 52800038-'1 0304082
Adószá ma : 21 93848 1 -2-a3
Képviseli: Matics Attila - vezető tisztségviselő
a továb b ia kban: Közszo lgá ltató

együttesen: Szerződő felek
között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1 Avízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4.§ (2)
bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint
közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni a településen található
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőzéséről,

1.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató alkalmas a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására,

1.3. Szerződö felek megállapítják, hogy a Vgtv. szerinti kötelezó közfeladat ellátására
irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében pályázati eljárást folytatott le,
a,mely eljárást a Közszolgáltató nyert meg. Az eljárást lezárő döntést Ladánybene Község
Onkormányzata Képviselőtestülete ...,12015. ( ) számú határozatával hozta meg a
Ygtv. 44lF § (3) bekezdés c) pontja alapján, valamint köti meg jelen közszolgáltatási
szerződést a Közszol9áltató részére biztosítva a közszolgáltatás ellátásához a
kizárólagos jogot.

2. A Szerződéskötés célja

A szerződéskötés célja, hogy a közszolgáltatási szerződés a Vgtv., Ladánybene Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkoző közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) és a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyújtésére vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
biztosítsa Ladánybene közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztarlási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő
ellátását.



3. A szerződés taftalma, hatálya

3.1. Az Önkormányzaí a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási területén az
ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban
szennyvíz) ideigíenes tárolására szolgáló gyújtőhelyről történő begyűjtésével, továbbá a
szennyvíznek ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállításával, továbbá a
begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a kijelölt áfialmatlanító
telepen történő elhelyezésével (a továbbiakban: közszolgáltatás)

3.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a
hatályban lévó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti, a
közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, 9ép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségú szakember
alkalmazása mellett.

3,3, A Szerzódő felek jelen közszolgáltatási szeződést 2015. március 1-től 2016.
december 31-ig terjedő időre kötik meg.

3.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás teljesítéséhez
Közszolgáltató alvállalkozókat foglalkoztathat, Az alvállalkozókkal a Közszolgáltató
megállapodást köt a szennyvíz begyűjtésére és szállítására. A megállapodás részletesen
szabályozza a közreműködők által beszállítandó szennyvíz összetételével kapcsolatos -

küIön jogszabályokban meghatározott - előírásokat, az általuk ellátandó feladatokat,
valamint a rájuk vonatkozó, betartandó környezetvédelmi és technológiai előírásokat. A
Közszolgállató az alvállalkozók által ellátott tevékenységért teljes körű felelősséget vállal.
A KözszolgáItató és az általa megbízott alvállalkozó között esetlegesen felmerülő vitás
kérdés nem veszélyeztetheti a Közszolgáltatónak jelen szerződéssel vállalt
kötelezettségeinek teljesítését,

3,5. Az Önkormányzat a szennyvizet fogadó létesítményként a aÁCSVÍZ Zft (székhely:
6000 Kecskemét, lzsáki út 13.) által üzemeltetett 6000 Kecskemét, Mindszenti krt.36.
szám alatti települési szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyát jelöli ki, Vízjogi
üzemeltetési engedély száma: Aisó-Tísza-vidéki Vízügyi hatóság Vízikönyvi szám: 11637;

16.204-12-5/2008. számon, engedély hatálya: 2019. május 15. napja.

4. A Közszolgáltató kötelezettségeí és jagosultságai

4,1, Kötelezettséget vállal a Közszolgáltató arra, hogy jelen megállapodásban nevesített
közszolgáltatás ellátásához, és biztonsá9osan bővíthetó teljesítéséhez szükséges
fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat a saját költségén haladéktalanul
elvégzi, amelynek - az adott közszolgáltatásra vetített - költségeit a jogszabályban
meghatározott módon a közszolgáltatási díjban éruényesítheti.

4.2. A közszolgáltatás során a szennyvíz gyűjtéséi, szállítását a Közszoígáltató elfolyás és
környezetszennyezés nélkül, az e célra engedélyezett zárt gyűjtőtartályban végzi -
alvállaIkozók esetében végezteti - a közterületek szennyezése nélkül. A gyűjtést,
szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét.

4,3, A Közszoígáltató köteles az ingatlantuíajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48
órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni.
Az elmulasztott elszállítást:
- ha az a Közszolgáltató hibájából nem történt meg 24 órán belül,
- ha az a Közszolgáltatótól független, kívül álló okok miatt történt, 48 őrán belül, vagy a

rajta kívül álló okok megszűnése után azonnal köteles pótolni.
Az elmulasztott elszállítás pótlásának időpontjáról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost
külön értesíti.

4.4. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy közszolgáltatási tevékenysége
keretében a szennyvizeí kizárőlag a 3.5 pontban kijelölt átadási helyen helyezi el, a
települési szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában.



4.5, Közszolgáltatő az ártalmatlanítás céljából beszállított szennyvízről nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza a szennyvíz:

- mennyiségét,
- minőségét,
- származási helyét.

4,6. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellenértékeként jogosult a szolgáltatást igénybe
vevő megrendelőktől számla kibocsájtása ellenében az Önkormányzati Rendeletben
meghatározott közszolgáltatási díj közvetlen beszedésére, amely egytényezős dtjat a
Közszolgáltató javaslata alapján a Képviseló-fogad el és az Onkormányzat Rendeletben
hirdet ki. A díj mértékét jelen szerződés '|. sz. melléklete tartalmazza. Közszolgáltató a
közszolgáltatási díjból származó bevételével nem fedezett költségei fedezetére az
Onkormányzattól megtérítésre, kompenzációra nem jogosult.

4.7. A Vgtv. 44lE. § (1) bekezdése alapján a Közszolgáltató részére a szolgáltatást igénybe
vevő által meg nem fizetett díj, mint díjhátralék - a behajtás egyéb költségeivel együtt -
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősúl. A díjhátralék behajtásáról a
Közszolgáltató értesítése alapján a jegyző intézkedik a Vgtv 44lE. § (2)-(6)
bekezdéseiben szabályozott eljárási rend szerint.

4.8.., Közszolgáltató tudomással bír arról, hogy a jelen szerződés aláírásakor az
Onkormányzati Rendeletben alkalmazott díjkedvezmények, mentességek az
On kormá nyzattól igényelheti részletes elszámolás alapján.

4,9. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás kereteibe nem
tartoző más szolgáltatásai költségeit, elszámolását és díját szigorúan elkülöníti és ezeket
a költségeket a közszolgáltatás díjából részben sem finanszírozza.

4.10, A Közszolgáltató köteles a közszo19áltatói tevékenységéről évente részletes
költségelszámolást készíteni (a továbbiakban: költségelszámolás), és azt a tárgyévet
követő év március 31-ig az Onkormányzatnak benyújtani. A költségelszámolásban a
KÖzszolgál'i'u 

:"rt*,-?!Évben, az aztmegelőző évben elszállított valamint a következő
évben várható háztartási szennyvíz mennyiségét,

- - , a Közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos
ráfordítások tárgyévi és azt követő évben várható alakulását, ezen belül a
begyűjtés költségeit,

a közszolgáltatás fejleszthető fenntarlása érdekében szükséges
felújításokat, karbantartásokat és azok költségeit,

;:**:ű;.rJJná1"'r 
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4.11. A Közszolgáltató a költségelszámolás részeként javaslatot tehet a közszolgáltatás
díjának módosítására.

4.12, Közszolgáltató a közszolgáltatás részeként - telefonos - ügyfélszolgálati tevékenységet
biztosít a közszolgáltatás megrendelői, igénybe vevői számára, Ac. ügyfélszolgálati
tevékenység során a megrendeléseket, kifogásokat, panaszokat a hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint kell kezelni. A közszolgáltatással kapcsolatos panaszokról,
kifogásokról, azok kezeléséről és megoldásáról a Közszolgáltató az Önkormányzatot a

4.1O. pont szerinti költségelszámolással egyidejűleg, de külön beszámoló keretében
tájékoztatja,

5. Az Ónkormányzat kötelezettségei és jogosultságai

5,1, Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban nevesített
közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges
információkat megadja, továbbá elősegíti a közszo19áltatás körébe tarlozó és a
településen folyó egyéb vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási tevékenységek
összehangolását.



5.2. Az önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat
haladéktalanul továbbítja a Közszolgáltató felé, Az ilyen jellegű panaszok, kifogások
kivizsgálásáről, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató 30 napon belül tájékoztatla az
Onkormányzalol.

6, A Kózszolgáltatási szerzódés módosítása és megszűnése

6.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek
együttműködni és a szeuődés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges
jo§nyilatkozatot, hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A
szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a nyilatkozat írásba foglalása
szükséges
6.2. Jelen szerződést az Onkormányzat és a Közszolgáltató egybehangző akarattal, közös

megegyezéssel - kizárólag a jogszabályban meg nem határozott tartalmi elemeit -
módosíthatják,

6.3. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

- a 3.3. pontban meghatározott időtartam lejártával,
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- elállással, ha teljesítés még nem kezdődött meg,
- felmondással.

6,4. Az önkormányzal és a Közszolgáltató a Közszolgáliatási szerződést csak a Vgtv.-ben
meghatározott esetekben mondhatja fel. A felmondási idő 6 hónap.

7. Záró rendelkezések

7.1. Szerződő felek a jeten szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés Úton

kísérlik meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, Úgy a

Felek jelen szerződésből származő bármilyen vitájuk elintézésére - hatásköÉŐl függően -

a Kecskeméti Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékeSségét

kötik ki.
7.2. A szeződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Vgtv., az OnkormányzaÍi

Rendelet és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
más jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazn i.

Felek a szerződést elolvasás után, valamint akaratukkal mindenben megegyezőtírlákalá.

Ladánybene, 201 5. február

kardos Attila
polgármester

Matics Attila
vezető tisztségviseló



,1, melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás legmagasabb díja

-A 
díjak az álIalános forgalmi adó összegét nem taríalmazzák,

A B"

lakossáoi csatornázott ürítési díi 2.500 FUm"
lakossáqi csatornázat!an ürítési díi 2.500 FUm'
közületi csatornázott ürítési díi 2.500 FUm'
közületi csatornázatlan ürítési díi 2.500 FUm"
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ELÓTERJESZTÉS
La dá nybe ne Község Ö nkormá n yzata Ké pviselő-testü leté ne k

2015. február 24-i üIésére

Tárqv: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó új
ön kormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztó kardos Attila
polgármester

Az előterjesztést készítette szádvári Erika
aljegyző

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta: Ügyre nd i, Vagyon-nyi latkozattételi, Összeférhetetle nsé g i

és Telepü lésfejlesztési Bizottság



Ladányben e Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon : 7 6 l 457 - 600, Email: §lqáf; a rxtlc ste rí4l lad anl, b egl:e.}t tl

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 24-i ülésére

Tárqv: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Új

önkormányzati rendelet elfogadása

TiszteIt Képviselő-testü let!

A hulladékokról szóló 2012, évi CLDüV. törvény (továbbiakban: Ht,) hatályon kívül helyezte
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLlll. törvényt, mely törvény a korábbiakban
meghatározta a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés kótelező
közszolgáltatás szabályait, A Ht. megalkotásával egyidejűleg módosították a

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény (továbbiakban: Vgtv.), melynek lX/A.
fejezetében a nem kózművel ósszegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozóan Új

fogalmat és saabályozást vezettek be, Az új fogalmi meghatározás - gyakorlatilag
megegyezik a régi folyékony hulladék fogalmával - a Vgtv. 1. melléklet 37. pontja alapján:
nem közművel összegyűjtótt háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a
ketetkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból - közcsatornára való bekötés vagy a helyben
tófténő tisztítás és befogadóba vezetés lehetóségének hiányában - gépjárművel szállítanak
el ártalmatlan ítás celjabol.
A háztartási szennyvíz fogalmát a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5812013. (11.27.) Korm. rendelet 1. § 15.

pontja haIározza meg, mely szerint: háztartási szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás
céljára szolgáló területről származó szennyvíz, amí az emberi anyagcseréből és háztartási
tevékenységbőt származik, és nem taftalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem
veszélyes hulladék.
A Vgtv. 4. § (2) bekezdés d.) pontja alapján a telepüIési önkormányzat kÖteles
gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem
kózművel összegyűjtótt háztaftási szennyvíz begyűjtésének szeNezéséről és ellenőrzéséről.
A Vgtv. 44lC. § (2) bekezdésében határozza meg a közszolgáltatás ellátásának azon
jellemzőit, melyet az önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell az alábbiak szerint:

,,(2) A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) a kőzszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait,
amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az
árlalmatlan ítás céljából töfténő átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszo19áltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a

közszolgáltatásra vonatkozó szerződés e9yes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszol9áltatás
igénybevételének módját és feltételeit;
Jl az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj

legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a
szolgáltatás ingyenességének eseteit;



f) az üdülőingatlanokra, az tdőlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó
sajátos szabályokat;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító
adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket,"

További szabályozás, hogy a nem közművel ósszegyűjtött háztaftási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairót szótó 455/2013, (Xt. 29.)
Korm, rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ingatlanon tóríénő vízfelhasznátás
esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelóje, vagy egyéb jogcímetl használója évente
legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére, kivéve ha jogszabály
eltérően rendelkezik.

A T. Képviselő-testület e képviselő-testületi ülésén elbírálta a nem közművel összegyújtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkoző pályázatot. A pályázat eredményes volt, a
közszolgáltatási szerződést Önkormányzatunk megkötötte a Kuszaka 2004 Bt.-vel
(Kunszentmiklós Liszt Ferenc u.'l0.), a szeződés 2015. március 1. napjával lép hatályba.

Telepü|ésünk esetében egytényezős díjat (ürítési dlj) kell alkalmazni. A hivatkozott
határozattal elfogadásra került továbbá Ladánybene területén a nem közművel összegyűjtött
háztadási szennyvíz begyűjtésére vonatkoző közszolgáltatás - önkormányzati rendeletben
kihirdetendő, - legmagasabb díja is azalábbiak szerint:

lakossági csatornázott:
lakossági csatornázatla n :

közületi csatornázott:
közületí csatornázatlan :

2.500.- Ft/m3+ Afa
2.50O,- FVm3+Áfa
2.50O.- Ft/m3+Áfa
2.50O.- FVm3+Áfa

A jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében a T. Képviselő-testületnek új rendeletet
kell alkotnia a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályairól.
A rendelet-tervezetet véleményeznie kell az illetékes környezetvédelmi hatóságnak is, amely
az előterjesztés mellékletét képezi.

A hívatkozott jogszabályoknak megfelelő pályázat eredményeként a végleges rendelet-
tervezet fogja tartalmazni a közszolgáltatót nevesítve, az egytényezős (ürítési díj)
közszolgáltatási d íjat is.

A rendelet-tervezet már a pályázati felhívás része volt, az abban foglaltak alapján adta meg
a közszolgáltató az alánlatát.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad.1. §
A közszolgáltatás tartalmát határozza meg: nem közműves szennyvíz gyűjtése, szállítása,
ártalmatlanító helyen történő elhelyezése. A közszolgáltatással ellátott terület határát
szabály ozza : Lad á nyb e n e község közigazgalá s i te rü l ete.

ad.2, §
Az értelmező rendelkezéseket tarlalmazza,

ad. 3. §
Az eredményes pályázatot benyújtó közszolgáltatót nevesíti: Kuszaka 2004 Bt.,
Kunszentmiklós Liszt Ferenc u. 10., és a kijelölt ártalmatlanító helyet nevezi meg:
Kecskemét, Mindszenti krt. 36. szám alatti hatóság által kijelölt szennyvíztisztító telep
(BÁcsVÍZ Zrt. tulajdon ).



ad.4-6. §
Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit határozza meg, valamint
a közszolgáltatás kötelezó igénybevételének módját és feltételeit szabályozaa az alábbiak
szerint:

. a közszolgáltatás kötelező voltából fakadóan a jogviszony az ingatlantulajdonos és a
közszolgáltató között a rendelkezésre állással, a szolgáltatás felajánlásával létrejön.
A rendelkezésre állás alapján keletkezik a díjfizetési kötelezettség (megrendelés pl:
telefon).

. a közszolgáítatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató írásban tájékoztatla az
igénybevevőt.

o a szolgáltatás elvégzésének időpontjáthatározza meg.
. a gyűjtést kellő gondossággal köteles a közszolgáltató elvégezni, amely során az

ingatlantulajdonos köteles együttműködni.
. amennyiben az ingatlanon nem keletkezik szennyvíz, és azt bejelentette az

ingatlantulajdonos a közszolgáltatónak, ú9y mentesül az igénybevétel aló|.

ad. 7. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 9yűjtésével és elszállításával
kapcsolatos kötelezettségeknek, a közszolgáltatás igénybevételének módjának és
feltételeinek meghatározása :

. csak kommunális jellegű szennyvíz szállítható el, amennyiben a szennyvíz nem felel
meg elóírásoknak a szállítást a közszolgáltató megtagadhatja, és csak abban az
esetben tagadhatja meg.

. a szolgáltatás csak jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltethető,
korlátozható.

ad. 8. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árlalmatlanításával kapcsolatos
rendelkezések:

r szel,ll1yvizet csak a kijelölt átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.
o nyilvántartás-vezetési kötelezettsé9 az elszállított, és ártalmatlanításra átadott

szennyv íz mennyiségé rő l, szá rm azási he lyé rő l.

ad.9. §
Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkoző szabályok: a szolgáltatás szüneteltethető, ha
az ingatlant csak szezonálisan használják, és ezt a tényt azingatlantulajdonos jelezte.

ad.10. §
Sze mé lyes adatok kezelésé re vonatkozó rendel kezéseket tartalmazza.

ad. lí. §
A közszol gá ltatási d íjjal kapcso latos rendel kezéseket tarlalmazza

. egytényezős díj alkalmazása (ürítési díj az 1. melléklet szerint), mint a rendelettel
kihirdetésre kerülő legmagasabb díj,

. az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött
és elszállítottháztarlási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.

. az ingatlantulajdonos az ürítési díjat alkalmanként köteles megfizetni.

ad. 12. §
Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza:2015, március 1. napja.



Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

A rendelet-tervezettel kapcsolatban a környezetvédelmi hatósá9 véleményezése az
elóterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-
tervezetet elfogad n i szíveskedjenek,

Ladánybene 2015.'íebruár 17 ,.

kardos Attila
polgármester



1. számú melléklet:
Hatás

.:\i\l*#ffi; iiil]]ffi]

Hatásvizsgálat
típusa*

előzetes /

utólaqos
vizsqálat ideie 2015.02. 17.

Vlzsgált rendelet
megnevezése

nem közművel összegyűjtött háztarlási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó új önkormá nyzati rendelet megalkotása

.] :í. lépé§ll§takeho{$r elemt b - az
sgyszeiű§ített módszertan l*lapján

Erintett 1 §s Erintett ü Eiintett 3 Er,intHtt 4 ; Sr, Erint§tt 5

Azonosított
stakeholderek

(érintetti
csoportok)

meonevezése:

önkormányzat
és szervei

lakosság
közszolgáltató

Céljaik
azonositása
(pénzügyi,
szakmai,

kényelmi):

szabályszerű,
hatékony,

környezetkímélő
nem közműves

szennyvízkezelé
s

olcsó,
hatékony,

környezetkímél
ó nem

közműves
szennyvízkezel

és

gazdaságos
közszolgáltatás

nyújtása,

viselkedésük
(semleges vagy

blokkoló):

támogató semleges támogató

2. lépés: Yizsgálandó hatások
azonosítása, ,,itii

]i:]§ii:

VizsgáIandó
hatás

Lakosságra
gyakorolt

hatás

Foglalkoztatás
ra, szociális

heIyzetre
gyakoroIt

hatás

Környezetre
gyakoroIt

hatás

Gazdaságra,
köItségvetésr
e gyakorolt

hatás

Egészségre
gyakorolt hatás

Hatás
(probléma)

leírása

környezetterhel
és, fedőzés
csökkentése

nem jellemző környezetterhel
:ĉ§
csökkentése

árbevétel fertőzésveszély
megelőzése

Melyik
stakeholder
csoporttal

kapcsolatos?

önkormányzat
és szervei

nem jellemző mind közszolgáltató lakossá9

Hatása a
stakeholder
csoportra:

közszolgáltatás nyújtása, igénybe vétele

Erintett jogszabályi
rendelkezés/ek

új rendelet
megalkotása

új rendelet
megalkotása

új rendelet
megalkotása

új rendelet
megalkotása

_"3. lépés: a rendeletben foglaltak
megva lósitásá nak szá mszerűsítése "

(egysze rűsített C BA elemzés)

|§i§1,+!ai §,!i*l!']]: '-"

i\1, , !|]:

, 
-'o'l'|.ii.l*,:,::.'\\\)\§l*

n



Költségbecslés számszerűsíthe
tő költséo tétel"*

nem jellemző

számszerűsíthe
tő költség
mértéke

n.a

Egyéb
költsé9ek***

meqnevezése

n.a

Egyéb költség
számszerűsített

mértéke**"*
(pl.: esetleges

kártérítés)

n.a

Költsé9
mennviséoe n-a

Számítás
eredménye

n.a

Költség várható
mértéke

e + egyéb koltség számszerűsített mértéke) x
költség mennyisége =

Számítás
eredménve

várható haszon
mértéke

Előre nem becsülhető.

Várható költség
mértéke a
várható

haszonhoz
képest

alacsonv / közepes / magas

Szabály
módosítás
szükséqes*

(

iqen i nem
ön kormányzati rendelet elfogadása )

Egyéb javaslat rOzzeteel a helyben szokásos módon. honlap, hírlevél,hirdetőfalak, nemzeti
jogszabálytár
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Alsó-Tisza-r,idéki
Kö rn y ezetv é cl el m i é s T e rm é s z etr, é d e lnr i F e l ü g1, e lő s é g

lktatószám: 1 04389-1 -1 /201 5

Ügyiniéző: Maknics Kata|in
Tárqy: Ladánybene község
közszolgáltatási rendelet
ilkt.sz:326/1/2015 ,\-'-----:-=--'
U.l.: §ZadVan t,

Ladánybenei Közös 0nkormányzati Hivatal Jegyzője

Ladánybene
Fő út 66,

6045

Tisztelt Hatóság!

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a fenti tárgyú, 20,15. február 2-án érkezett
megkeresésükre az 1995. éviLllltv.48.§ (3)alapján a hulladékkezeiésiközszolgáltatásrólszóió rendelet-tervezettelkapcsolatban a

következő szakmai véleményt adla:

Felhívjuk a figyeímet, hogy közszolgáItatást csak olyan vállalkozás végezhet, mely az adott hulladék |elen esetben települési
hulladék stb ) begyűjtésére, szállitására környezetvédeImi hatósági engedéllyeI rendelkezik,

Egyebekben hulladékgazdálkodási szenrpontbó| nem emelünk kifcaást. A kialakításra kerülő hulladékkezelési közszolgáltatás
összhangban van a2012, évi CLXXXV tv. 35, §-ban valamint a BB. § (4)-ben íoglaltakkal.

trnrlÁh áczrarlÁioli] nlz n haor]l,á^^rlll lzanncnl :,lhon ninnc:-YriJ 
=>::J;:l:::]:|:. ; :.:::li;1:,;:j' :. .'.,iIji.:.i':_l|:jj,: ::,..j9

Szeged, 2015. február 9.

u,, ll .V]

Dr. Siposné Musza Katalin s, k,

osztályvezető

Kapiák:

'.1.' Címzett tv
2 lrattár

Némethy Timea igazgató
megbízásábőI:
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Ladá nybene Község Ö n kormá n yzata Képviselő-testü letének
....12015. (ll.....) rendelete

a nem kÖzművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény 4. § (2) bekezdés d.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szőló 1995. évi LVll.
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott fe|hatalmazás alapján - Ladánybene Község
Önkormányzata Képviseló{estületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóló
512011. (V, 26.) rendeletének 29 § (1) bekezdése alapján az Ügyrendi, Vagyon-
nyilatkozattételi, Összeférhetetlensé9i és Településfejlesztési Bizottság valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Llll, törvény 48. § (3) bekezdése alapján
az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményének kikérésével - a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályaival
kapcsolatban a következőket rendeli el:

1, A közszolgáltatás tartalma, a közszo|gáltatással ellátott terület határa

1. § (1 ) A közszolgáltatás kiterjed:

a.) az ingatlanon keletkező, közműpótló létesítményben összeggyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlan ítás céljából töfténő elszáll ításra,

b.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen
történő elhelyezésére.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztaftási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező
közszolgáltatással ellátott terület határa Ladánybene község közigazgaIási területére
terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező ingatlanokon keletkező
háztartási szennyvíz ideiglenes gyűjtésére és tárolására alkalmas, ingatlanon elhelyezett
akna.

2. Közszolgáltatási díj: közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgá|tatónak
fizetendő, rendeletben meghatározott díj.

3. lngatlantulajdonos: a vízgazdálkodásról szóló 1995, évi LVll. törvény 44lB. §-a szerintí
ingatlantulajdonos.

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely

3. § (1) A közszolgáltatást teljes körűen ellátó,
2004, Bt. 6090 Kunszentmiklós, Liszt F. u.

megnevezese

kötelezett, kijelölt közszolgáltató a KUSZAKA
'l 0. - (továbbiakban: közszo|9áltató),



(2) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyújtött háztartási szennyvizet
Kecskemét, Mindszenti krt. 36. szám alatti hatóság által kijelölt szennyvíztisztító telepen
az átadási helyen keíl elhelyezni a szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó
műtárgyában.

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás
kötelező i génybevételének módja és feltétele i

4. § (1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti
jogviszonyt a közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll,

(2) Aközszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató írásban köteles értesíteni az
ingatlantulajdonost,

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72 órán
belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni.
Az elmulasztott elszállítást:
- ha az a Közszolgáltató hibájából nem történt meg 24 órán belüI,
-ha az a Közszolgáltatótólfüggetlen, kívül álló okok miatt törlént, 48 őrán belül, vagy a
rajta kívül álló okok megszűnése után azonnal köteíes pótolni.

Az elmulasztott elszállítás pótlásának időpontjáról a Közszolg általő az
ingatlantulajdonost külön értesíti.

(4) A közszolgáltatónak - a tárgyévet követő év március 1, napjáig - az elszállított és
tisztítás céljára átadott, nem közművel összegyűjtött háztarl,ási szennyvíz mennyiségéről
a vízügyi hatóságnak és ingatlanonkénti bontásban a települési önkornrányzatnak adatot
kell szolgáltatnia.

5.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztafiási szennyvíz
gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a mások életét,
testi épségét ne veszélyeztesse, a település természetes környezetét ne szennyezze.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét szállítójármű
számára.

(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól, ha nem használt, vagy beépítetlen ingatlanán nem keletkezik
háztarlási szennyvíz és ezt írásban bejelentette a közszolgáltatónak.

6. § (1) A közszolgáltatás megkezdésekor az ingatlantulajdonos, vagy a közszolgáltató
kezdeményezésére a teljesítés feltételeit írásba kellfoglalni, mely során meg kell határozni:

a.) a közszolgáltatás megkezdésének napját,
b,) a teljesítés helyét,
c.) a felek jogait és kötelezettségeit,
d.) a közszolgáltatási d'ryat és alkalmazásának feltételeit
e.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját
f,) a szeződés módosításának, felmondásának feltételeit.



(2) A közszolgáltatás alapdíját a 4 § (1)bekezdése alapján, aszerződés írásba foglalásától
függetlenül meg kell fizetni.

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával
kapcsolatos kötelezettségek, a közszo!gáltatás igénybevételének módja és feltételei

7. § (1) Közműpótló létesítménybe csak kommunális vagy összetételében kommunális
jellegű szennyvíz vezethető. Tilos mérgező-, íűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, vagy egyéb veszélyes anyagot elhelyezni, amely a szennyvíztisztító telep
rendeltetésszerű működését akadály ozza.

(2) Aközszolgáltató köteles a ingatlantulajdonos bejelentésétől számított72őrán belül a vele
egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztaftási szennyvíz begyűjtése és elszállítása,
áfialmatlanítása jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltethetó, vagy
korlátozható.

(4) Az ismeretlen összetételű szennyvizet összetételének megállapításáig veszélyes
hulladéknak kell tekinteni, amelynek elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.

(5) A közszolgáltató a házíartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (4)
bekezdésben foglaltakat, valamint ha a szennyvíz az átadási helyen a külön
jogszabályok szerint nem helyezhetó el.

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz ártalmatlanításával kapcsolatos
rendelkezések

8.§ (1)A nem közmúvel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a kijelölt átadási helyen
szabad leereszteni és áftalmatlan ítani.

(2) A közműszolgáltató a begyűjtött és elszállított, az átadási hely územeltetője pedig az
átvett háztartási szennyvízzel összefüggő nyilvántartást köteles vezetni oly módon, hogy
a ténylegesen elhelyezett háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási
helye pontosan megállapítható legyen.

7. Aaidőlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

9. § (1) Ha az ingatlantulajdonos időlegesen, vagy szezonális jelleggel használja ingatlanát
nyilatkozatot tehet a közszolgáltató felé. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az
in gatlanban bejelentett la kóhelye senkinek nincs.

(2) A nyilatkozatot a szezonális használatot megelőzően legalább 15 nappal kell eljuttatni a
közszolgáltató részére,

(3) A nyilatkozat alapján a közszolgáltatást időlegesen igénybe vevőnek a közszolgáltatással
kapcsolatos kötelezettségei is erre azidőszakra terjednek ki.



8. Személyes adatok keze!ésére vonatkozó rendelkezések

10. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a
közszolgáltatást igénybe vevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáítatás
igénybe vételének időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő nevét,
lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes adatot kezelni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a
közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a
mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartan i.

9. A közszolgáltatás díja, az egységnyi d'ljtétel, a fizetendő díj megállapítása,
díjmentesség és díjkedvezmény alkalmazása

11. § (1)Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás ígénybevételéér1 egytényezős - ürítési
díjból álló - közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek legmagasabb egységnyi díját az
1, mel léklet tarlalmazza.

(2) Az úrítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és
elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.

(3) Az ingatlan tuiajdonosa a közszolgáltatásértfizetendó ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti
egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni.

@) Az ingatlantulajdonos köteles az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a közszolgáltató által helyben kiállított
számla alapján a helyszínen megfizetni,

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve,
hogy a közszolgáltató a közszolgáltatásra vonatkozó 4. § (2) és (3) bekezdés szerinti
tájékoztatásí kötelezettségének eleget tett és a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre á l lását igazolja.

(6) Az időlegesen használt ingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatás díját a szezonális
használat időtartamára kell megfizetni.

1 0. Hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyző



kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2015. .... ... ...-én kihirdetésre került.

Ladánybene, 2015. ..,..

szádvári Erika
aljegyző



1. melléklet a 12015. (ll..) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáItatás legmagasabb díja

-A 
díjak az álíalános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

A B
1 lakossáqi csatornázott 2.500 Ft/m"

2 lakossáqi csatornázatlan 2.500 FUm"
3 közületi csatornázott 2.500 FUm"

4 közü|eti csatornázatlan 2.500 FUm'



ELÓTERJESZTES

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 24-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
lrulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1912013. (XII. 13.) rendeletének módosítására

Előterj esztést készítette : szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre megkapta: Ügyrerrdi, Vagyon-ny ilatkozattételi, Összeférhetetlenségi
és Településíej lesztési B izottság



Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 LacJánybene, Fő űt 66.

Tiszte lt Képviselő-testület !

Ladányberre Község Örikorrnányzat Képviselő-testülete a lrulladékkezelési
közszolgáltatásról rrregalkotta 1212013. (X. 28.) önkorrnányzati rendeletét (a
továbbiakban: Or.), melyet 1912013. (XII. 13.) önkonnányzatirendeletér,el rnódosított.

A rendelet-ter.,ezet általános indokolása:
A lrullaclékról szóló 2012. évi CLXXXV, törvérry (a továbbiakban: Ht.) váltcrzásai
szr-ikségessó tették örrkorrrráriyzati rerrdeletürrk rnódclsítását, íbgalcrrnlraszrrálatárrak
porltcrsítását.
2015. janr"rár 1-jén lratályba lépett a lrrrlladékgazdírlkodási közszolgáltatás végzésének
l'eltétclciriíl szó]ti 38,5/2014. (XII. 31.) Kclrnr. rettclclet (a továbbiakban: Kcrrtrr. renclelet),
amcly újraszabályoz7,a a teleilülési hulladék g,vű.itésére szolgáló gyűjtőedény nréretére és
jelö Iésóre vonatkozó szabál1,okat,

A rendelet-tenezet résztretes indokolása:
1. §

A Kornr. rerrdelet 7. § (1) bekczdése szerint a vcgyes lrulladék szalrályos gytijtőedórryben
tijrlénő gyíijtéséhez a kiizszolgíritatórralr bizttlsítania ke1l azt. 1rogy az ingatlanlrasználó
legalább 2 külörrböző űrrrrértókű glújtőedénl,t l,iilasztlrassotr. A választási lelrctőséget az
ingatlarTlrasználó számára a kijzszolgáltató úgy a.iárrlja fcl" Ircrgy a választlrat(l _t1,-Lijtőedérry
úrnrértéke igazcrcljon az érirrtett itrgatlarrotr képződii lrullaclék nrenrryiségélrc-z. ligl,elenrtrc
véve a településerr képződő vegyes és elkülönítetten gyújtött lrulladék fajlagos
merrnyiségét, az érirrtett ingatlant használő természetes szetnélyek számát, valamint a

szállítási gl,akorisáeot. A közszolgáltatási szerződés szerirrt a közszol_cáltató a lakosság
részére 120, illetve 80 literes gyűjtőedényt biztosít.
E lehetőséget a régi önkormárryzati rendelet nem biztosította.

2.§
- Az öttkorrrriitryzati retrdclet 1. § (3) bckezilése a szetrrólyi hatáll szabályor,za úgy,

hogy az az ir.gatlantulajclorrosra terjecl ki. A Ht.2. § (l) trckezdés 34. pontja - a

korábbi Hgt. szabályozással szcnrben - az ingatlanhasználó tbgalnrat íartaltnazz,a. A
Ht. irrgatlanlrasználó tbgalnrába beletartozik az irrgatlarr birtokosa, tulajdonosa,
vagyonkezeIőjc. MinclczekLlőI kör,etkczik, lrclgy az tjnkorlnárryzirti rcrrcleletúnkbetr az

irrgatlarrlraszná ló k i fej ezóst kell alkalnrazrri.
- A jelerrleg liatályos Ht. trenr isrneri a települési szilárd lrulladók fogalrrrat, lrelyettc a

lrul ladék fbgalrnat kcll lraszrrálni.

3. §

- Az Ór. 1. § (5) bekezdése az Or. liatálya alá trenr taftozó tárgyakat jelöli rrreg, íg1, a

veszélyes ]rr_rlladékot is. A Ht. l.§ (2) - (3) lrelrezclósei ugyanakkcrr a veszélyes
hulladékcrt nerrr vcszi ki törvérry lratálya alól, azaz a Ht. rendelkezései ana is



kiterjednek. Ebből következik. lrogy az Or...l,eszélyes hulladékra" kifejezést lratál1,on
kívül kell lrelyezni.

- Az 1. §-ban rrreghatározott 2 fele űr,mértékű edényzet biztosítása miatt nem indokolt a
14. §-ban meghatározott kedvezmények alkalmazása, Az önkormányzat rendeletében
az ingatlanirasználók részére biztosíthat kedr.ezmétryeket (ülítési díjkedvezrrrények),
azanbatt ezt sqát költségvetéséből kell tlnanszíroznia.

Tájékoztatom a képviselőket arról. hogy 2015. július l-től a Korm. rendelet 7.§ (1)
bekezdése rrrodosulni fog, amely az Ör. isrnételt rrródosítását fogja eredményezrri.

Kérern a Tisztelt Képviselő-testületet, lrogy a rerrdelet-tervezet vitassa meg, s az
előterjesztés szerint fo_uadja e1.

Ladárrybene, 2015, iarruár 28.

Tisztelettel:

Kardos Attila
polgártrrester





Ladánybe ne Község Ö n korrná nyzat Képviselő-testületének
....12015, (.........) önkormányzati rendelete

a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1212013. (X. 28.) önkormányzati
re ndeletének módosításáról

Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35 § - ában,39, § (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1)bekezdés 19. pontjában meghatározottfeladatkörében eljárva, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Llll. törvény 48. § (3)
bekezdése alapján az iíletékes környezetvédelmi hatósá9 véleményének kikérésével,
iovábbá Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 512011. (V. 26,) önkormányzati rendeletének 29 § (1) bekezdése
alapján az Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-tételi, Összeférhetettenségi és Településfejlesztési
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1212013. (X, 28 ) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) a következő 13lA. §-al egészül ki:

,,A közszolgáltató a településen ']20 literes és B0 literes űrmértékű gyűjtóedényt biztosít."

2.§
(1) Az 1 § (3) bekezdésében a ,,(a továbbiakban együtt: tulajdonos)" szövegrész helyébe

a,,(továbbiakban együtt: ingatlanhasználó)" szöveg lép.
(2) Az R 1 § (4) bekezdés d) pontjában, az 1, § (6) bekezdésében, a 2 § (1)és (3)

bekezdéseiben a ,,települési szilárd hulladék" szövegrész helyébe a ,,hulladék"
szöveg lép.

3.§

(1) Hatályát veszti azR. 1, § (5) bekezdésében a,,veszélyes hulladékra" szövegrész.
(2) Haíálvát veszti azR, 14, §-a

4.§

Ez a rendelet kihirdetése napját követő nap
hatályát veszti.

lép hatályba, s hatályba lépését követő nap

Ladányben e, 2015. február

kardos Attila
polgármesier

Lőrincz Edit
jegyző nevében és megbízásából

szádvári Erika
aljegyző



kihirdetési záradék:
E rendelet 2015. február..... napján kihirdetve.

szádvári Erika
aljegyző
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Rendelet-tervezct címe: Ladánybene Kozség Onkonnárryzata Képviselo-testi.iletének ...l20l5. ( . .) onkonnányzati rendelete a lrulladékkezt
kozszolgáltatásról szóló l 2120 13, (X. 28.) orrkormányzati rendelet rnódosításáró1

Rendelet-tervezet valamennyi jelcnt s hatása, kiiliiniiscn

Társadalmi, gazdasági
lratás:

I(ornyezet i, egész ségiigyi
kovetkezrnénvek:

Adrninisztratív
tcrlreket befolvásoló hatás:

Egyéb lratás:

nem jellemzo nulcS nl11cS Van egységes jogalkalrnazás kialakítása

A rendelet megalkotása sziiksóges, mert: Kozporrti jogszabálynak való rnegíblelés,

A rendelet megalkotó ának clmlradása c etén várható kiiyetkezményck: Magasabb szintíi jogszabállyal ellentétes szabályoás, lakosság fé zée
megfelelii k zszolgáltatás biáosítá a

A rendelet alkalmazásához sziikséges feltétclek:

Személyi: szervezeti: Tárgyi: Pénz;jgyi:

Adott. Adott Adott. Nitrcs.





ELÓTERJESZTÉS

L adárr,vberre Kö zsé g Onko rrrránl,zata Képvis e 1ő -testületének
2015. február 24.-i ülésére

Tárgy: Ladán;óene Község Önkorrnányzata Képviseló-testületének 12015. (IL )

ö rrkonl ány zatt r endelete a 20 15. él,i kö lt sé gveté srő 1

.4.z etrőteri esztést készítette : kerekes Tiborrré
gazdákodási előadó

\,'éle nrénv ezésre é s tárgy a lás ra n-legkap ta : Péirzügyi és Ellenőrzést
Bizottság

Törryénvességi ellenőrzésre megkarlta: Szádr,ári Erika
allegyző



ELoTtrRJESZT,ES

Ladán i b e rre i{ö zse g Ö rrko rrrrátll,zat a Képvis e lő -testület ének
20 1 5. febr-uár, 24.-i ülésére

Tárgv: Ladáirlóerre Község Ölrkoulárryzata Képviselő-testületének l20t5. (I1,....) rendelete
a 20l5. ér,i kciitsésl etésrő1

LT.i.sz.: l 2015

T'isztelÉ Képl,iseiő-tes tüiet!

Az arszággl,űiés a Maey,arország 2015. ér,i közporiti költségvetéséről szóló 2014. él,i C. tv-t
eifb gadta (to r,ábbialcb an kö 1t ségvetési törr,ény).
Az Allanriráztartásről szőlő 2011. évi CXCV. 1il.(ior,ábbiakban Aht.) 21. §., r,alamint az
állanháztartásr,ól szóló törr,én)/ végrehajtásáról szőlő 368l2011, (XiI.21.) T(orrrr. rendeletbetr
(tor,ábbiakban Ár,r,) foglaltak alapjárr a jeg,vző által készített költségvetési rendelet-tervezetet
a polgárrnestel a központi költségvetési,ől szóló törr,étly lratál1,|a lépését követő 45. rrapjáig
nyujtja be a Képl,iseiő-testületnek:

A rnellékeit rendelei-teLvezet a vouatkozó jogszabályok áItaI előír,t szerkezetbetr és

tafi alo nrirra I, a je gy ző ir,ánt,ításál,a 1 került ö s szeállításra.

ÁItalánou indokclás:

A 2011. él,i CL)LXXIX. törrlén}l a Magl,a-lország lrel;,i örrkorrrrányzatakőL (továbbiakbair:
1461y.) 56. § (2) bekezdése értelmében a tár,sult településsel az egyeztetés Lezajloti az

előterjesztést és a rendelet-tervezetet r,élerrrényezésre és elfogadásra riregküldtük.

Az As,t.36812011. (XII.31.) Korrrr. r,endelei 27. §,(1) bekezdése ér,telmében., A jeg"vző a

költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőive1 egl,ezteti, airnak
eledrnénl,ét ír,ásban rögzíti ...". A tagintézménl,ekkel lefol1,tatott tár,glz2|55 irregtötlérrt. a

Gazdasági l(amar,ákról szóló 1999, é.r,t CXXI, tl,.37.§.(4) bekezdésében fogialt gazdaságt

kartaráknak az előterjesztést és a rerrCelet-tervezetet r,élenrén),ezésre kiküldttik.

A Ladárrlöerre l(özség Öril<orrrrányzatának Képl,iselő-testüleie a 2015. évi költségvetési
koncepcióját megtár,gyalta és a köitségvetési eiőiráq,2219ft lrialakításárrak alapvető
szernpontjait lefektette. A koncepcióbarr nregfogaltnazott alapelvek figyelernber,ételér,,e1

foli,tattuk a tewező trrutrkát. a bel,ételi leiretőségek és a kiadási oldalon negjelerrő
szükségletek összevetésér,el. A költségr7g1§s finanszírozása is váItozk^ szigorodik.
Átcsoportosításla alig ad lelretőséget. azt is a közös szabályok írgyelembel,ételér'e1. Fontos
íbllrír,rri a fig5lghll.1 a 2015-ös éróen a segély rendszer átalakításávai kapcsolatosan.

A ieladatoloa kapott állanri tárrrogatás kaárőlag ezekre fordítlrató (figyelernbe vér,e a közös
szabályokat), ellerrkező esetben visszafizetési kötelezettség és katnat terheli, a jogtalan
feilrasználót, illetr.e ugyancsak befizetési kötelezettsége keletkezil< anrtak, aki nenr lrasználja



fel a tárrrogatást. A 2014. évi zárszátnadás jór,álrag},ásakor kenil sor a trraradr,ány
elfogadására, tnely összeget feladattal ter-heiterr kezelürrk (felhalrriozási kiadások, kötelező
feladatokhozkiegészités). Tör,ekedni kell azonban arra. hogy az adők továbbra is behajtásra
lierüljenek, illetőleg fokozottabbarr kell törekedrri a bevételi források ktaknázásfua.

Az örrkorrrrányzaí elsődleges feladata 2015. ér,ben is a kötelezően elIátaridó és az örrként
vállalt feladatok lelretőségeklrez képest rniné1 rrragasabb színvonalú i,églelrajtása.

Íg}, kot.l.rő feladatkérrt gondoskodni kell, ezek a teijesség igérrye nélktil:
- településfejlesztés, településrendezés ;

- teiepülésüzenreltetés (köáemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gorrdoskodás, kéirrérryseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a lrelyi közutak és tartozékairrak
kialakítása és ferurtarlása, közparkok és egyéb közteruletek kialakítása és ferultartása,
gépjárműr,ek palkolásának biztosítása);
- a köáerületek. r,alantnt az örrkorrnányzat tulajdonában álló közintéznétry elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életnród segítését célző szolgáltatások;
- kör,nyezet-egészségügy (köztisztaság. települési környezet tisztaságárrak biztosítása, ro\/aí-
és rágcsálóirtás);
_ ól,odai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, külörrösen a nyilr,ános körrln,tárt ellátás biztosítása; ft7tnszilűáz,
előadó-rnűr,észeti szeLt,ezet támogatása, a kuitulális örökség helyi védelnre; a lrelyi
kö zrnűl,e 1ő clé s i ter,ékenysé g tárrro gatása;

- szo ciális, gyerrnekjó 1 éti szolgáltatáso k és ellát áso k;
- lakás- és hell,iséggazdálkodás;
- a területéir hajléktalarrná vált szernélyek ellátásának és relrabilitációjának, valarnint a

iraj léktalarur á v álás rne ge 1ő zé sének b izto sítása ;

- lrelyi körrryezet- és tenrrészetr,édelern. vizgazdálkodás, vizkárelhár,ítás;
- ho nvéd el ern, p o 1 g ári v éde 1 enr, kat asztró far,éd el errr, helyi kö z fo glalko ztaíás;
- lrelyi adór,al, gazdaságszerrrezéssei és a turiznrussal kapcsolatos íbladatok;
- a kistermelők. ősterrrrelők szárnára - jogszabályban tnegltatátozott terrrrékeik - érlékesítési
lelretőségeirrek biztosítása, ideér,tve a hétvégi árusítás lelretőségét isl
- spot1, ifiúsági ügyek;
- nernzetiségi ügyek;
- közrenrúködés a település közbiztonságának biztosításábarr;
- lrelyi közösségi közlekedés biztosítása;
- lrulladékg azdálko dás;,

- távlrőszolgáltatás:
- vízlközrrrű-szolgáltatás, anretrn_viben a vízközmű-szolgáltatásró1 szóló törvény
rendelkezései szerirrt a lrelyj önkorrrránl,zaí ellátásért feleiősnek mirrősül.

Onként vállalt felaclatkérrt gorrdoskodik:
- civii szelvezetektárnogatásáról.
- IKSZT nrűködtetéséről (ninirrrurn 5 évig),
- tnezőőriszolgáltatásról,
- kőzbiztorrság lielyi feladatalrő7,
- tanyagondnokiszolgálatról,
- torrra szoba létesítése, felújításár,ó1.

A kötelező és örrként vállait feladatokat a2O1L évi CLXXXIX. tv. (továbbiak6urr, X4§ly.) 13

§. (i) bekezdése tartaíntazza. A felsorolt tbiadatokat a lerrdelkezésünkre álló különböző
források segítségével kírránjuk, illetrre tudjuk tlregoidani, azonban azzal tísztábalr kell lerr-ni.



1rogy az önként r,állalt feladat ttenr veszéIl,eztetlreti a liötelező fbladatok elvégzését illetve
elr,égzésének nrinő ségét.

Az Önkorrrrányzat eg},es kötelező ftladatait tár,sulás íorrrrájában 1átja ei (irrtéznrérryferrrrtartó
tár:sulások: Kerekeglüáza és Tér,sége Feladatellátó Társulás). A tár,sulás által ferrirtarlott
intézrrréir},ek éves költségvetésének részletes kirnutatását a gesztot, örrkorrrrányzat
l,öltségvetésétrerr ke1l beéiríteni. önkolrrrányzaíunk költségl,etésében, nrirrt átadott rrrűködési
célú pérueszköz jelerrik 1neg, ugyariugy alro,ey az Irftézrrrérryei kiadásait az intéznényi
ftnanszírozás kiadásaiL<ént látja, nrelyrrek lészletes kiadási oldaia az Intézmérrynél jeleirik nieg
rnegboiltásban. Az idei ér,beir is az Iskolá lá1 az irrgatlan kar:bantaltásár,a. kisjavítására szukség
van, etutek elr,égzésélrez szükséges forrást a költségvetésben biztosítja az Örtkomlányzat.

A költségvetési rendelet-ten,ezetet az e!őző ér,ilrez mértetr lrasorrló folirrábarr készítettük el. A
cínrrend rrrár nem kötelező tartalrrri eleiii, de tükrözi a költségvetési szerl,ek elkülörlrilését.
Tájékoztatásul ször,eges irrdoklással és kirrrutatással berrrutatjuk az Át t, 24. § (4)
bekezdésében fo glaltakat :

a) a lrelyi önkorrnárryzat l.:öltségl,etési nrérlegét közgazdasági taeolásbarr. előirányzat
feilrasználási terr,ét (1/a és 1lb,2la és Zlb, 1lc és 2lc sz. rr-reilékiet),
b) a többél,es kilratással járó döntések szátrrszerűsítését évenkérrti boritásban és összesítile (3/a
sz. rrreilékiet). és
c) a közvetett tárrrogatásokat - így különöserr adóeieirgedéseket, adókedvezméiryeket -
t at1 altnazo kirnutat ást (1 l a sz. rne 1 léklet ) .

d) a 29lh. §, szerinti tervszámokrrak nregíblelően a köitségvetési ér,et követó lrároirr él,
tervezett elő'tányzatainak keretszámait öbb csoportok]:an és a29lA,. sS. szeriirti teri,szátrroktól
törlénő esetleges eitérés indokait (5la sz. és 6la sz, nrellékletek).

A 1l2a3. G. 1 1.) Korm. rerrdelet az állanháztaúás szánrviteiéről (tor,ábbiakbarr: Álrsz.) 15.sz.
inelléktele szerirrti egységes lovatrend által összeállított és az Aht.6. §. (1)-(5) bekezdésében
foglaiiaknak eleget tél,e a kiadások és ber,ételek alakulását atáblázatokban akahnazzuk.

A ferrti tölr,éiryek értelinében jól látliató, lrogy az Önkolrnárryzaínak és az lntézrnérryeirrek
e]]dilönítetterr lcell kezelrri a költségvetését. Az öiftorrnányzat és intéznényei bevételi
loösszegei az alábbiak szerint kerül benrutatásra:
(Az örrkorrnáll.,zaí és az iríéztnérryei ber,ételi és kiadási előu,ányzataít a töri,ényi előírásokrrak
rriesfelelőeil liülörr rlálasztottuk, azok a lerrdelet-telr.ezetben 1nilörr táblázatban szerepelnek a
címlend boirtása alap3árr.)

R.észletes indqEcLá§j

ÖnFiornrán},zat

E1-7. Költséevetési I]er,ótelelt alnkulása

B 1 1 h4iiliairlési célú tárrrogatiisoli áiianrháztaitáson lrelüIrő1:

Ezeir táinogatások teszik ki településüirk bel,ételeirrek 67,349Á-át. Az alábbi nregbontásbarr
keriiltek beépítésre az á|Iani táinogatások: zöidter|ilet-gazdálkodássa1 kapcsolatos íbladatok
1.506eFt, közvilágítással kapcsolatos feladatok tárrrogatása 18.720eFt. köáernető
ferntartássa1 kapcsoiatos leladatok tánrogatása 100eFt, közutak ferrrrtartása 3.269eFt, egyéb
kötelező feladatok: 5.000eFt. Ezen bevételi íblosztás, nint látszik is feladatlroz kötött, de



egylnáson belül a közös szabályok íigyelernbevételér,el átcsopotlosítható, illetve
neghaíározÓ, 1rogy felhalrrrozásra nei11 rryújthat fedezeíet. Az átcsoporlosítással évközben élrri
is fogunk, rrrivel településürrkörr a közvllágítás felbasználására a kapott összeg több. rnint
elegetrdő, de az egyéb kötelező feladato}utál r.alószíriűleg lrián1, fog rrrutatkozrri.
Betervezésre kenilt a könp,tári szolgálattal kapcsolatos feladatok tárrrogatása, nrelynek
összege 1 .960eFt, lakott külterulettel kapcsolatos feladatok tárnogatására 1 .7 57 eFt.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatosatl bértárnogatásra 8.503eFt-ot kapurtk, a dologi
kiadásoklro z l .3 19 eFt.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális juttatásoklroz jogcírrrerr 7.323eFt, tanyagolrdnoki szolgálatla
2.500eFt.
Szociális étkeztetésre 1.329eFt-ot biztosít az áIIam.
Önkorrnányzati hivatal rrrűködésére 34.808eFt-ot kapurrk, lrrely finansznozásí kiadáskérrt
átadásra kenil, az intéznérryrrél pedig ftlansztrozási bel,ételt fog képezrri.
Az Ór,oda kötelező leladatlroz 34.132eFt-ot biztosít a t<ozponti költségvetés, arnely a
következőkbő1 ter,ődik össze: óvodapedagógusok átlagos bértárrrogatása: 22.87ZeFt,
Ór,odapedagógusok nrunkáját közvetlerr segítők átlagos bértánrogatása: 7.200eFt. rzalanrint
ór,oda rnűködési tánrogatása: 4.060eFt, nrely ftnansznozási kiadáskérrt átadásla kerűI, az
irrtézrrrérrynél pedig ftnanszirozási ber,ételt fog képezni, kiegészítése szüks éges az idei ér,beir
is,

B16 Egyéb működési célú tánrogatások ber,ételei áIlanháztafiásotr belülről:

Az N4VH -tól betervezésre került a niivelődési ház pál.vázati elszárnoiásábói 17.561eFt. A
I(özfogialkoztatási Alaptól közcélú foglalkoztaíására 10.133eFt kerult betervezésre. A
korábbi ér,eklrez hasonlóan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal á|tal a rnezóőri
feladat e|íátására 700eFt. illetőleg az OEP ftnansruozás keretéberr a védőnői feladatokra
3. 808 eFt bevétellel szárrroluntrr.

B 2 F e llrairno zás i cé 1ú tárrro gatáso k álianrlráztartáson be iülrő 1 :

2015. évberr rrenr ker-rilt betervezésre ilyerr bevétel.

B 3 Közhatalrrri bevételek (1relyi adóber,ételek) :

Az ernlített ber,ételi fonások az örrkonrráttyzat saját bevételeinek túlnyomó részét foglalják
magukbarr eg5ütt 21.200eFt (arnelyből: gépjárrnűadó 6.500eFt, iparűzési acló 13.000eFt, stb.),
arnely az összes ber,étel II,68oÁ-a. Ez egyáltalán nenr elhan5,agoilrató, sőt elrnondható, lrogy
nélküitik az önkornrányzat rníiködőképessége koinoly nelrézségekbe ütközrre. Meg kell
j99),ezrri, hogy az előirányzat az előző év teljesítését is íigyelerrrbe véve kerult betervezésle.
IJgy gorrdoljuk, 1rogy a költségvetésben szereplő ipartlzési adó ber,étele teljesítlrető, azonban a
költségvetés készítésrrek időpontjában nregbízhatő inforrrrációl,ai nen] relrdelkezünk,
Gépjárrrrűadó előir,ányzat szempontjábó1 az előző évi teljesítést is fig1,g|gtnbe véve terrleztünk.
Egl,ébként a gépjárrnűadó bevételek nagyságlerrdje a jogszabályi intézkedések és egyéb
gazdaságt körülnrények lratására rrrind összegszerűségükben, tnind pedig arárryukbarr riagy
jelerrtőséggel bírnak. Várlrató bevétel 6,5 millió forirrt.

B4 Működési ber,ételek:

Összességéberr 5.864eFt, nely a teijesség igérrye nélkül az alábbiak szerint kerüit
beten,ezésle: foldterületek bér,beadásából szártnaző ber,étel 1.274eFt (tolrryok), lakások



béibeadásából szálrtrazó ber,ételek 1.120eFt, kiszárrllázott szolgáltatás 400eFt^ r,alamint a

szociális étkeztetés befizetései. stb.

B 5 Feliralrrrozási ber,étel:

201 5. ér,belr rrerrr került betervezésre ilyerr bevétei.

I]6 Műlrödési cólú áivett pénzeszközök:

2015. évben trerrr ket,itlt betuvezésle ilyerl bevétel.

B 7 Felira lrrro zási célir áti,ett ir éirzeszkö zöii :

20 i 5. ér,trerl rrenr kerr-iit betervezésle i11l9n ber,étel.

B B Finarrsz it ozást bevéteiek:

2015. év-ben nerrr kerult betervezésre ilyerr bevétei.

B 8 1 3 Maradr.áiry i gényb evétel e : (pénzforgalo rrr nélkrili be\,ételek)

Az előter:jesztés készítéselior a tirara,dr,átrv nagyságára lelret csali következtetni, ezáltal irenr
liei:ült betetr.ezésre. A 2014,. évi rrraradr-ány zát:szárrraclás jól,álngl,ásakor kerüi előte{esztésre
a Képviselii-testűlet elé, Az igérrlúevételc azonban az ér, elején meg kell1rogy törlénjerr.

X-9 KölÉségl,etési kladások alakulása

Az önkorrrrányzat bevételeinek isnrertetése alap.lán ker-ult fbiosztásra a kiadások
összeállításátrál. A jogszabál1.okban előíit kötelezettségeket sikerül úg), forrássai biztosítarri,
hogy a rnűlcödési kiadásokban - cdafigyeléssel és fegyelnrezettpéttzügyi irragatartással - neln
okoz feiuakadár.st.

Ki Szerrrél},i juttrrtások:

A szerrrélyi jutiirtástlltnáI az clőző éi, telvszárnailroz képest jelcritős r,á]tozás trctn trrutatkozik,
csak a sziiksóges rnirrir'ráibérre ós garantált bélrrririirnutma vaió átsololások iörléritek rneg.

Ii2 Mi_rrrl;aadóliat ierJrelúl jiirulél<oi* és szociális llozz:alátulási acló;

A ttrunkaaclót terhel(j járulékok rnér:tékei - iirrrelycli bérarátiyosalt - az előző órllrez kópest

szintérr rriivekcdtek.

K3 Dologi kiadáscrk:

,\ ciologi kiadások összegc az előző ér,,ihez ltépest a kotlcepciól;arr eltbgadcrtt irányclvekrrek
neglelelően átlagosan 1,8%-kal nör,ekszik. A bázisér,lrez trrérten jelerrtős eltérés nen
rnutatkozik, illetve fellrairrrozási lriadáskéni betervezésle 1ielr-iltek az irntnateriális eszközök és

a torna szoba kialakításár,al kapcsolatos köitsógek.

K4 Ellátott ali pérrzbeli jutt at ás ai /s egélyelC :



Beterryezésle 7.400eFt-al kerult, nivel a finanszírozáskor kenil ténylegeserr kiadási
felhasznáIásra is. YáItozás azonban, hogy egyes segéiyeket 0eg),zői lratáskör) évközberr rrrás
forrrrában az örrtr<onnárryzat iratáskörébe utalnak vissza, addig pénzeszkőz átadással a
Ladárry,berrei i(özös Önkonrrárryzati Hivatalnál (tor,ábbiakbarr: KOH) keil betet,r,ezrri és
kifizetni, Az eüe élkező fedezet az Örrlorrrrárrt,zatok (Ladárrlüene, I(unbaracs)
költségrletéséberr jelenik nreg, tnajd pénzeszközátadás keletében kerül át a l(ÖH-hoz,

Iő Egyéb nrűködési célú kiadások:

Ezek a kiadások íartalmazzák a különböző szerx,ezetek részére átadásra kelülő rrrűködési célú
pénzeszközöket.2015. ér,i költségvetésben a kérelrrrek f,rgyeleirrbevételér,el és az
elszárnolások beér,kezésének teljesítésér,el kerültek betervezésre. Összességéberr 4.614eFt,
rnely tartalnlazza: a Kerekegylráza Szociális Feladatellátó Társulás, a Lajostlrizse
Önkolnrárryzati Tűzoltóság. Ladáril,bene i(özségért Alapítr,árry. Poleárőrség. stb. pénzeszköz
átadásalt.

K512 Tartalékok:

A költségi,etésberr 394eFt általános tartalékot képeztünk, 1ne15, ,17 előre nem látlrató kiadások,
valanint ha valanrelyik ber,ételi előír,ás nem teljesül azon összegek fedezetére szolgál.

K6 Ber-rrlrázás:

Az idei évberr berubázást atáblázatokbarr foglaltakra terveztünkl.957eFt{a1.

K7 Felújítás:

Ezen kiadásra 8,255eFt-ot különítettünk el, rnely a torna szoba és a telek l,ásárlás
feilralrrro zá s i k i adá s ail a lra s zrrállrat ó le1.

K8 Egyéb {elhalmozási célú kiadások:

A testület által a fiatal házasok lakásr,ásfulásával kapcsolatos kérem elbírálását kör,etóen
kit-rzetésle kerülő kiadás, betervezve 300eFt, tnely a tavalyi szirrt.

K9 Firrarrsz ít ozási kiadások:

Osszességéberr 94.517eFt, mely a két intézrrrény nrűködésélrez. szükséges. A KOH 37.551eFt,
valanrint az Óvoda 56.966eFt. A íinanszítozásáná| tnát az Önkornrányzat által saját forrás
ter,lrére biztosított és a közporrti költségr;etés által biztosított eg},üttes összeg kenilt
betenrezésle.

Mérleg és előiránvzat felhasználási terry szöveges indoklása:

Önkornrányzat költségrzetési tárrrogatása: 1akosságszátllhoz kötött és feladatrrrutatólroz kötött.
valamit felha sználási kötöttséggel ado tt, mely ö ssze sen l22.226 eF t.

E,gyéb rnűködési célú tárrrogatások összesen 22.069eFt.
Örrkorrnányzat sajátos bevételeit a lreiyi adók, valarrrint a gépjárrrrűadó ber,éteiének 40oÁ-a

képezi, inely összesen 21 .200eFt.
Miiködési ber,ételek: bérleti díjak. szociális étkeztetés. tor,ábbszárnlázott szolgáltatások,
amelyek a l,állalkozók álta1 lraszrrált közuzerni szárnlák díját tartalrnazzák ),5.991eFt.



Örrkorrrrányzat kiadása i az alábblak:
Szenrélyi juttatások 21.342eFt, a hozzá taúozó rnunkaadókat terilelő jár,ulékok és szociális
hozzáqárulási adó ó.178eFt. Dologi kiadások 36.929eFí, az e7látottak pérrzbeli juttatásai
7.400eFt, eg5,éb rrrűköciési kiadás 4.614eFí.
Fellralrrrozási kiadásaiiik íelújításbó1 ésberuházásbó1 (10,2i2eFt) és egyéb ielhalrrrozási célú
kiadásokbói (300eFt) ter,ódrrek össze.
Finarrszír,ozási kiadás lcét iirtézrrrényürrlirrek összesen: 94.577eFt. trre11, az iritézrrrériyi
ilűkö dteté st szo l_aá 1 j a.

1/a. rrrelléklet az ,.l20l5, GI . ..) előterjesztéshez

Ladányirene Község Önkornrán5,zatáilak 2015. él,i köitségvetési nrérlege közgazdasági tagolásban

Eer,ételek (e F't-i:an) Kjadások (e F'É-ban)

l{egner,ezés &{űkcétú Fe[lr.célú Osszesen N{egnevezés h{űiicétú Feiir.célú Osszesen
B11 N4íiködési célú
tánroeatások áht-rr beltilrő1 L22 226 L22 226 K1 Szerrlé]t i iuttatások 2I 34l' 11 1A1

B1 6 Eg5,éb nríiködési célit
tárrrogatások bevételei álrt-
n beltilről ?2 069 22 069

K2 Mr"rn]<aadókat terlrelő
járulékok és szociális
hozzáiárulási adő 6 178 6 l78

82 Fellralmozási célú
tánrosatások álrt-n beliilről ii3 Doloei kiadások 3ó 535 36 53-5

B3 I(özhatalnri be-,,ételek 21 200 ]1 ]00
K4 Ellátottak pérrzbeli
iuttatásaí 7 400 l +UU

84 N,{űködési bevételek 15 991 15 991
K5 Egl,éb nrűködési célú
kiadások 4 614 4 614

B5 Fellralnrozás ber,éte] K512 Tafialékok 394 391
86 Működési cé]ú átvei1
pérrzeszközök K6 Beruházások l 951 I 951
B7 Felhalirrozási célú
átr,ett pénzeszközök K7 Feiújítások 3 255 E 255
B8 Firranszírozási
ber,ételek

I(B Egyéb felhalrnozási célú
kiadások 300 300

B813 Nf aradvárr},
ieérri,ber étcle k9 Furanszírozási lciadások 94 lI l 200 94 511

osszeserr 18í 492 0 181 492 Osszesen 170 780 L0 1L2 I8l 492

Az előlrán),zat féllraszrrálási terv készítésekol az eddigi évek tapasztalatí adatait rlettük
fig},eleinbe. A lragyobb ber,ételeket március, valarnint augusztus. szeptember irórrapokra
terveztük, ilivel a helyi adó ber,ételek teljesítése erre az időszakra prognosztaáIhatők.
Iűadásairrk jelerrtősebb részét apétueszközátadások teszik ki, arrrelyek lra,ni rendszerességgel
jelerltkeznek.
Szárnszaki adatokat az előterjeszíés 2la sz. rrrellékletében isrnertetjük.



2/ir. lrrclli,1,1ct J/ ../2(ll5. (Il....) elillclic5z.l slrcz

Eltiiriirryzat és lil<vitlitírsi í'ellrrlsznrilrisi iitolrrtcrv (eltt)

cFt

Mecncvezós liltluflr í-clr rrr í r l|larclus ri tr ril is lnill tls ltlIlltls i ítlius iltr gtlszt. szclrtelnb. olttólre r novcntber rlcce ttt lrer () sszescll

Bel,élelek

8813 Maraclvány 0 1lll 9 078 8 óltj 5 35l] 4,719 Z 161 5 9I2 3 710 2 141 319

I] l l lvlírk.cólúr tánogatzis /rht-n bcliilr,ól l0 185 t0 l85 t0 l86 10 L85 l0 185 l () 1 |t(l l() l t]5 10 1 t]5 t0 l fló t0 l35 l0136 1() l lt7 l22 226

B16 Eevéb nlírk. cólti tárrrogatásol< bcvótclc áht-n bcltilr,(iI l 928 l lJ4() I,/52 t 339 l 839 1 34() 1 lJ39 1 839 1340 1 839 l 340 1 835 22 069

I l..l -.^-.1.; .Ál i í4 lnn<rlí áqrllr álll _n hel íi l l'Íil 0

83 l(ozlratalrn i bcvótclek 250 250 9 500 300 300 25{:) 150 5 000 4 500 300 200 20() 21 20l)

R4 Miikijclési bcl,étclck 1 J_lJ l 400 1 333 1 400 l 300 l 300 l 300 1 3(X) l 400 l 400 l 300 1 231 l5 99,7

85 Fclhalnlozási bcvétcl
0

l,', Ái.,,,i t,"Érl,z,.q,uL-iizrilL 0

87 Felhal nrozáis i cél ír átvett pénzeszkriztik
()

B8 Finanszír,ozási bcvétclck 0

Bevétclelr iisszesctr 13 ó96 t3 ó75 22 BB9 22 Bl:,2 ,1 a-| , ltt 934 18 253 20 4lt5 23 338 17 494 15 673 1477l t8l 492

kiadtisolc

I(1 Szcrnólyi juttatlrsok l 118 I 
,/79 l ,/18

1 
,l19 l 178 1 719 | 178 1 71{) 1 118 1 

,719 I 113 1 119 21 342

l(2 Munkaadóltat tcrlr cl ó,j áLtl l ókolt és sz99ld!!9zz,li ál!41_9!0 5I4 514 515 515 515 515 515 5l5 515 515 5l5 51_5 6 t73

t(] Doloei kiaclások 2 903 2 903 2 9o3 2 904 2 900 2 9()0 4 500 3 000 2 9(X) 2 90() 2 t](X) 2 922 3ó 535

l(4 Ellátottak póllzbcli j uttatásai l00 l00 100 7()0 700 700 700 7()0 90t) 900 900 )0( 7 400

I(5 E,rvéb rnűrkijdési cél r kiaclásolt 384 384 384 384 385 385 ]85 385 3lJ4 3 tl5 384 385 4 614

t(512 Tartalékok
394 394

l(ó Beluházások l40 254 26 19() 38 3l lJ 99l l 957

t(7 lrclíri ítások 2 540 5 115 B 255

K8 Eeyéb t'ellralnrozási cól kiadlsol< 300 3{)0

I(9 Finanszírozási kiacllrsok 1 877 7 811
,l 811 7 316 1 8,76 1 816 1 316 7 816 7 316 1 811 1 8,/6 94 5l7

I(iadásolr iisszesen 13 69ó 13 557 l3 Bll l4 t84 t6 334 l4 l55 l6 092 14 573 20 0(ríl l5 347 l4 354 14 77l |8I 492



A töbtrér,es kiadással iáró feladaÉok szöl,eges indoklása

Az Áht. 24 § (4) alapján az ötlkot,nráll,zat l<öltségvetési előterjesztéséberr kell szercpeltetrri a
tijbbér,es kiadással jár,ó tbladatok előir,ánl,zatait ér,es bontásban ós cjsszesítve. Az
Önkornrárrl,zat vonatkozásábair icle tartozr]i a Canrülus Zrt. álta\ bér,elt viliigítótestek bér]eti
díja, illetve az II{SZT rrrűködtetése. Mell,gk szánrszaki adatait alábbi táblázatban kír,ánjuk
isiriertetni:

3lasz. rrreliél<let a,. l2015, (il...) előterjesztéslrez

|-IfiADÁsoK l 20r: 201 6 Z017 Z019

IKSZT Jt.545 4.655 l -a1 5.08ó
SSZESE},I 6,265 4.6_55 Á 1,r-) 4.961 5.086

A viiágítótestek bér,leti díja2015, évben lelár. ezen összeget addig har,onta fizetjük, tne7yet az
irrt]áció tászorzásáyal próbáltuirk terveztrt, Az IKSZT rrrűköciteiéséie 5 ér,et r,áI].a\t az
Örrkormárr.vzat, ezen összesített táblázat. nrind a szerrrélyi és arrrrak járuiékait, rnirrd a
riliiködtetéslrez szükséges dologi, esetleges felhalrnozási kiadásokat taú.allnazza.

Közvetctt tárrrogatásck ször-cges lndcklása

A rrragánszetliélllg( ltclrrrirrrrtrális adó_járill szóló iielyi retrdelet _5i2004 (\/I.01 .) i0, s§.-a
tatla7nlazza azon szeinéll,g[ kcirót. akik közvetett tárrrosatásbatr lószesü]lretnek, ciurek
számszekt adatait az alábbttáb7ázatban rrruiaiunl< ki:

4la. sz. nrelléklet a,. 12015, (II.,.) előterjesztéshez
eFt

LFigjyleqó4a1, gépJ áTműadó ná uaon"nr"rrt errt ---l
l N4agárrszeruÉ_

I osszls
9!19lyc,{ l{ol]4,,unal slgg__
EN

jJ yck korurrurrálisadó nrentessé 1.000

r l)00

A29lA. §. szeliriti terrrszánrokrrak iriegí'ele]őe-rr a kiiltsógvetési évet követi1 lrárorn év tcruezett
előir,árr;,zataitrai< lteretszárnait fiiblr csopor1oltbirir és a 29iA. §. szer:irrti tervszámcrktól történő
esetleges eltérés irrdokait (5lasz. és 6/a sz. irrellékletek), irrell,et a képr,iselő-testület (tál,sulás)

határozatban állapít rneg, legkésőbb a költségvetési lendelet, határozat elfogadásáig.
Az Alit. 29lA. §. a) pontja szerint a Stabilitási törvérry 45. §. (1) bekezdés a) porrt3ábarr kapott
fellratalrrrazás alapján kiadott 35312011. (Xil. 30.) Korrrr. retrdelet az adósságot keletkeztető
ügr,leteklrez történő hozzájátd,ás részleies szabáIyaírőI 2. § (1) Az önkorrrrányzat saját
1r,-,r ete ] cttek irr i riii sü l :

1. a lrelyi adób(l1 szártneuó ber,étel,

2, az tittliolrrtiiti1,7nli vaq}/on és az örrkorrrrányzatot nregillet(í vagyoiri ér,tékti jog
ó rtéke síté s é bij l ó s lrirs zrro s íttlsábó l s ztilnr azó ber,ótel,

3. az osztalók. a koncessziós díj és a lrozanlbevétei,
4. a tárlgyi eszköz és az inrtrrateriális jószág, részvéiry, iészeseclés, vállalat

értiliesítésébő1 vag), privatizilcióbó] szárntazó bcvétel"
5. bírság-, pótlék- és clíjbevétel, valanint
6. tr kczes ségváiialáss al kapc so lato s rrregt érülés.

eFt

t-atninus Zlt.



sai át bevétel rnegnet,ezése z016 z017 2ü18

Heiyi adóbó1 szártnaző bei,étel 12 700 12 700 12 700

Örrk. l,ag),on és vag),orri ért. jogok érlékesítésébő1 és

lraszno sítás ábő1 sz. bel,étei (lakás és flo ldter. béLlésébő 1)

2 594 2 594 2 591

Osztalék. koncessziós dít és hozam ber,étel

Tá eszkö z, részl,ény, rész e s ed és ért. szárnaző b ev étel
Bír,ság-, pótlék- és díjbevétel 400 400 400

I(ezes sé gr,állalás sal kap cso lato s rne gtérulé sek

oSSZESEN 15 694 15 694 15 694

5la. sz. rrrelléklet a.. l20I5. (II ..) előterjesztéslrez

adatok eFt

6la. sz. melléklet a .. l2015. (IL..) előteriesztéshez

ez Ánt. 29l^. §. b) pontja szeriirt a Stabilitási tönény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot

keletkeztető ügyleteibő1 eredő fizetési kötelezettségeirrek költségvetési ér,et kör,ető 1rárorl

évre r,álható összegét terl,ezni rrern tudjuk. Örtkorrrrárryzatunknál ez a táblázat nem releváns.

Ladánybenei Közös Önkorrnányzati Hivatat (KÖH)

B1-7. Költségvetési ber,ételek alakulása

B16 Egyéb rnűködési célú tárnogatások bevételei áht-rr belülr,ől:

Itt szerepeltetürr.]< 2.445eFt-ot, nrely az első 3 lrónap Kunbaracsi segélyek kifizetésér'e fog

fedezetet nyújtarri.

B8 Finanszírozási bevéteiek:

Az önkornányzat költségvetésében is szereplő intézrnényfinanszlrozás bevétele szerepel

ezen a soron 37.551eFt-ta1 (34.808eFt állaili tárrrogatás, 2.743eFt Ladánybene segély

fedezete), rrrely a rrrűködésre kerül felhasználásra, atni a kiadási oldalon r'észletezésre ker'ül.

B 8 1 3 Maradl,ány igéiryb evétele : (p énzfolgalo nr nélküli b evét elek)

1-9 köttsésvetési kiadások alakulása

K1 Szernélyi juttatások:

A szernélyi iuttatásokní az előző él, terl,számaiiroz képest csekély változás mutatkozik. A
betewezett összeg 23 .7 25 eFt.

I(2 Munkaadókat terlrelő iárulékok és szociális llozzájárúási adó:

A nunkaadót terlrelő járulékok rrrértékei - arnelyek bérarányosak - az elóző évhez kéPest

szirrt én rrö r,ekedtek,



i(3 Dologi kiadások:

A dologi kiadások összege az előzL: ér,hez képest jelentőserr nenr r,áltoztak, szátnszeriien
5.678eFt.

K4 E llátott ak pérrzbeli juttatása i,'segél 1,gk/ ;

Az egl,es jegyzői lratásliörlre tarlozó segélyeket évközberr (rrrárciusig) pénzeszköz átadással a

Laciárr||renei iiözös Örrkor-rrrárlyzati Hil,atalnál (továbbiakbarr: I(Ön kell betervezni és

l<ifrzetrri. Az ere ér]<ező ibdezet az Otrl<orrnánl,zatok (Ladárrybene, i(urrbaracs)
költségr,,etéséberr jelerrik rrreg, iria;d pérrzeszltöziitadás lteretóbcrr keni1 ,dí. a i(ÖH-hoz.
Ei,liii zbe n e iő ir,án5,z at-nió do síi ás sa 1 kerui a lrelyérc.

tfi Egyéb rrrűkcidési célú kiadásrrlt, K6 Ber"uirázás, I{7 Jiclí4ítás, I(8 Egl.éb fellra]nrozásj cé]ir

kiadások. K9 Finarrsz tr ozási kiadások :

,\z tdei ér,ben ezeken a jogcírrreken netn került eredeti előlrán1,7al telvezésre.

Eférleg és eiőiránl,zat felhasználásl Éen, szöl,eges iudoklása:

A I{ÖH ber,étcli fonásárrak szurte 1009ó-át a fitranszítozási lrevételck teszik ki. rrrel),et liarli
leildszcLességgel r-rtal át az Örrkontránvzat, enrrelt összege érlcs szinterr 37.55 ] eFt.

N{ű]iiidési célú tárrrcrgatás álrt-tr be lii]r,ői (k r-rnbat,acs segély) 2.44jcFt,

A KÖH kiadásai az a\ábbiak:
Szernélyi juitatások 23.725eFt, a hozzá íatltozó rnun-kaadókat terhelő járulél,ok és szociális
llozzájátníási adó 6.453eFt. Dologi kiaclások 5.678eFt, az e77átattak pénzbeli juttatásai
4.140eFt.

Az IlL-l. melléklet beinutatása:



1ib. nrelléklet az ..l20I5. (II.....) előterjesztéshez

Ladánybenei Közös Önkornrán5,zati Hivatal 2015. évi köttségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ber,ételek (e F't-ban) Kiadások (e Ft-ban)
N{egnevezés N{űIr.céIú Felh.célú Osszesen NIegnevezés F{űkcélú F''elh.célú Osszesen
B1 Múiltödési célú
tárr-ro gatások álrt-ri
beliilről 0 I{1 szerrrélvi iuttatások 23 125 23 725

Bl ó Egl,éb nrűködési célú
tárnogatások ber,ételei áht-
n beliilről 2 445 ) 4A<

I(2 Muri]iaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáiáralási adő 6 453 6 453

82 Fellralrrrozási célú
tárnogatások álrt-n
belülrő1 0 K3 Doloci kiadások 5 678 5 678

B3 Közlratalrrri ber,ételek 0

K4 Ellátottak pénzbeli
juttatásai 4 I40 4 140

84 N,{űködési ber,ételel< 0

K5 Egyéb rriűködési célúr

kiadások 0

85 Feilralrnozási ber,étel 0 K512 Tarlalékok 0

86 N4űködési célú átvet1
oénzeszközök 0 K6 Berrrlrázások 0

87 Felhalrirozási célú
átvett pénzeszközök 0 i(7 Felújítások 0

B8 Finanszírozási
ber,ételek 31 551 37 551

K8 Egyéb lelhalnozási célú
kiadások 0

8813 Maradr,ány
igénlüevétele k9 Furarrszírozási kradások 0

összesen 39 996 0 39 996 Osszesen 39 996 0 39 996

Az előirányzat fellrasznáIási terv készítésekol az Onkortnányzat áltai biztosított keret ker,ül

felhasználásra a lnér 1 e gb en i s tnert et ett kiad ás o kr.a.

Szárnszaki adatokat az elóterjesztés 2lb sz. lrrellékletében isrrrertetjtik.



2/ll, lrrcl lókI ct ttz .. l 201 5. ( I I.... ) cliitcricsz,tósl rcz

[lliíil,rillyzat ós lilrvittitílsi í'clllaszllílrisi iittrnterv

c Ft-ban

Megncyczés l:lIlllilr í'cbruá r lll1l rcl tls á orilis l|lil l lls l tlttltls i írIirrs :l t| gu s7.t. szt,lltc lrt lr- <rlrtóber ttoventlrer tlccelrrlrer osszcscrr

Rpvó t elck

B8'l 3 Mal,aclvlrnv (_) 1] 2 1,2 38 8 149 l46 261 ó 33ó 0

t] 1 Mtrli.cólúr tltnogatás áht-n bcliilrol 0

Bl(l Bpr,ób míil<. cól l tánrogatásolt bcvétclc rllrí-rl bcliilr,(il 8l5 l3l 5 8I5 z 445

B2 lrcl llal nrozás i cói ír tlrniosatirstrl< áht-n bel ii I tó l (l

83 í(<jzlratalnti bcvótclek 0

84 Miilic'dósi bcvótclck ()

R5 lrc]halnrozlrsi bevótcl 0

]6 Miikoclési cólúl tltvett pórlzcszliciztik 0

B7 llclhalrrlozás cél l irtvett pónzcszl<tjziil< 0

B8 F-irlanszírozási bevótclck 3 505 3 495 3 41{) 2 920 2 890 2 320 3 500 2 90|l 3 030 2 660 3 251 3 102 37 55l

[lcvétclek iisszesen 4 321) 4 3ll 4 296 2 922 7 902 2 853 3 5()íl 3 057 3 í76 2 92,] 3 257 3 43íl 39 99ó

I{iadti,sok

I(1 Szcnlólyi irrttatllsok 1 894 1 894 1 394 l lj94 t 894 l |t94 2 194 l |l94 l li9lt 1 395 1 [J95 2 339 23 "l25

K2 lVILrn kaadól(at terhcló i á t,Lt l r'li,,li is szoci á l i s htrz.z-il i 1rrtrl ási aclti 535 5]5 535 535 535 535 545 _535 53,5 535 535 55 i{ 6 45_]

I(] IJrr]oqi l<iarlások 5l0 49i 485 431 435 42l 4).o 432 4lJ0 ll9l 19I 49l 5 678

K4 Ellátottal( pónzbcli juttatásai 1 380 1 380 1 380 4 l40

I(5 l]sr,óll rrriiltticlósi célír kiaclásol< 0

I(.512 Tarlalékok 0

I( íl Rcrrlházi'lstrl< 0

I(7 Felúriítások 0

l( R F.gví:l] í'clhalnlozási célir l<iacliisok 0

I(9 Fi nanszíroási kiatlásol< 0

l(iadáso|< iisszcsen 4 3ls .t 300 4 294 2 9l0 2 364 2 [t50 3 359 2 91l 2 909 2 92l 2 92l 3 43ít 39 99(l



A többér,es kiadással iáró feladatok szö.r,eges indoklása

Xz /lnt, 21. § (4) bekezdése alapján az önkorrnánlzat költségvetési előterjesztésében
szerepeltetni kell a többél,es kiadással járó feladatok előiátt5,zatait él,es bontásbarr. A
Ladányb enei Kö zö s Örtkorrrrárry zati Hiv atal vo natko zás ában ez nenrle ges.

kön,etett támogatások ször,eges indoklása

l,z At:rt. 24. § (1) bekezdése alapján az öttkornrányzat költségvetési előterjesztéséberr
szerepeltetni kell a közvetett tárnogatásokat, rnely a Ladárryberiei Közös Ötrkolrrrárryzati
Hivatal lronatko zásában nerrrleges.

saiát ber,étel és adósságot keletlEeztető ügvlet ször,eges indoklása

nz Xttt. 29lA. §. szerinti telrlszánroknak rnegfelelően a költségvetési évet kör,ető lráronr ér,
tervezett előlrányzatainak keretszárrrait fobb csoportokban és a 29l A. §. szelirrti tervszárrroktól
tör,ténő esetlege s eltérés indokai. a Ladánybenei Közös Örüorrrrányzati Hivatal
rronatko zásában nem relevátls.

Ladárrybenei Csiribiri Ovoda

B1-7. Köitségvetési be\.ételek alakulása

Ezen LTer,ételek közül az Ór,oda intézrrrétll,énél rnűködési ber,éte| az, atrri biztonsággal
ten,ezhető eredeti elő ir,ánvzatként.

84 Működési bevételek:

Osszességéberr 7.350eFt, rnely az intézrrrérryi ellátási díjakbó1 és a kiszán7ázott
szolgáItatásbó 1 (szo c iális étkezteté s) tevő dik ö s sze.

B 8 Finairsz ír ozási ber,ételek :

Az Onkornányzaí költségvetésében is szereplő irrtézrrrérr.vfinanszlrozás bel,étele szerepel
ezen a solon az örrerővel nör,elt összeggel 56.966eFt-ta1, rrrely a rrrűködésle kerül
felhasznáLásra, anti a kiadási oldalorr részletezésre kerül.

B 8 1 3 Maradl,ány igérryb el,étele : (p érrz forgaio nr nélküli b evételek)

1-9 Kö}tségvetési kiadások alakulása

K1 Szernélyi juttatások:

A szerrrélyi juttatásoknáI az e\őző év tervszátnailroz képest jelentős vá7íozás rrrutatkozik,
nivel az idet értől két lépésben szelepel bérenrelkedés, előszöl jarruár 01-tő1, r,alatnint
szeptenrbel 01-tő1, nrel1,19 a közporrti költségvetés átlagtárnogatást biztosít. Ezen
intézményrrét két jubileurrri jutalorrr és két rryugdíjba vonuló rrriatt is oh,an jelentős a yáItozás.

A betervezett összeg 35.299eFt.



I(2 N4unkaadókat tellrelő járulékok és szociális 1;tozzájétrulási adó:

A nrunkaadót terlrelő járulékok rrrértékei - ainelygft bérarárryosak - az előző ér,hez képest
szintén trör,ekedtek,

K3 Dologi kiadások:

A dologi kiadások összege az e\őző évi teljesítés szintjén nraiad 1,80Á-os rászorzással,
szánrszeriien i 6.569eFt.

K5 Eg5,éb rnűködési célú kiadásoir:

2.7 1 7 eF i került b etelvezésr e a 20 73 évi felüh, izs gálat fedezet ekérrt.

I(4 Ellátottak pérrzbeli juttatásai,

K6 Ber-ulrázás

2 db asztal i,ásárlása r,áit szükségessé a tálalókonylránál, rrrelyrrek összege 200eFt.

I{7 Felűjítás, I(8 Egyéb felhalnozási céiú kiadások, K9 Finanszírozásikiadások:

Az idei évberr ezeken a jogcímeken nem keruit eredeti előiányzai tervezésre.

§{ érle g és elő i ránvze]iflelhe§apjilá si Éell, szöv e ges ind oklá sa l

A Csiribili Ór,oda rrrérlegének ber,ételi oidalán szerepel az intéznényi tér,ítési díj, rrrint

rnűködési bel,éte1 7.35OeFt-tal, r,alatnitrt az Örr]<orirrárryzattőI átvett ftnanszítozási ber,étel,

nrelynek inér,télre 56. 966eFt.

Az Ór,oda kiadásai az alábbiak:

Szernélyi juttatások 35.299eFt, a bozzá taúoző járutrékok és szociális hozzá4átr-rlási adó

9.531eFt, a dologi l,iadások pedig 16.569eFt. egl,éb rrrűködési célú kiadás 2.717eFt,200eFt
asztal l,ásárlás.

A fenti adatok táblázatos elrendezésben az előterjesztés 1/c rrrellékletéberr talállr.atók,



1/c. rrrelléklet az ..12015 (il ... ) előterjesztéslrez

Ladánybenei Csiribiri Ór,oda 2015. ér,i köitségvetési mérlege közgazdasági tagoIásban

Ber,ételek (e Ft-ban) Kiadások íe Ft-ban)

N{egnevezés Műkcétú Felh.célú összesen n{esnevezés N{űkcélú
Felh.
célú összesen

B1 N4űködési célú
tárnogatások álrt-n belii 1ről 0 k1 szerrrélyi juttatások 35 299 35 299

B16 Egyéb niíködési célú
tárnogatások ber,ételei álrt-ri
belü 1lől 0

K2 Munkaadókat terlrelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adő 9 531 9 531

82 Fellralrnozási célú
táirro satások álrt-n b e liilró 1 0 K3 Dolosi kiadások |6 569 16 569

B3 Közlratalrrri bevételek 0
K4 El látottak perrzbeli
iuttatásai 0

84 N4űködési bevételek 7 350 7 350
K5 Egyéb nűliödési célúr

kiadások 2 1I7 ) 117

85 Fellralrrrozási bei étel 0 K512 Tarlalékok 0

86 N,{űködési célú átvett
pérrzeszközök 0 K6 Ber-ulrázások ]00 200

B7 Fellralrnozási célír átvett
pénzeszközök 0 K7 Felúiítások 0

B8 Finanszírozási
bevéteiek 56 166 200 56 966

K8 Egyéb fellralrrrozási célú
kiadások 0

88 13 Maradr,án},
igéntüevéteie 0 K9 Firranszír,ozá si kiadások 0

összesen 64 116 200 64 31,6 Osszesen 64 116 200 64 376



Az előírán),zat felhasznáIási terry készítésekor az Önkolrrrárrl,zat áItaI biztosított keret ker-ül
feIhasználásra és a rrrűködési ber,ételek a rrrérlegben ismeltetett kiadásokra.
Szánszakt adatokai az előterjes ztés 2lc sz. nellékletében isrrrertetjük.



2/c. IrreI lól<l ct ttz ..l 20I 5. ( l l,...) clótcljcsztóslrcz

Bliiirrinyzrrt ós lilrvitlitrisi fcllrnszlr:ilrisi iitcIlrtcrv

c llt-ban

Megrrevezés .|atruilr í'cllrurir llla l,cl tls április lrlaJ us .| tlllltls .jírlius artgusz,t. sze;ttcnrb. olitólrcr lloveIttltcr rleceItrlrer osszcsett

I]e\,étaleli

B313 Mtrrarlvány 0 () 121t 118 II1 14 95 ,30 19 ó9 91 0 0

Bl Miik.cólúr tlrrrrogatás áht-n bclii|rol 0

B l 6 llgyéb nluli. cólúr tánrogatiisok bcvótclc álrt-rl bcliilr,(il 0

82 Fclhalrnozási cólri tiinlogatások 1lht-rr bcliilr l 0

83 l(ijzhatalmi bcvótclcl< 0

B4 Mírkodósi bevótclclt 612 ó13 612 ó13 612 613 612 (ll3 6I2 (l l3 612 ó13 7 350

B5 Felhalnlozási bevótcl 0

86 Miiliodési célú átvctt pérlzcszk z-óli 0

B7 Fcllralrrroz si cólír iitvett 1li,llzcszkoziik 0

B8 Finanszírozási bcvétclck 6 59,7 4 000 3 878 3 378 4 920 ó 500 4 920 4 131 4 930 4 33l 4 2,79 4 602 56 9(ló

Bevételck sszrscn
,l209 4 (ll3 4 6ll 4 609 5 649 7 l27 5 627 4 824 5 62l 5 013 Ll 9í]2 5 0l5 ó4 316

KI (lI lo,1Olí

I(1 SzemóIyi .|uttatársol<
2.50() 2 500 2 500 2 500 3 400 4 499 3 500 3.5(X) 2 600 2 600 2 600 2 600 35 299

l(2 MLrnkaaclóliat terhclo járrrléliolt és sz,ooiális hozzajlrlrrlási acló 6,75 6,75 6,75 675 913 215 945 945 ,/02
702 1()2 1(\2 9 53l

I(3 Dologi kiaclások 1 3l7 I 3l7 3l8 l, 3I1 I 31,7 1 318 1 I02 30() 2 25o | 620 1 ó,90 1, 713 ló 5(l9

I(4 Ell1rtottak pénzbcli j uttatásai 0

I(5 Egyéb niikcjdési célír ltiacllrsclk 211,7 2 7l7

l(512 TaItalékok 0

l((l Bel,uház/rsoI< 200 200

l(7 FclLijírísok 0

l(8 Egyéb lcllrallnozási célrj kiaclllsok 0

1(9 Fi trarrszírozási kiacllrsok 0

I(iadásolr iisszesetr 7 209 4 492 4 493 4 492 5 635 7 032 5 547 4 745 5 552 4 922 4 982 5 2l5 64 3I6



Az Aht. 24, § (4) bekezdése aiapján az önkornrányzat költségrletési előteljesziésében
szerepeltetrri ke1l a többér,es kiadással jár,ó feladatok előir,ányzatait éves borrtáslrarr. A
Ladárryb errei C s ilib lli Ór,o da vo natko zás ában ez nenrlege s.

közvetctt támcgatások szöveges indoklása

Az Aiit. 24. § (4) bekezdése alapján az örrkotnránsrzaí költségvetési előterjeszté,sében
szerepeltetni keil a közl,etett tánogatásokat, trrely a Ladárrybenei Csilibiri Or,ocia
r otratliozásá batr tretirleges.

Saiát be_r,étel és adósságot lq,etretkeztető ügl,Iet suör,eges irrdoliiása

az Áht. 29lA. §. szeriirti ierl,szánroknak rnegfeleiőeir a köitsógvetési ér,et körlető lráronr ér,
tervezett előkán7,7vlainak keret szát:,ait lobb csoportokban és a 29l A. S§. szerinti tervszárrroktói
töfiénő esetleges eitér,és indokai. a Ladánlüenei Csiribiri Ór,oda vonatkozásában neirr
re lerráns.

Osszefoglalás

A 2ü15. óvi kö]tségvetés készítését alalrr;etően nreglratározta a feladatellátás fiirarrszfi,ozása,.
A 2015-re ielentősen rttegr,áltozik a szociáilis r*rrclszer, Fő cé]kitúzésürrk a nrűködőkéiresség
biátlsítása. az eltiző évek szitirrotralát nlep_tarirla. L]salt ezt ltör,etően szárnollratunk -
elsősorban pályázati lelretőségek igénl,§g1,61elér,e1 nregvalósuló fejlesztésekkei,
b eruházás old< al, fe lúj ít áso kka1.

A köitségr.etési rendelet tervezetben szereplő önként vállalt feladatokat és a
feladatfinanszírozás rendszerén belüli kiadások nem firranszírozott részét egyéb
önkorrnányzati fonásokból kell, illetve kellerre biztosítarri. Mindezek ellenére, optirnális
ltöltségvetési tervezetet sil<ertiit a Tisztelt i{épviselő-testület elé terieszteni, a 20l5. ér,i

i<öltségvetés végrelrajtása soi,án is foliozottan törekedni keli a takarékos gazdállcodásra és

ineiret közberr fblyatrratosarr iigyelrri. 1rogy il kiadásokat trenr lelrct tirilóprri..
2015. évberr a jelerrlegi irrfur,rrrációirrli aiirpján kiielerrthetiük, hog1, az On]<oi:miirryzattrak a

rrriikö ilé sélrez ninc s szük s ó gc ]rit e j flelvéte]re.
Arrreruryiben az clirrorriiottak betartásra lteriilrrelt és rerrdkívüli e]őre rrerrr látható negalív
]ratások tretn irrerülnek íbl a 2015, évi költségvetés teljesítlretőrrek látszilr.



Rendelet-tel.r,ezet

Ladánl,b en e Község Ö nko rrnán y zata Képviselő-testütretének

..12015. (II....) rendelete

a 2015. évi költsé5,etésrőI

Ladárr5,bene Község Önkorrrrári.:,zatának Képviselő-testtilete (tor,ábbiakban: Képviselő-
testület) Magyarország Alaptör"i,énye 32. cikk (1) bekezdésében" l,alamiirt az
Allanháztartásról szóló 2012.. évi CXCV. törvény (tol,ábbiakbarr: Aht ) 23. § (1)

bekezdéséberi loglalt felhatalmazás, valamint a Szet,r,ezeti es Működési Szabá1),zatr,ól szóló
512011. (V. 26.) örtkornányzati lendelet 39. § a. porrtja alapján - aPénzügyi- és Ellerrőrző
Bizottság r,élernényének kikérésér,el - és a 2015. ér,i költségvetésről szóló 2011. évi C.
törrlétly aiapjárr eljárva az alábbiabó1 rerrdelkezik:

Altaláno s rerrdelkezések

1. §.

A retrdelet hatá|l,a kiterjed Ladárryberre I(özség Önkormárryzatára (tol,ábbiakban:

Öir]<orrrráiryzal) és a Ladánybenei l(özös ÖrrkorrnárryzaííHjvatalia és a Ladánybenei Csiribili
Ovodára (tor,ábbiakbatr: Intéznrérryeire),

A költségvetés círrrrendje

].s\,

Képviselő-testület a l(öltségvetési címrendet 2015 é1,1e a következők szerint állapítja rrreg:

Citn szán'

I.

II.
TII.

Neve

Ladárrybene Község Öirkornrányzata
Ladánybenei Közö s Orrkonnány zati Hil, atal
Ladárrybenei Csiribiri Ovo da

A nenr intézrnérryi keretek közötti feladatok az Il1., IIl1, és III/1 szátnú rrrellékletekben
alkotrrak örrálló cíneket.

3. §.

(1) E rendelet és rnellékletei bemutatják az önkonnányzat és aziníéznrényeinek a 2015. évi
r,árlrató bevételi és kiadási előirányzataií és a fellralrrro zási kiadásokat külörr-ktilöir a

cínrretrdnek lrregt-elelő bontásbalr, tor,ábbá az örikorrnárryzat és a Ladánybenei I(özös
ÖrrkormárryzatiHivatal szociálpolitikai ellátásáva1 kapcsolatos kiadásokat.

(2) E rendelet rőgziti a költségrzetés r,égrelrajtásár,al kapcsolatos szabályokat,



4. §.

A Képviselő-testület az öirkonrrányzat és költségl,etési szerl,ként rrrűködő intézrrrényei
ter.ókenységének rnegvalósításár,ó1 e rendeleiberr rr'egáliapított egységes költségvetés szerint
gondoskodik.

Áz önko rnr ány zat }: el.ételeí

5s

(I) Az örrkorrrrányzat ber,ételei

B 1 N,{iiködési célú tárrrogatások áIlamháztaúáson beltilről
B 2 Fellia 1rrro zási célú táino gatáso k államháztartás on be lri]r ő 1

B3 Közlratalrni bevételek
B4 Működési ber,éteiek
B 5 Feliralrnozási bevételek
B6 Mű.ködési célú átvett péirzeszközök
B7 Feliraiinozásl célű átvett pérrzeszközök
IdölÉségr.etésl bevételek összesen :

B 8 Finansz ir o zási ber,éteiek
I(öltségvetési lriány belső íiiranszl1,ozására szolg, pénzlorg. ber,. rnűk. céka
I(öltségvetési lrián_v belső firransznozására szolg. pénzforg. ber,. lelh. cé]ra

BB i 3 Pérrzfolgalorn rrélküli bel,ételel.- összesen/előző éví inaiadl,ánv/
Onko rrraányzat bevételei nriridö§szesen :

(2) Ber,ételek részletezését e rendelet Il2. sz. rnellékiete tatl"alrtnazza.

Az önkcrnráwyzzt kiadásai

6. §.

(1) Az ö nkonr:árry zat ktadásat

tr(1 Szeirréiyi juttatások
I{2. N4uir]<aadó lrat i er lre lő j ár,u 1é ko k é s s zo ciá lis ho zzáj árulást
iC Dologi kiadások
I(4 Ellátoitak pérrzbeli juttatásai
i{5 Egyéb inilködési célú kiadások
- K512 Tartalékok 394
I(6 Beruházásck
I{7 Felujítások
K8 Egléb feiiralrnozási célú kiadások
I{öitségvetési iciadások összesen :

I(9 Finansz ír o zási kiadások
Örrkornrán y zat kiadás ai nrindös sze§en :

( 2) Fo glalko ztatottak 7étszána (engedélyezett)

eFt

144.295

21.2aa
I5.997

L81.492

í8|.492

eFt

2I.342
adó 6.178

3 6.535
7.4aa
5.008

1.951
8.255

300
86.975
94.517

lgt.492

20 fő

(3) A kiadások lészletezését e rendeiet I/1 és |l3, sz. nellékletei hrtaImazzák.



A Ladánybenei Közös Onkorrnányzati tr{ivatal ber,ételei forrásonként

7. §.

(1) A KÖH bevételei

B 1 N4űködési célú tánrogatások állanltáztafiáson belülrő1
B 2 Fe llralrrro zás i célú t árno gatáso k állanháztartáson belülr ő l
B3 Közlratalrrri bei,ételek
B4 Működési ber,ételek
B5 Fellialrrrozási bevételek
B6 X,{űködési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalrrrozási célú átrlett pénzeszkőzők
Köitségvetési ber,ételek összesen:
B 8 Finarrsz ír o zási bevételek
I(öltséevetési lriány belső finanszu,ozására szolg. pénzforg. ber,. rrrűk. cé]r,a

I(öltségvetési lriány belső finanszll*ozására szolg. pénzforg. bel,. felh. célra
B 8 1 3 P énztbrgalo irr rié lküIi ber,éte lek ö sszeserVe 1 ő ző év t nraradr,ányl
Ladánybenei Közös Önkornrányzati E[ivatal bevéteiei nundösszesen: 39.996

(2) Bei,,ételekrészletezését e rendelet IIl2. sz. rnelléklete tatlaltnazza.

A Ladánybenei Közös Önkornrán},zati Hivatal kiadásai

eFt

2.445

) A^<

37.55I

8. §.

(1) A KÖH kiadásai

K1 Szerrrélyi juttatások
K2 Munkaadókat terlrelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó
IC Dologi kiadások
K4 Ellátottak pérrzbeli juttatásai
K5 Egl,éb rriűködési célú kiadások
- K512'fartalékok
I(6 Berulrázások
I(7 Felújítások
K8 Egléb fellrairrrozási célú kiadások
Köitségr.etési kiadások összeserr :

I(9 Fiirarrsz ír o zási kiadások
Ladányberrei Közös Onkornrán},zati hivatai kiadásai rnirtdösszesen: 39.996

(2) Fo glalk oztatoít ak 7étszána

(3) A kiadások r,észletezését e lendelet IIlI sz. rnellékletei taúaltnazzák.

8fő

eFt

23.725
6.453
5.618
4.110

39.996



.A I-adánylrenei Cslribiri Ovoda bel,ételei fol rásonként

9. §.

( l ) Az óvoda ber ételei

B i Működési célú táirrogatások állarrrháztaftáson be]ülrő1
B 2 lre llra 1rrro zás i c é 1ú tárrro g atások állarrrlráztartás on be 1ü ]r,ő 1

B3 l{özlratalini ber,ételek
84 N{űköclési lier,ételek 7.350
B5 Fellralnrozási L,,er ételel<

B6 Míílrödési célir átrrett pérrzeszközök
B 7 Fellralrrro zás i célú átvett p énzesziiö zcik
KöltségveÉési bevételek összesen: 7.350
B8 Firrarrszír,ozási ber,étc]ek 56.966
i{öiiségvetósi lriány belső finar-rszirozására szolg. pénzforg. bev. trrtik. célla
I(öltségvetési lriány belső linanszíi,ozására szolg. pénzforg. ber,, felh. célla

B 8 i 3 Pénzfolgalorn né1küli ber,éteiek ö sszesetVel ő ző évi nraladr,án},/
Ór,oda bel,ételei mindösszeserr: 64.316

(2) Ber,étel ek részletezését e rerrdelet III12. sz. ineilék]ete taú,almazza.

A Ladán3,benei Csiribfui CIr,oda kiadásai

I0.§.

(1) A KOH kiadásai

I{1 Szernéiyi juttatások 35.299
K2 h4unkaadőkat terlrelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.531
K3 Dologi kiadások i6.569
I{4 Ellátottak péirzbeli 

_j uttataisai
K5 Egl,éb rrríikcidési cilir trliadásolr 2.717
- i{5l2 Tartalókok
K6 Ber:urlrázások 200
I{7 Felúrjítások
I{8 Bgyéb felhairr.ozási célűl lriailrisok
Költségvctósi kiadásotr< összesen: 64.3i6

, : : l : , j 1tt./ tr 11líiIlSZtrOZítS1 Kla(liiSt) r*

üvocüa ki*dásai nrirrdösszescn: ó,{,.316

(2 ) Fo glalkoztatottak létszánrir l4tó

(3) A ]riaclásolc részletezését e rencielet IIi/] és a IIl/4.. sz. rrrellékletei tartalnrazzák.

A kö ltségrletés véglehajtás ának szabáIy at

eFt

eFt

11.§



(1) A liöltségr.etés r,égrelrajtásáí az ál7amháztartásról szóLő 20l1.ét,i CXCV. törr,ény és a
4l20I3 (I.1i.) I(onnárr;n,endelet az államlláztaftás számvitelr,ő1, r,alamitrt a Szárnvitelről
szóló 2000. ér,i C. törvérry ide l,onatkozó előtrásai, r,alanrinI" az áIlatnházíartási törr,élry
végrehajtásáró1 szóló 368/201 1. (XIL 24.) Kortnátl5,rerrdelet előírásai szerirrt a
Ladárrlóerrei Közös Örrkorr.ián5,zaíi Hivata7 végzl, tnind, az Önkorrriányzat, tnnd az
intézrrr érryei rlonatko zásában.

(,D .a, költségvetésberr elkülörrítetten szeleplő tartalék előir,án,vzata szolgá1 az évközj indokolt
többletkiadási igéiiyek, valamiirt az elmaradt bevételek pótlásár,a, A taft.alékkal való
rendeikezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.eFt rnér,tékig a polgárrrrestere
lsházza át a testület a N4ötv. 68.§. (4) bekezdése felhatalnazásál,al, azzal a irregkötéssel,
ho91, a képl,iselő-testület döntéseit ezetr joga gl,akorlása közberr felül nerrr bírálhatja. A
két képviselő-testületi ülés közötti felirasználásró1 a polgár,rnester köteles a soron
kör,etkező képviselő-testtileti ülés előtt beszárrrolni.

(3) A Képviselő-testület a Ladánlöenei l(özös Önkorrrrárryzati Híl:atal jutaInazási keretét a
törr.ény szeliriti illehnérry és rrrunkabér 10%-ban hatfuozza tneg.

(1) A költségi,etésben elkülönítetterr szereplő és jórláhag1,ott berrrlrázási, felújítási
e\Őttányzatra csak oil,an rrrértékberr és csak ak]<or lelret kötelezettségr,állalást eszkö zölni,
anill,g11 rnértékberr, és arrrikor az önkonrrán1,7glfu. az effe elfogadott ber,ételi fon,ások
befolynak. tehát rerrde]]<ezésle állnak (iparűzési adó, gépjármű adó stb,).

(5) A ber-ulrázások, felújítások r,égrehajtása illetve pénzugyi elszárrrolása sor,átl inindenképperr
elsőbbséget éll,ez a páL5,ázaton nyertes beruházás, felújítás, iileti,e az ezekkel kapcsolatos
kötelezettségek telj esítése,

(6) A Képviselő-testület feIhataltnazza a polgárrnestert, hogy az átrrrenetileg szabad
pétueszközök lekötéséről gorrdoskodjon oly rnódoil, lrogy a lehető legnragasabb lrozarrr
elérése biztosított legl,en, állarrrilag garairtált pénzintézett ellre11,92655.1 iiletr,e
befektetéssei.

(7) Az év közberr esetlegesen jelentkező költségrletési lrián1, fitranszírozásáról a Képl,iselő-
testület döiit.

(8) A költségvetési rendelet tartaltnazza a közszolgálati tisztségviselők kegyeleti és szociális
jellegú tárrrogatását a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló tönién)/ előu,ásai
szeritrt.

(9) Az Orrkorrrránl,zat álta| táinogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévet követő él,
január 31-ig a tárrro_qatott célnak rnegfelelő íellraszrrálásról szárnlákkal igazolt írásbeli
elszárrrolást készíterri, nrely,ről bőr,ebben a tárrrogatási szerződésben tbglaltak szeririt
lcapnak részletes irrforrnációt. A |olyó évi tárnogatás benyújtásál,a csak az jogosrrlt, akirrek
az előző ér,i elszárrrolása berrl,újtásra került. nrely elfogadásáró1 a Képviselő-testület
zárszánadásig dönt. A tánogatás fol1,§5ilása ezt követően törlénlret csak, tánrogatási
szerződés kötésér,el.

zárő rendelkezések

10.§



(1) E lendelet kilrirdetését köllető 3. napon lép lratái5,b2.
(2) E lerrdelet reridelkezéseit2015.jarruár. 1 napjától keli alkalrrrazni.

/I(aldos Attllal lSzádl.áriErika /
polgárnrester aljegl ző

A kiirir:detés napja: 20 1 5. fbbnrár. . . . . ..nap

lszádváriErka l
aljeg,l,ző



A tálr]ázatban IéYó adatok liötelező fe]adalokként énelmezendók, alábontásssal klllönboZletve neg az a]lamigazgatas] és ónIiént rálla]t íe]adatokat,

1,1, inel]ék]et u,,, ]015 (lI.,,,.) rendelethez

t ,d4n\]réné trö7§éo ÖnkormánYzatának 1015. é\,i kiadásoli alakolása

KoImiin],zati
Funkció

szakíeladtt llegnevezés
Fogl.
sáma

KllK]
Szem. l tI. a,lót

irrrt, I t.inr.

K3
DoIogi
liiad.

K4
szOcpol.

ell.

K5
ltíik.célít
Iiindások

It6
Beruháziisoli

K7
FeIíljitísok

K8
Egréb

íelh alil.
célú kiad.

Ii9
Finansz,
kiadások

összgen

06_r0]0 160000] aermelés,-keze]és t0 80

0j]0]0 ]70000 Szenn 6j 65

c5 l 0j0 isll0 lepü]ésj hu]]adék 100
J00

0,15 160 j]]000] Közuia}i, hldak 1 154
4 15:l

0l3]50 6sOOí}1 l akóingat]arr bérbeadása ]90 ]S 328

3i

01jj50 6s000: Nelrr lakóincat]an bérbeadása l ]00 -118
1 5l8

,,

066010 slj000l Zi Idtcrl]erkeze]és l 475 J]5 ]1jj 3 055

I111 1,1

01 l 130 S]1 ] l]] Önkorm-j ]ogaüiotá _] 100 s70 15 99] s 676

01 ] 130 s.l ] ]ó] önk,hilatal
,]? 51 j7 551

01 l 130 019 Onkotm 6 S00 ]54 8 ]55 15309

hli s ]:l:

06_101 0 Iiöz|iláliiá5 3 5S0 3 580

06ó0]0 E,+1.10] 1 és kózsécg 0.]5 3]5 ]]5 ] 330 190 2 960

1,100 l :i00

S]190s9 lrálánoS ta]laiék ]9] 3 9.{

8j101 1 l S]i9lj9 otodai nelelés
56 966 56 966

s5]01 ] ] fenntalá S00
800

ii,li l, r1

0j]] ] ] S6]10l l Húion osi alaDell ]30 ]E0

07],11l S6]301 1 Folon,osi alapeliát l55

0]]0i 1 §69n-] ] ] Család- és nővéd 670 ] ]j6 ]40 l jJfl

Ss]li11 Rendszeles szoc
0

1060]0 8S]1 _11 Lailáslennt,l,notma. 1 100 l 100

Ss]]]]1
onkom,segó]),]áüneneil 500

500

SS] ]]]1 onkoril,seqéh"tenetési J00

sS]1]91 Ec\ eb önL,eseti pe e ] 600 2 600

sS]]03 1 Kőzternetés 400
400

]0lc5 SS99]1 i s70ciális étkeztetés ] 9.10 .l00 í 040

10l055 Ss99:S l Faugondnoki. 16] j10 l00 2,15

]]l |. l
2 ),5

]060]0 i899_1]5 Önk,ált,nr,ú jr,iakást,
300 300

|.,lj rlli:,jlll iliLli
1i)a]

s90-1.1]6 Kózl)asznúa}i fog1. ]4 ]5
10

1:3 :íl0 l3 ]06

s90,:01j ivil §7ér\,muk lam
i 0]] 3 01l

S90j065
Lghúak közös5égi és hiiéleti
te\,,

]00 300

i)ti.al]: ,"i]l] 
|1

0s]0 1-1 910l 3i könvrtári szoh 05 9]1 3j0 ]S0

0S]09 l 91050]j I{ózn, lntéan l.:179 j]]5 ] j85 ?6 3 635

!..jl..,.jlili

0St030 9]l 10]l snonlet műli és fei i]0

gJg90()] \,1,[,s ec},éb köz.társ.l 1j5
5,155

oi!ici: \,áilr]j
65

0]j3]0 96030]l Iiö7lemeló lennt és n 6j

36 535 7,100 s 006 l 957 8 255 300 91 571 l8l 19]

onLolnliin},znt ö!s26cn ]0.00
1|

3]2
6 178



Bel,ételeii rrreglratározása fellrasználhatóság szerint,
12.sz, melléii] et a,.120 1 5.( lt..,., )rerrdelelhez

Ber,éteIelt alakuIása
eFí

Kötel eZó

Orrlént
l állalt ,{l1arniq osszesetl

B1 l{űliödési céIú támosatásoIi álIamháztartáson belülről
B 1 1 Or-rkolrlrálrr,zat költségi,etési tátnosatása

onkornlánr,zati iltvata] ntíik. tártrosatás 34 808 j4 808
Zö]dterii]et-eazdálkodással kapcsolatos leiadatok tátiogatása l 506 1 506

],özr iá losr Lássa] kapcso íatos felad:rtok tan]osalása 18 720 l8 120
köztelrtető fellntartással ]iapcsolatos feladatok 100 l00
i(özutak fenntartása 3 269 3 769

Esvéb köte]ező feladat támosatása 5 000 5 000
Lakott külterül ettel kapcsolatos 1tladatok tárnosatása 15,] 757

Ovodapedaeóeusok átlasos bértárnogatása 12 87) 72 812
Ovodapedagó8usok rnunkáját közvetlenül s. átlagos
bértárnosatása 1 200 7 200
ovoda nlűködési tárIosatása 4 060 4 060
Gverrlekétkeztetési feladatok áilasos bérlárno satása 8 503 8 503

Gvertlekétkeztetési feladatok üzelrreltetési tárnosatása l319 l ]19

Hozzáiárulás a pénzbelr szociáiis iuttatásoL:iroz 1 ]]J 7 323
szociális étkeztetés 329 l 329
Tanvaaonclnokj szo] gáltatás 2 500 2 500

l(önr,tári és kciznrijr,e] ő dés i íb]a Catok tátrto satása I 960 l 960

üttltorrnátrvzat ltöItségl,etési tánloqatása összesen: ti4 91ti f ioíl 34 80s 122 226
B l6 Tánrosatásérté]i[i ber,éte]e

M\rIT Falrnrreqlriítlrsi plLlyltzat 17 561 t7 5ó1

F\4 iánr satá s nt ezőőrre 700 700

oEp firralrszirozás ] 80B

MI(P közlo sialkozatottak bóúálnoqatása 10 133 t0 133

Támosatásérté Itű ber,ételek összesen: 13 94l 18 261 0 32 2a2

B2 Feliralmczlrsi célú támogatáso k államlráztartásorr
belüIró l

83 Közhatalmi ber,ételek
C)tl];tlrrránvzal sl iilrrs rlliikörlLisi lrc,r,éte]c-i,

Géniárnr ű arlri 6 500 ó 500

j]i{rLllCji1 [0() 13 000 lj 000

kotununális adó l )on t 200

Bír,sJicok. pótlólrok _500 500
(_}nliormányzat saiátos műIiíidési ber,éteIei iissíe!en: 0 z1 200 0 200

R,1 \{i! körlési her,ételeli
N4űliödési be\,éteIek

Hatósásr iosliörhöz köthető be\,ételek 20 20

Esr,éb saiát ber,ételek (bérleti díiak.szoc. étk ) 2 200 2 504 1 704

Vae\,onlreze]ésbő1 szárrnazó ber,étel 0

Továbbszámlázott szol eáltatás 44a 700 1 140

KiI:ra,_ lrcl cIc]ek

Eqr,éLt saj át be\,-Áteleli össze"^en : -] 640 l

_i
J2]1l 0 -5 s61

85 F,,rl..rtr,raa,,,, l**,a l al.

}i6 \,ííi kiirIési cél ti áh,ett né nzeszliözö It

R7 Fellralnrozási cétú átvett nénzeszközöI;

B1-7 Kö!tseér,etósi ber,ételeli összesen 101 199 r{5 i85 34 808 1Bl Jo.'

B8 Finarrszírozási ber,ételek

E813 Fénzibrsilonr néll;iiIi her,ét_FIelt/ elfiző ér,i

nraradr,ánt, / :

Pónzfbrgalorrl nélktili ber,éte]e]t /cIőző él,i nraradl,ánr, / 0

Péltzforgalonl néIlrüli ber,éteIeIi / előző i"r,i nltl,adr,á n1, /

ö sszesen: 0 0 0

orrlro rrnárrvzati Irel,ótclek núltdö sszesen: 101 499 45 185 34 80B 1B1 492



I/3 . sz. rrretléklet a .. l 20 I 5 . (II. . . .. )rerrdeletlrez

Ettátottak pénzbeli .i uttatásai

k4 Ettátottak nénzbeli iuttatásai nrindösszeserr: 7 4aa

eFt

Eseti pénzbeü ellátások és tertnészetbeni ,itlttatások

Esvéb rászorultsástól fijeeő ellátás / Települési segéll 3 200

köztemetés 400

Eseti pénzbeli ellátások és terrrrészetbeni juttatások / szociális csomag 800

Önkorrrrán\zati segélv / átrrreneti 500

Etkeztetés 2 100

Örrkornránrzati seqély / tenretési 400

Osszeserr: 7 4a0

Esl,éb működési célú kiadások

Rerr dőrsée tárn osatása l20

Polsárőr Eel,esü]et 300

Bene-2000 Norrprofi t Kft .
50

Rónai IQtollkus Eg:ház 300

Ladánróene I(özséeért Alapítr,ány 980

Szociális Feladatellátó Társulás 1 300

Laiosmizse Tűzr,édelmi és \4errtési Köztestület l 300

zarándokut tánloeatása 35

Kecskenrét Aranúromok E gyesület i89

Tarlalékok 394

Duna menti és Iü skun sá e i Y íz s,azdáIkodási T ársu1 ás 40

K5 Esr,éb működési céIú kiadások mindösszesen: 5 008

Firrarrszírozási kiadások
Közös Önkorrrrán\zati Hivatal ( Intéznérry ) 31 551

Ladánybenei Csiribiri Ór,oda ( Intéznrény ) 56 966

k9 Firranszírozási kiadások ö§sze§en: 94 5l7



i/4. rrrelléklet az ..12015. (Ii, ...) rendelethez

Onkornrán3,zat feIhalrnozási lriadás ai

e Ft-han

Esr,éb felhalrrrozási céiú liiadáscI;

Első lrkáslroz iutól< táIttos,aiása 300

tr{B Esvéb feilralruozási célír kiadások nrindösszesen: 300

Beruházások

olrkortnántzat táreyi eszköz beszerzés 254

vedorlö laptop beszet,zes 140

IKSZT tárgvi eszliöz beszerzés 26

város és községeazdálkodásra tárgyi eszköz beszerzes 190

Tesnileti tagokrak laptop beszelzes 991

Lakó:neatlarr targl,i eszköz beszerzes 38

Neirr Iakóineatlan tirst,i eszköz beszerzés 3i8

K6 Beruir.ázások miirdösszeserr: L 957

F'etúiítások

Toma szoba 5 115

Telek r,ásárlás 2 540

K7 Fetúiítások rnindösszesen: 8 255



A táblázatban lér,ő adatok államisazeatási f-e Iadatokkérit érlelrnezendők" alábontás az idei ér,ben lletn tel,\,ezeú. mei\,önliélltes íe]adat lerrne.

IIl1, rne]lélilet aZ,./ 2015 (lL.,,.) rendeletltez

Ladánvhenei Közös Önkorrnánr zati Hivatalánali 2(}15. ér.i liiadásoli alatiulása

Kornlául,zati
Funlició szaldel ad^í l\{egnevezés

Fogl.
szám a

K1
Szenr
j Ití.

K2
]\{. adót

t.jár.

K3
Dologi
kiad.

K1
Szocpol.

ell.

K5
]\'I úkcélú
ki ad ások

K6
Beruházások

K7
Fclúiítások

K8
Egréb

felhalm.
cé|ú

kiad.

K9
Finansz.
ki 

^d 
ás ok

Osszcsen

01]1]0 84]]2 Onk Yata] 6 19 l85 5 221 28 619

1]20 841 I3 Adó leték 2 0]0 j4E 7]5 3 313

l090l0 84l]j8 §zociális szo]c, hell,i iqazq 2510 ó78 7i6
0,i0l0 88]l l Rendszeres szoc,s. 1a7,1 l 077

l0j0]0 88]1 1 Foc]aIl(o7-t?tást hel\,,1árn ló9 i69

06020 882] 1 Lakásfumt,t.norrna. 894 891

c)nkornrányzat iisszesen 8.00 3 7:5 6 453 5 678 1 140 0 0 0 0 0 39 996

Ber,ételek nreghatározása fellrasznállratóság szeri-rrt.

IIl 2. sz. melléklet a ..120 1 5.0I. .,,.)rerrdelethez

tser,éteiek aIakrr]ása a Ladánl,berrei Közös Ön}iornrán5,zati Hivatalnál
eFt

I(ötelező
Orrként
r,állalt Allamis. Osszesen

B 1 §{ű ködési cél ú tánrosatások áLlamháztartáson be l ülről 2 445 2 415

B2 Felhalrnozási célú támogatások állatnházíartáson belülről

83 Közhatainri ber,ételek

B,í B{űködési ber ételek

B5 Felhalnrozási ber,ételek

B6 ]\Tűködési célú átrett pénzeszközök

B7 Felhalrnozási célú áfi,ett pénzeszlrözök

B1-7 Költssé\,etési be\,ételek összeserr 0 0 0 0

B8 Finarrszírozási be\,ételek 37 551 37 551

R8l3 Pénzforgalorn nélküli }rer,ételek l előz,ő {yi 621,26|1,{ny /

Pénzforgaloln rrélküli bevételek lelőző évi n,Iafad\ránv / 0

Pénzforgalom néIküli ber,ételek l előző évi maraclvárry /

összeserr: 0 0 0 0

Ber.ételek rrdndösszesen: 0 0 39 996 39 996



II/3,sz. nelléklet a ../2015.QI.....)lerrdeletliez

Ellátottak pérrzbeli juttatásai

IIl4. sz. nellékiet a ,.l2a15.(II....) rendeletélrez

Feliralinczási lriadásoir atakulása /ÁFÁ- r,ai együtt,l

eFt

A táblázatban eredeti előirányzat ne111 szelepei

II111. rnelléklet az ..l 20]l5 (IL....) r,endeletliez

!,adánr-benei Csiribiri Ór,odánali 201-{. évi kiadásoli alakulása

eFt

Eseti nénzbeli ellátások és tertrrészetberri iuttatások

Rendszeres szociális sesélv 1 071

Foelalkoztatást h ely91195ilg tár-rrooaiás 2 169

Lakásferrrrtarlási tárrr o satás 894

otodáztatá si tárrroqatás

Osszesen 4Ma

Kornlánl,zati
I.u n lic ió

SzaL-feleClr1 Níegnclczés
Fogl.

szánra
l(1 Szenr.

jutt.

r1
§1. adót
t.jár.

K3
Dologi
liiad.

szoCpol.
ell.

K5
Nlulicclu
Iiiádások

K6
Beru-

lrázások
Felújí-
tásOk

K8
Egl,éb

fellralm.
célú
kiad.

K9
Finansz.
lii ad ás o li

Osszesen

091 l 10109l 140 85101 1 1 (Jr,odai Irevelés 10 2E ] 957 -l l95 2 711 ,l3 150

0960 1 0 56]91]1 o!odai intéztrrénvi étkeztelés l z 216 412 2 856 5 574

096020 56]9131 ískol ai intézlr]énvi étkeztetés 3 42O ]E] ]00 9 239

0l3390 j629]0 1 \/endég étkeztetéS 0._] 49] 1i8 2 399 3 014

l0705l 88992 szociális étlreztetés 0.5 855 l97 2 z8] J 339

f)nliormánlzat összesen 14.00 35 299 9 531 l6 569 2 717 200 0 0 0 64 316



Kötel ező orrként vállalt Aliamis összesen
B1 }{űködési célú támogatások áIIamháztariáson belülI.ől

B2 FeIhaImozási céIú támogatások államháztar.táson belülről

B3 Közlratalnri bel,ételelt

B{ I{űItödési ber,éte|ell

]\4úiltödesi bevétejek

szociá]is étkezők 2 040 ?.010
lntéznrénvi tél,ítésr díj - óvoda 1 642 l 641
Intéztnén_vi térítési díi - iskola 1 595 l 595
\/errdég étkezetetés 207 2 013
Egl,éb saiát ber,ételek

I(amat ber,ételek

Eer,éb saiát bel,ételek összesen: 7 350 0 0 7 350

B5 Felltalnrozási ber,óteleIi

86 \ííiiiötjési cólú á(velt péilzeszliözöl<

B7 Feilia[nrozási célú átvett péirzeszközök

B1-7 Költsgéi,etési ber,ételeli összesen 7 350 0 0 7 350

B8 Finanszírozási her,ételelt _\6 7 66 200 -i6 966

8813 Pélrzfor.,a!om nélIiiiii lre\,étele k l a|őz.ő évi m*raril,ínr,/
Petlzlorea]ont :relI:Lrli bererele], elözö er i t:taradráttr 0

Pénzforgalonr nélküli ber,ételeli l előző ér,i nraradr,ánr,/ összesen 0 0 0 0

Ber,éteIeIi nrindősszeserr: 61 -176 200 0 61 376

III/2,. sz. 1Ielléklet a ../20 1 5. (II. . ... ).endelethez

Ber,ételek aIakulása a Ladánvbenei Csiribiri Ól,odánál

iII/3,sz. nrelléklet a ../2015.(II.....)rerrdeleiirez

Ellátottak pénzheii juttatásai, egyéb rnűIrödési célri kiadások, ...

eFt
Atáblázat az idei éi,ben nelilleges, az efedeti előir,ányzat alapján

IlI 4. sz. lllellekleT a .. 20l5.(iJ....) rendeletelrez

Fellralrrrozási Liadások alakulása iÁFÁ- T,al egl,ütt/

A táblázat az idei évbelr llelnleges, az efedeti előnányzat alapján.

eFt

eF't





rÁ.l Exozraró dz n yó zliTlls nalÁs vt zs cÁlar rnnunalíi,ll yERóL

Ren d cle t- tc rry ezct v l l il It t c n n y i .j e lc n t ti s lr a t i't s :r, lrti lii rr ii s c n

Társaclalmi, gazclasági
hatás:

Egyób lratirs:

egységes jo galkalrnazlrs kiirlakítása

A rcndelet nrcgallrotírs:r sziiksógcs, ttlcrt: I(ozponti jogszabirlynak való rnegf-elelés, onkorrrrányzati gtt,zclálkocllrs szabályszerűrségérrel<

A rond let megalkotásának elm:rradírsa esetétr vírllrató kiivctkeznrónyek: Magasabb szintti jogszabáIlyal cllontótes szabályozás, állami nornratíva esct
megvonása

A rendelet alkaimazílsához szii lisó gc s í'c ltótclcl( :

szerlrezcti: Pénztigyi:

Aclott. Nincs.

I(o ltségvetési hatiis: Korrryczcti, ogészsógii gyi
kovetkezrlétlvek:

Adrninisztratív
terlreket be1olvásoló lT atais:

netlr jellemzo

Szcrnélyi: Tárgyi:

Aclott.





rÁ.l Éxo zrar,ó xz ltuó zETE s r-rarÁ svl zs cÁr,al Bnnu m nn yntt ó t_

Rendelct-terv ezct címc :

Társadalmi, gazdasági
1Tzrtás:

Pénziigyi:

Nitrcs.

Szcrrrélyi:

o'."r..",zors.C-)o''t.-.mányzatttetrde1etea20|5.évil<o1tsógvetésr

ffilamennyi iclcrrt s hat:isa, l<i.iliirriiscll

l(oltségvctési lT atás: I(orrryezct i, egószségii gyi Adnrinisztratív Egyéb lrirtás:

l<tl v ctl<c z tl ó rryelt : tcrlrcl<et belblvirso 1ó lratírs:

nenr jeilenrzo
egysóges jo galkalrnazás kialakítirsir

A'""d"t"tm"g'.rr.ti*--tit*ógcs,mcrt:I(ozporrtijogszabiilyrrak *iló ,""g1'"1"1ér, onkornrirnyztlti gazclállrocliis szabályszerirségérrek biztosítiisa

A r." d.t"t 
"r"gorr**es 

írn rr k elnr:r r:tcl ás a c setórr v ílrlr ató lriivetlrczrrróny elr :

megvonása

A r"",t"["t allr:rlrnazírs ához sziilrsó gc s feltétclc lr:

szcrvczeti:





ELOTERJESZTES

L adárrl,bene Község Orrk orrriárryzata Képr,i s e 1ő -testületérrek
2015, f-ebr-uár 24.-i ülésére

Tárgy: Ladánylrerre i(iizség Onkonrrátryzata Képviselli-testiiletérrek ,./2015. (tI.21.)

önkorrrrárryzati rendclete a 2/2014. (iI.04.) 2()l4. évi költségvetés irródosításáró1

Az előteriesztést készítctte:. kerekes'fiborné
gazdálkodási e]őadó

Vélenrényezésrc és tát,gvalásra nregkapta; Pérrzügyi és Hllerrőrzési Bizottság

Törr,énvességi cllenőrzésre nregkapta: szádvári Erika
aljcgyző





ELÓTERJESZTÉS

Ladárryberre Kö zsé g Öntrio rrrrányzata Képvi s e lő -testületének
2015. fcbruár 24.-i ülésére

Tárgv: Ladánybcrre Község Önkorrnányzata Képrliselő-testületének ,2015. (IL24.) rendelete a

201 4. évi költségr,,etés nródositásár ó1

Ü.i.sz.: - l2015

Tisztclt Képviselő-tcstület!

A rendclet általános indoklása:

T adárrybene l(özség Örrkorrrrárryzatárrak Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-tcstület) az
Allanháztartásról szőL(l 2011. ér,i CXCV. törvény (továbbiakbarr: Alrt.) 23.§.(1) bekezdésében
foglalt felhatalrnazás alapján és a 2011, ér,i költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
fellratalmazása alapján elfogadta Ladánybene Község Onkorrnányzatárrak és irrtézrnérryeinek 2014.
évi költségvetését.
Az Otrkormányzati és irrtézrnériyi kiiltségl,etósi rerrdelet jelenlegi rrródosítását a több jogcímen
keletkezett lrevétcli töbtrletek és azok tblhasználása tették seükségessé.

A rendclet részletes indoklása:

l/aob melléklethez:
Önkorrnányzat költségvetési támogatása :

Minden szociális jellegű és ir.tézrrrérrlt érintő közporrti ber,étel az önkornránl,zat számlájfua (állanri
llozzájárulás szárrrla) érkezik. Varrrrak olyarr bel,ételi források, arrrelyek bfu az önkorr-nányzatlloz
érkeztrek, azonban a fellraszrrálás a beérkezés figl,elerrrbevételével az irrtézrnények személyi jellegű
kilizctéseit ós irzok járulékait rrövelik (bórkonrpenzáciti), r,alarnint az ellátottak pénzbeli juttatásai.
nrcll,ek átkeriilrrek a Közös Örrktrrrrrárrl,zati Hivalirllroz ficgl,zői lraliisl<ör,trc tarlozó ellátások),
lv{cgérkczett a rnásodik lcrrronclással járó érlcsítés az előirányzal nrriclosításához. rnely,ek szintérr
1rtfutti téte]kél}t jclerrtkr--zrrek az Önkonrrtirryzatrrál. cle f-elhaszrráláskérrt az Óvoda irrtézrnérryét órinti.
A beérkczés ós a 1-ellraszrrálris jogcírnci:

Ellírtottak pérrzbeli juttatásai: 98ó. l24Ft
- Foglalkoztatást lrelycttesítő tánrclgatás: 302.784Ft

291.840F,t
594.624FL

- l,akástbrrrrtartási tárrro gatás : 48.870I.,t

61.6l()r,t
i l4.48OFt

l3B.5 1OFt

1j 8.5 1 OFt
277.020Ft

- Rendszeres szociális sególy:

Tenrrészetbeli tárnogatások (Erzsébct ut.): (l6 1.200Ft

Óvocláztatási tárriogatás: 40.000Ft





Bérkornperrzáció:
Ladányb ene Kö zség Örrkolrnán yzata,.

Ladánybenei Csiribiri Óvoda:

Laclárry,benei Közös Örrt. -i Hivatal:

Óvoda iritézrnérrynól :
Lemotrdás:
Pótigérry:

összeserr:

234.472Ft

_48ó.1 86Ft
244.80OFt

-241.386Ft

37,846
37.846
-7.336

68.356Ft

33,782
3 3.782

67.561Pt

49.276
49.276

98._552Ft

1'ámogatásniegelőleeező lrite] bevóteli és kiadási oldalorr is szerepcitetésre került és az értékpapír
r,ásárlás és beváltás is.

1/a,b mellékletlrez
Önkormányzat
Előir,árryzati szirrten a ferrt ernlített rTródositásokat kell alkalrrrazni, rrlajd a rnegí-elelő léllraszrrálási
lrelyc, rnirrt irárryítílszervi tánrt.gatás kerül átirdásta. A treszairnolóhoz, illetve a zárs,zálnadáslroz a

munká]atok rnegkezdőcltck. jele-rr előirányzatok is e7l tüikrözik. a vállclzás csak arrrryi
lclret/lclretséges, ho_qy ott az előirárryzattlk rrrcllett a tétl1,leges teliesítésiadatokat is be kell rnutatni,

2/a,b rrrclléklethez
Ladánybenci Közös Önkorrrrányzati t{ivatal (KÖH)
Szirrtórr mcgegyg7i|q a flent nrár enrlített bérkorrrperrzációt ériritő r,áltozlrsokkal. r,alatritrt az
ellátottak pénzbcli juttatásairrak iisszegér,el, amely í'elhaszrrá]ása itt törtérrt tneg. Szárrradatokkal a

rnellékl ctben fb glalkozuttk részletcsen,

3/a,b nrelléklethez
Ladánybenei Csirihirí Óvoda (Óvocla)
Az Óvocla irrtézrnórryénck rendelet rrródosít ását az Önkonrrárryzatrrál nrár lcirtuk. Ezek az ccldig
bcíbly,t bérkollrpenziició összegével cgyeznek nreg, va]arnint a lcnrondás és pirtigórry idc vorratkozó
jcigcímével.

ö §sZegZeS:

Az örr_liorrrrányzati költségvetési tánrogatások évcs szintetr mcgegyezllek a központi retrdszerck
adataival. A rendelctrrrodosítás további rószletczését a rncglblcl(i előterjesztési nrellókletel<beri
részlcteztük bővcbben.

I{ardos Attila sk.
polgárrnester





1/a. sz. nrelléklete:
önko rmánvzat bevételei :

eFt
Megnevezés Előirár'},zat Módosítás Mód.

1) B1 Működési célú támogatások áltamháztartáson belülről:
131.519

Bérkorrrperrzáció 234
Ovodáztatási tárnogatás 40
FHT., RSZS., Lakásfennt. tárn, 986
Terrnészetbeli támogatás(Erzsébet utalvárry) 661
Lenrondás -24I
OEP védőnői finanszír,ozás 999
összpsnx: 131.519 2.679 134.198

2,) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belütről:
22.971

MVH falurrregújítás és iejlesztés 14.638
össznspn: 22.971 14.638 37.609

3) 83 Közhatalnri ber,ételek:
79.700

Közhatalmi bevételek ei.túltelj. 7,867
összEsnx: 19.700 7.86,7 27.567

4) 84 N{űködési bevételek:
6.994

MVH IKSZT 1.096
Munkaü_eyi központ 1 1.040
összEsnx: 6.994 I2.t36 19.130

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

7) B7 Felhalmozási célú átvett pérrzeszközök:

Útdij t,lozzájárulás 5.171
össznsnN: 5.171 5.171

XÖIISBCVETÉSI BEVETELEK
össznspx: 181.184 42.491 223.675

8) B8 Finanszírozási bevételek:
Költségvetési rrraradvány 8.2t] 1

Tánrogatást megelőlegező lritel lehívása:
l0.000

Ertékpapir 50,000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések 4,394
összgsnx: 18.281 51.394 72.675

öxxonmÁNyzar BEvÉTELEI
össznsEx: 799.165 96.885 296.350





Önkormányzat kiadásai :

Megnevezés Előiránvzat

1) Kl Személyi juttatások: 16.875
B érko mp enz áció fellra s ználás
Átcsoportosítás K2-ből
Tarlalék felhasználás
össznspx: 1ó.875

2) K2 Nlunkaadói i árulékok és szociális hozzájárulási adó:
5.639

Átcsoportosítás Kl-be
Átcsoporlosítás
összrsEN:

3) K3 Dologi kiadások: 34.236
Átcsoportosítás K4-ből
Átcsopor1o sítás K6-bő1
Átcsoporlosítás K8-bó1
Atcsoporlosítás
összEsnx:
4) K4 Eltátottak pénzbeli juttatásai:5.094
Terrnészetbeli tárn. (Erzs. ut. )

Átcsopoitosítás K3-ba
összn,snx: 5.094

5) K5 Egyéb működési célú kiadások:3.833
Tarlalék
összpsBx: 3.833

6) K6 Beruházások: 3I.252
Átcsoporlosítás K3-ba
össznsEx: 31.252

7)K7 Felújítások: 13.175
Kivitelező kiegyerrlítése
összpspx: 13.175

8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:300
Átcsoportosítás K3-ba
összpsnx: 300

XÖIISÉCVETÉ SI KIADÁS OK
össznsEx: 110.404

8) K9 Finanszírozási kiadások:89.061
Óvoda bérkompenzáció miatti
KÖH bérko mpenzáciő miatti
KÖH FHT., RSZS., Lakásfenntart, tám.

óvoda lemondás
Irányítószeri átadás
Támogatást megelőlegező hitel lehívása:
Ertékpapír
össznsnN: 89.061

öNxonuÁxyzar KIADÁsAI

llb sz. melléklet

Mód. Előilányzat

17.717

4.648

47.287

2.430

,r,, <1<

27.126

21.704

I43.487

152.863

296.350

eFt
Módosítás

68
721

53

842

5.639

34.236

-721
-270
-991

2.664
4.126

300
5.961

13.051

66í
-3,325
-z.664

18.742
l8.742

-4,126
-4.126

8.529
8.529

-300
-300

33.083

68
99

986
-24l

2.890
10,000
50.000
63.802

96.885össznsnN: 199.465





2la. sz. melléklete:

N,Iegnevezés

KOH bevételei:

eFt
Előiránvzat Módosítás Mód.

1) B1 N{űködési célú támogatások államháztartáson belülről:

Egyéb rrrűködési célú átvétel áht-n belülről ].3I9

Átcsoporlosítás B6-bőI 2.11,1

összpsEx: 9.436 9.436

2,) 82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
összpsplg:
3) 83 Közhatalmi bevételek:

Esküvő 30

összpspx: 30 30

4) B4 Működési bevételek:

Átadás 1.959

I(amat jóváír-ás 1

összBsnx: 1.960 1.960

5) B5 Felhalmozási bevételek:
összEspx:
6) B6 N{űködési célú átvett pénzeszközök:

2.117
Átcsoportosítás Bl-be -2.rl7
össznsnx: 2.117 -2.117

7) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
össznsEx:

XÖLTSPCVETESI BEVETELEK
össznsBx: 2.117 9.309 11.426

8) B8 Finanszírozási bevételek:
39.482

t<ÖH bért<orrrperrziiciti rrriatti 99

rÖH FHr., RSZS., Lakásferrrrtart. tám. 986

Mariidvárry igérrybevótel 1.520

lrányítószervi tárrrogatás 2.890

Kiegészítés 1.658

összEsEx: 39.482 7.153 46.635

xÖrr BEVETELEI
össznspx: 4t.599 16.462 58,061





2lb sz. melléklet

xöu kiadásai:

eFt
Megnevezés Előirányzat Módosítás Mód. Előiránvzat

l) K1 Személyi juttatások: 24.416
Bérkornpenzáció nriatti 99
Atcscrportosítás 521
össznsnnJ: 24.416 62(1 25.036

2) K2 Nlunkaadói járulékok és szociáüs hozzá.iárulási adó:
7.0,74

Átcsoportosítás ,1

össznspn: 7.074 -4 7.a70

3) K3 Dologí kiadások: 5.998
Átcsoportosítás -382
össznsEN: 5.998 _382 5.616

4) K4 Ellátottak pénzbeü juttatásai:
4.1 11

I(ÖH FHT.. RSZS,, Lakástbrurtaft. tánr. 986
Segély kiflzetés 9.88ó
Atcsoportosítás - 135

összpsEx: 4.117 10.737 14.s48

5) K5 Eg},éb működési céIú kiadások:

Egi,éb műl<ödési célú tárrrogatás iilrt-n trelül 5.227
öSsznsnn: 5.227 5.227

6) K6 Beruházások:

Számítógép alaplap beszerzés 264
összpsEn: 261 264

7) K7 Fclújítások:
összrsnx:
8) K8 Egyéb felhalnrozási kiadások:
össztsEx:

XÖIISÉCVETÉSI KIADÁSOK
össznsnn: 41.599 16.462 58.06l

8) K9 Finanszírozási kiadások:
össznsBN:

KÖH KIADÁSAI
összEspx: 41.599 16.462 58.061





3/a. sz. melléklete:

Ór,oda ber,ételei:

eFt
Megnevezés Előlrányzat Módosítás Mód.

1) B1 N{űködési célú támogatások államháztartáson belülről:
összpspx: 480 480

2.) B2 Felhalnrozási célú támo gatások államháztartáson belülről:
összrspx:
3) 83 Közhatalmi ber,ételek:
össznsnx:
4)B4 Működési ber,ételek: 5.710

Térítési díjbevétel I.644
összBspN: 5.710 t.644 7.354

5) 85 Felhalmozási bevételek:
összn,sEx:
6) 86 Működési célú átvett pénzeszközök:
össznspx:

7) B7 Felhalnrozási célú átvett pénzeszközök:
OSSZESEN:

XÖIrSBCVETÉSI BEVÉTELEK
össznsBN: 6.190 1.644 7.834

8) B8 Finanszírozási bevételek:
49.579

Ovoda bérkonrpenzáció miatti 68
Ovoda lernorrdás -241
Átadás 2I4
összpsrx: 49.579 41 49.620
ÓVOPa BEVETELEI
össznsEx: 55.769 1.ó85 57.454





3lb sz. nrelléklet

óvoda kiadásai:
eFt

Megrrevezós Előtányzat N4óclosítás Mrld. Előirán),zat

1) Kl Szenrélyi juttatások: 32.352
Bérkomperrzáció rrriatt 68
Letnorrdás trriatt -992
Átcsoportosítás -1.880
összEsnn: 3?.352 -2.804 29.548

Z) K2 N,Iunkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
8.847

Lerrrondás r.riatt -1.119
összpsnx: 8.847 -í.119 7.728

3) K3 Dologi kiadások: 74.570

Átcsoporlosítás 1.880
OSSZESEN: 14.570 1.880 16.450

4) K4 Ellátottak pénzlreli juttatásai:
összEsEx:
-5) K5 Egl,éh rnűködési célú kiadások:

llgléb nriiködósi célú kiadás álrt-rr bcliil 3,728
összEsrl{: 3.728 3.728

6) K6 Berulrázások:
összpsrx:
7) K7 Felújítások:
összpsrn:
8) K8 Egvéb fellralmozási kiadások:
összgsEx:

xölrsrcVETEsI KLdDÁsoK
összpsnx: 55.769 1.685 57.454

8) K9 Finanszírozási kiadások:
össznsnn:

óvopn KIADÁsAI
összBsnn: 55.7ó9 1.685 57.454

Az előterjesztés mellékletét képezi a retrdelet teryezet, rr'elyrrek elíbgadását kérem.

Ladányberre, 2015. február 20.

Kardos Attila
Polgárnrester





Tervezet

Ladány,bene Község Onko rmány zata Képviselő-testületének
. . l 2015. (II.2 4.) rendelete

a 2014. évi költségvetésről szőlő 212011.(l1.04.) rendeletének módosításáról

Ladárrl,bene, Község Onliornrárr,l,zatának Képviselő-testi.ilete (tor,ábbiakban: Képviselő-
testület) a, Állumháztartásről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Álrt.)23. s\. (1)

bekezdésébert foglalt felhatalrnazás, valamint a Szervezeti és Níűködési SzabáIyzatról, szőIó
512011. (V. 2ó.) örrkorrnárrl,zati rcndelet 39. § a. pontja alapjárr - a Pérrzügyi- és Ellenőrző
Bizottság r,élernérryének kikérésével - és a 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. ér,i
CCX)LX. törvény alapján eljálva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Öltkormár-ryzat Képviselő-testületének 2l20I4. (II.04.) rendeletének 5.§-a
hell,ébe a kör,etkező rendeikezés lép:

Az önkormányzat bevételei

,.5. §.

(1) Az önkorrrrárryzat ber,ételei eFt

B 1 Működési célir támogatások államháztafiáson belülről 134. 198

82 Felhalrnozási célűr tárrrogatások államháztartáson belülr,ől 37.609
83 Közhatalrrri bevételek 21.567
84 Működési bevételek 19.130
B5 Felhalrnozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszkiizök
87 Felhalrnozási célú átvett pérrzeszközök 5.I7l
Költségvetési ber,ételek összesen z 223.675
B 8 Finanszirozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszkozásű,a szolg. pérrzforg. bev. rnűk. célla
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg, pénzforg, bel,, felh, célra

8813 Pénzforgalom nélküli bei.,ételek összeserVelőző évi maradványl 8.28I
88 Tárnogatásrnegelőiegező hitel lehír,ása 10.000

e8 Ertékpapír 50.000
88 Állarrrháztaúásonbelüli megelőlegezések 4.394
Önkornrányzatbevételei nrindö§szesen: 296.350

(2) Bevételekrészletezését e rendelet Il2. sz. nrelléklete tattalmazza."

2. §.

Ladánybene Község Ör*orrnányzat Képviselő-testületének212014. (II.04.) rendeletének 6.§-a

helyébe a következő rende]kezés lép:





Az önkorrn ány zat kiadás ai

,,ó.§.

(1) Az örrkorrnányzat kiadásai

I(] Szernélyi juttatások
K2 Munkaadókat terlrelő lárulékok és szociális ltozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 E llátottak pérrzbeli juttatásai
Ifi Egyéb rnűk(jclési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felirjítások
K8 Egyéb flclhalrrrozási célú kiadások
Költsógvetési kiadások összcsen:
k9 Firrarrszírozási kiadások
Önkorrrrárryzat kiadásai nrindös§zesen :

(2) Fo glalko ztatottak létszáma (engedélyezett)

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

eFt

17 .717
4.648

47,287
2,430

22.575
27.126
21.704

t43.487
l52.8ó3
296.350

22 fő

hrtalmazzák.

3. §.

Ladárrybene Kiizség Önkorrrrárryzat KépviseIő-testiiletérrek 2l20l4. (rI.04.) rendeletének 7.§-a
lrc-l5,66. a ktivetkez(i rencleikczós lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

,,7. SS.

(1) A KÖH bevételei

B 1 Műktjdési célú tárnogatástrk állanrliáztat,táscrn lrelülről
82 Fe lha lrrro zárs i c é lír tárrro g atáscrk állarrrliáztartáso n be l ii lrő l

B3 l{özhatalnri lrcvételek
B4 MűkijCtési bevételck
B 5 Felhalrnozási bevételek
B6 Működési célú átrlett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átl,ett pénzeszkőzök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Finarrszírozási bevételek
Kiiltségvetési hiány belső finanszírozásiirrr szolg. pénzltrrg. bev. rrrűl<. célla
Költségvetési lriány belső tjnanszírozásárir szolg. pénzlillg. bev. fe]h. céha
8813 Pénzforgalont nélkiili bel,ételek t)sszesen/el(íz(i ét,i maradvátt),/ l 520
Ladánylrenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei nrintlösszesen: 58.ü6l

(2) Bevételekrész7etezését e rendelet IIl2. sz. melléklete íartalmazza.

4. §.

Ladárrybcrrc Község Örtkt,r,rnárryzat Képviselő-test|rletérrek 2l2OI4. (iI.04.) rencleletótrek 8.§-a
ltelyébe a kijvetkező renclelltezés lép:

eFt

9.43ó

30
1.960

11.426
46 635





I(9 Finansz ír o zási kiadások
Ladányberrei Közös Önkormányzati hivatal kiadásai rnindösszesen: 58.061

(2) Fo glalk o ztatottak 7étszáma

(3) A kiadások részletezését e rendelet IIl], sz. rnellékletei hrtalmazzák.

5. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 212014. (II.04.) rendeletének 9.§-a

irelyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

A Ladánybenei Közös Onkornrányzati Hivatal kiadásai

,,8.§.

(1) A KÖH kiadásai

K1 Szernélyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pérrzbeli juttatásai
I§ Eg,véb működési cólú kiadások
K6 Berulrázások
K7 Felújítások
K8 Egyéb fellralrnozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen:

,,9. §.

(1) Az óvoda ber,ételei

B1 Működési célú tárnogatások á|\amháztarláson belülről
82 Fe lhalrno zás i c é lú t ámo gatáso k áIlamháztartáso n be 1ülrő 1

83 Közhatalmi bevételek
84 Múiködési bevételek
B 5 Fellralrrrozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmo zási célű átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Finansz ir ozási bel,ételek
költségvetési hiány belső finanszttozására szolg. pénzforg. bev. rrrúk. célra

költségvetési hiány belső finansztrozására szolg. pénzíorg. bev. f-elh. célra

B 8 1 3 Pénzforgalorrr nélküli bevételek ö sszesetVe l őző évi rnaradvány/

óvoda bevételei mindösszesen:

(2) Bevételek részletezését e rendelet III12. sz. melléklete tatlalmazza.

eFt

25,036
7.070
5.616

14.848
5.227

264

58.061

eFt

480

7.354

7.834
49.620

57.454

8fo

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2l20l4. (II.04.) rendeletének 10.§-

a helyébe a következő rendelkezés lép:





A Ladánybenei Csiribiri Ovoda kiadásai

,,10.§.

Q) Az Óvoda kiadásai eFt

K1 Személyijuttatások 29.548
K2 Mr,rnkaadcikat terlrelő iárulékok és szociális hozzttlárulási adó 7 .128
K3 Dologi kiadások 16.450

K4 Ellátottak pérrzbeli juttatásai
K5 Egyéb rrrűködési célú ltiadások 3.728
Kó Beruliázások
K7 Felujítások
K8 Egyéb fellralrnozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen: 57.454
k9 Finansz ir o zási kiadások
Óvoda kiadásai mindösszesen: 57.454

(2) Foglalkoztatottak létszárna 14 lij

(3) A kiadások részletezését e rcrrclelet IIV1 és a III/4. sz. rnellékleteitartaltrrazzák.

zárő rendelkezések

7.§

E rendeiet kihirdetését kör,ető nap iép 1ratá15,ba és liatályba lépését kör'etően a2l20I4.(il.Oa.)
renclelet a kiegészítésekkel cgyütt érvényes,

kardos Attila szádvári Erika
polgárrrrester aljcgyző

A kilrirdetés napja:

Ladánybene, 2015. február ., .. . ..nap

/Szádvári Erika /

aliegyző
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Bevétel ek rrreghatározása f'ellrasználhatósá g szerint
Il'2.sz. nrellékl et a ..,20 l 4.( tL, .,, )rendclcthez

Ber,ételek fllakulá§a
cFt

K(jtclczij orrként vírllalt Allarnig Osszesen

Bt Nlűködési célú támosatásoli államháztartáson belülről
R I 1 Onknrllánwzat kő]tqéovete

otlkorlnattr zati lriratal rnük. lálnogal3s 34 808 34 808
zöldtotilet-gazűlkodással kancsolatos feladatok tálnosatása l 507 l 507
közr iálositással kaoc.olato. leladatok [atnosalisa 16 567 16 567

köztemető íbrrntartássa] kapcsolalos feladatok l 250 l 250
közutak f'enntartása 3 269 3 269

cl,éb kötelező feladat támosatása 1 628 + 01ö
Ovodapedasó gusok átlasos bátálrro gatása 25 081 25 08l
Ovodat]edasózusok rnurrkáiát közr.etleniil s. átlaeos bértárnosatása 7 )00 7 200
or oda nűködési tárnogatása 3 640 3 640
Gverrnekétkeztetési feladatok átlasos bértárno gatása 6 1lJ6 6 186

Gvertnekétkeztetés üzelneltetési tálno satása 4 879 4 819
I{isteleoül ések szociális feladatairrak tárno eatása l /+) l 745
IIozzaiárrrlás a nenzhcli su,,cirIis iunatá.,,khoz 1 l85 4 l85
Hozzáiál,ulás a oévbeli szociális iLrnrtá.okltt,z 4 340 4 340
szociális étkeztetés 273 1,2] j
'l'anvasondnoki szol sá]tatás 2 500 2 500
könltári ós köznrűr,elődési 1iladatok tátnogatása l 954 l 951
I akon kü lterrl len cl kancsolatos l'eIrclrtok li lllosatj5c 1 983 l 983

Bér,kornpenzáció ], 162 1 462
A.sazati nót]ék l60 I60
onkormánl,zat kiiltsésl,etési támo gatása összesen : 9l 309 2 500 3.í 808 l28 617
B l 6 Támosatásértékii be\,ételek

Tanvagondoki pálvázat (bozótlásó) ll l13
OEP luranszír,ozás 3 809 3 E09

Tcrrr-részetbeli támosatás ( Erzsébet utah,ánv) l 32E l Jjö

EMET pálvázat ( Ovoda tPR-l 4-A-0633 )
j3l 33l

Támogatásértékű ber,ételek összesen: f l37 411 0 5 581

B2 FeIhalnrozási cólú támogatások államháztartáson beIülrőI
l:e]urner:úiitis es feiiesaés l7 609 I7 609
Adóssás konszolídációban részt netl l,ett telerriilési önkorn, feil- tárl 20 000 20 000
FeIhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 20 000 77 609 37 609

Il3 Közlratalnri bel,ótelek
Ottkortncttr zat 50icl()s lniiLiid!,si ber ctc]ui

Halósági iogkörhöz köthelő be\ ételek 25 25
jépiárrniia.ló / ))l 7 331

Iparüzési adti l8 328 l8 328

Kolnmunális acló l 281 l 284
BíIsások. nótlékok 599 599

onkormánl,zat saiátos működési ber,ételei összesen: 0 27 567 0 27 567

B{ l\lűkiidési hel,ételek
l\4 ii k ö,-] é<i hPl,éíel eL-

Esvéb saját bevételek (bérleti díiak.szoc, étk,köaer,.íbgl.,tcrcrlb. köz]_) 2 827 I4 l20 16 947

Va!5 onkezeléslről szárnrazó ber,étel 5] 5l
FM tlrnrgatlrs tnezőőrre 806 806

f or áhh:zálnlázott szol sáltatis{ Ot,r os. lo9.ol,r o.. K l l K) +l-) 897 l 320

Fqr,óh saiát hc\.óte]ek

Kamat ber,ételek 6 6

Es\,éb sai át ber,ételek összesetr: 3 250 l5 880 0 19 l30

B5 lielhalnrozási be\,ótclel(

86 lIűködési célú rih ett pénzeszközök

87 Fellralmozási célú átyett pélrzeszközök lűtóíihozzá\ 5 171 5 171

B1-7 Költssévetósi ber,ételek osszescn ll9 696 69 171 _11 808 223 675

I}8 Finanszírozási ber,ótclek 4 391 58 28l 62 675

Bíll3 Pénzforqrlom nélliiili her,ételek / előző ér,i maradr,ítnr,/
Pénzforsalotrl nélküli bei,ótclek /előző ér,i tnaradr,árr], / 8 281 8 28l
PéttzforsűIottt nélkiili bevételek / előző évi nruradvúny / összesen: 0 8.2 81 0 8 28I
Erlékpapfi,bevrltas 50 000 50 000

Al]amháztartáson belüli meqelijlegezések (i.\ettó 20 1.{00) 4 394 4 394

89 Tárnosatást nleselólesező hitcl l0.000 l0.000

Onkormán\,zati ber,ételek nritrdösszeserr: l2,1 090 131 15z 34 808 296 350





I/3. sz. nrelléklet a .. l 201 4.(II. . . . . )rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Oktatásban részt vevők pénzbeli ellátása (BURSA, Arany J.) 40

RSZS 71

Eseti pénzbeli ellátások és terrrrészetbeni iuttatások / szociális csorrlaq 554

Terrrrészetbe]i tántogatás (Erzsébet utali árty) I 328

Onkortrránwati seí.lély átnrcncti 1_53

saiát lralott tetrretése 218

önkormánr,zati seuélv / terrretési

Osszeselr: 2 430

Es,t,éb működési célú kiadások

Ren clőrsés tátrtogatása ]20

polgárőr Eqyesület 300

Bcnc-2000 Norrprotit Kft 40

Rórrrai liatcllilius E grltáz 300

Ladánvbcne Közséeért Aiapítr,ány 65

Szociális Fclutlatellatti l'alsulás 1 030

Szerrrrt v íztársrr1 ás ta gd í i 172

Laioslrrizse l íizr,éclelrni és Mentési i(öztestiilet 800

|}clsil cllcnőri ter,ékenr seg 180

Kecskenrét A,r,anyhorrrok E gyesület l89

Fl,,,onások. lrelizetések (20l 3. évi tivoila _5 l .tí.) 348

Tartalékok l5 299

Duna rrrcrrti és I{iskunsági Vízgazdálkcrdási'l'ársulás 40

k5 Esvéb műlrödési célú kiadások minclösszesen: 19 183

K4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai mindösszesen: 2 130

l/4, ruelléklct az..l2014. (II. ...) rendelethcz

Önkornárrl,zat fcllralmozási lriadásai

Fi lra nszírozási kiadírsrrk/irrtézéttli_
I{özijs Orrkormányzati IIivata1

Ladánvbcnei csir-itriri ovoda

I{9 Intézrrrólrvi firrirrrszirozási lriaclásrlk iisszeserr: 96 255

Ertókpapír, vásárlás 50 00i)

Tírrrroqatást rrregelőlcgcző 1rite1 lelrívása 10 000

osszcserr l56 255

e l-t-lralr

Berulrázások

I{i)zutak(a szfaltozlrs ). rrriivelőd ési h áz (prilyázati ön erő )
?].216

Kó Beruházások rrrindösszc§elr: 27 2I

Felújítírsok

Miivel őclési lráz íéIúr.lítása 21 104

K7 Felújítások nrirrdösszescrr 21 704

Egl,éb í'ellralnrrlzási célú kiadrisok

Első iakáshoz iutók táunogatása C

K8 Egyólr felhalmozási célú kiadások nrirrrlösszeserr: ú





lV1. rrrelléklet az..l 20I4 (ll.....) rendelethez
Ladánl benei Közös Önkorm ánvzati Hivatalának 201,t. évi kiadások alakulása

Kormánl,zati
Funkció szakfeladat \{cgncycZs

FOgl.
száma

K1
Szem.
j utt.

K2
Nl. aclót
tjár.

K3
Dologi
ki ad.

K.l
SZocpol.

e||.

K5
\lűk,célú
ki adások

K6
Beruházások

K7
Felújítások

K8
Egr,éb

felhalm,
célú
kiad.

K9
Finan§z.
kiadások

összesen

01 1 1_]0 8,1l l26 önk,hivatal 6 I8 022 5 211 5 3g8 5 227 261 31 l25

01 l2]0 841 l _r Adó. il]eték 168 585 33 2 786

l090l0 84l2l8 szociális szo]c. helvi igaz 3 032 E19 3 íl5l

0l 6010 8,1l l l OGY. EP és HH választiis 181.{ ,152 l85 2,151

l05010 S82l l Foclalkoztatást hel\,,tám 7 l]4 1 131

l050l0 88]] 1 Rendszeres szoc.s 4 I).1 ,l 127

l 06020 88]l l Lakásl'emt,t,norrna, 3 177

l0,105 t ovodaztatisi iálnoIalás l l0 l10

örrkormánlzat összesen 8.00 25 036 7 070 5 61ó 14 848 5 227 261 0 0 0 58 06l

Bevételek meghatározása felhaszrrálhatóság szerint.

IIl 2. sz. melléklet a .. l 20 1 4.(IL. . .. )rendeletlrez
Ber,ételek alakrrlása a Ladányberrei Közö§ Önkornrányzati Hivatalnál

eFt

KöteleZő
Onként
Vállalt Allamie. Osszesen

Bl N{űködési célú támogatások államháztartáson belülről 9 436 9 436

82 Fe l halmozás i céIú tá m osatások államháztartáson bel ülről

B3 Közhatalmi ber,ételek 30 30

B4 Működési bevételek 1 960 1 960

B5 Fellralmozási be\,ételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pérrzeszközök

B 1-7 Költseér,etési bevételek összesen 0 0 11 426 11 426

B8 Finanszírozási be\,ételek 46 635 46 635

R81 3 Pénzforsalom néIküli bevételek l e|őző évi maradván_y J j

Pénzforsalom nélktili bevételek lelőző évi rrlaradvány / 0

Pénzforgalom nélküIi bevételek l előző évi maradvány /

összesen: 0 0 0 0

Ber,ételek nrindösszesen: 0 0 58 061 58 061





II/3. sz. melléklet a .. l 20 1 4.(II.. . ., )rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai

I|l4. sz. ntelléklet a ..l2014.(II.,..) rendeletéhez

Fellralnrozási kiadások alakulása /ÁFÁ- r,al egl,ütt'

eFt

számítóséo alaolao és taí,ozékai beszerzése 264

K6 Beruházások összesen: 264

I I tl' l, rnelléklet az ..| 20I 4 ( I I.,... ) rendclcthez

Ladánl,benei Csiribiri Ó1,odárrak 201,1. él,i kiadások alaliulása

eFt

Eseti rrénzbeli ellátások és ternrészetbeni iuttatások

Rendszeres szociális seeé]r 4 r27

FoslaIkoztatást helyettesítő tám ogatás 7 134

Lakástbnntartási támoeatás 3 47,7

ór,odáztatási támosatás 110

Osszesen: l4 848

Kormánl,zati
Funkció sza kfeladtt }legneyeZés

Fogl.
sziinra

K1
SZem,
j utt.

K2
}{, adót

t.jár.

K3
Dologi
kiad.

K,l
Szocpol.

ell,

K5
}lűIicélú
kiadások

K6
Beru-

házások

K7
Felúií.
tások

K8
Egl,éb

felhalm.
célú
kiad.

K9
FinansZ,
ki ad ás ok

Osszescn

0gl110 8510l l l ovodai neve]és l0 7 219 7 256 1 056 3 728 19 ]59

091 1]0 SNl ]75

09 I I.10 ó1,oda níiködése ] 954 2 951

0960 10 562912l órrltlai intéztrrénvi étlieztetés I.2 l0] 
']

199 ,1 5.1 5 754

0960]0 562913l Isko]ai intézrnélri ótkeztetés 2 624 11 5 257 6 053

013390 562920 1 \rendéc étkeztetés 0"3
812

l0705 l R8s92 1 1 szociáiis étkeztetés 0.5 682 l01 13,1 2 217

önkttrn ánlzat összesen l,í.00 29 548 7 728 l6 450 0 3 128 0 0 0 0 s7 154





Il I,'2. sz. trrel léklet a .. l 201 4.(1I.. .. - )rendel ethez

Berételek alaliuIása a Ladánvbetrei csirilriri Óvodánál

eFt
I(ötclt-zii [)nként r,álla]t AlIatnic összcseIr

lJl Nlűkötlési cólú tánlogat:isOk államháztartáson lrelülr(íl
IPR-l3 pál5,itzat .1S 0 480

\lűkötli,si céIú tlimtrgatások államháztaríáson helülrő| összesen 480 480

82 FeIhalmozási célú támogatások államháztartáson helülről

B_1 Közhatalmi bel,ételek

B,{ \l ű ka'rlési hcr,étele ll
Nl ű]i titlési bcvótcl c,]i

sztlcitilis ctLcziik 2 5:8 528

lntÉ,znré,trvi trtitési rlíj - tívtrda I 676 l ó7ó

ln(c.,rnérrl,i t.-r,itú.i tlíi - iskrrIl 1 562 l 56]

Vcndég étkczctetés
E-.,,1k r.;.; l l.-.,,i1.-l..],

1.585 585

karnat heveitclek j J

Egréb saiát berételeli összescn: 7 _15.1 0 0 / _1]+

B5 F'clhalntozási bcr,ótelek

86 \tűkiidési cólli átlett nénzcszltöziik

87 l.'elh:rlnlrlzási céIú átrctt póuzeszközök

B1 -7 l{öltssér,ctósi lrer,ételek összcsen 7 354 480 0 7 8_14

B8 Finaltszírozási ber,ótelek 49 620 49 620

íl81_1 PónzforpaIom nélküli hel,ótclek / eIőző ér,i nraradr,ánl,/

Pénztbrga]oln nclküli ber,ételek elözij er,i nlirradrán\, / 0

PénzforgaIom nólliüli ber,ótelek l cliiző ér,i maradr,án1 / összcsen: 0 0 0 0

Bcr ólclck nrirrtlösszcscn : 56 97.1 480 0 ]/ {f4

Il l"3. sz. nrelléltlct a ..l20 l 4. (IL, ...)rcrrdcletlrez

Ellrítottak pérrzlreli juttatásai, eg},éb nlűki'dési célú lriarlástrk, ...

eFt
A táblázat az idei év,bcn nernleges, az crcdeti előir,árryzat alapjrin.

III/4. sz. lnelléklet a ,,/2014,(II....) rcirdclctólrcz

Felhalnrozási ki aclásol< alalrrrlása lÁnÁ- r,al cgyiitti

A táblázat az iclci évbetr llelnlegL,s, az eredeti előrr,ánlzat alapján
cFt



Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon : 7 6 l 4 57 -6a0, Email:,roigarnresÉe r(?t.l ia d anylr en e.h u

ELŐTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének települési tárnogatásokró1

szó 1ó örrko nnányzati rend el et rnega lko t á sára

Tisztelt Képviselő-testület !

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokr,ól szóló 1993. évi III. törr,ény (Szt.) 2015.
március l-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g.) pontja szerint felhatalmazást kap a
települési önkormárryzat, hogy rendeletben szabályozza a települési tárr-rogatás keretéberr
nyujtott ellátások jogosultsági feltételeit, az ellátások negállapitásának, kifizetésének,
fo lyó s ít ás ának, valan int fe lha szná lás a e lle nő rzé sé nek szabály ait.

A jo_eszabály rendelkezése szerint a települési képviselő-testületnek rendeletét legkésőbb
t-ebruár 28-ig kell megalkotnia. Az önkonnányzat rendeletalkotási kötelezettségének a
jelenleg hatályos rendeletének rnódosításával, illetve új rendelet megalkotásál,al is eleget
tehet. Javaslotn a képviselő-testület új ,,szociális rendelet" megalkotását az átláthatóság,
egyértelmű jogalkalrrrazás miatt. nrell,et az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé:

Jogszabályi rnódosítás következtéberr 2015, évben, n-rárcius 1-től jelentős mértékben átalakul
a p énzbeli és tennészetbeni szo ciális ellátások rendszere.
Az állan és az öntrionnányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek:

- egységesednek a segéllyel kapcsolatos lratáskörök
- módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó eilátások köre"
- bővül az önkormányzatok mozgástere az áItaluk nyújtott ellátások rrreglratározásában,
- átalakul a finanszírozás rendszere.

A járási hivatalhoz tartozk - 100 oÁ-os áIlami finanszírozással - a továbbiakban is az:

- alanyi ápolási díj,
- időskorúakjáradéka.
- alanyi és normatív jogcírnen megállapítottkőzgyőgyellátás,
- egészségügyi szolgálatrajogosultság.

A jelenleg jegyzői hatáskörben lér,ő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal
lratáskörébe kerül.
A módosítás kör,etkeztéberr 2015. március 1-től megszűnik, lnefi ezen ellátások
vonatkozásában hatályon kívül kerülnek:

- lakásfenntarlási tárnogatás (2015. december 31-ig kifutó rendszerben a 2014.
december 31-ig megállapított tárnogatások. 2015-ben február 28-ig lehet ellátást
megállapítani),

- méltányossági ápolási díj (önkonnányzatunk rnár korábban megszüntette),
- méltányosságiközgyógyellátás.



ELOTERJESZTES

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 24-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Ladánybene Község Orrkorrnányzat Képviselő-testületérrek
t elepül ési tárno gatásokró 1 szó ló örrkonnány zati r ende\et megalkot ására

Előte rj esztést készítette : szádvári Erika
a\eg5,ző

Előterjesztő: I(arclos Attila
polgármester

VéIcrrrérryezésre megkapta: Ügyreridi. Vagyon-nyilatkozattételi, Összeferlretetlerlségi
és Településíej lesztési Bizottság



A rendelet-tervezet részletes indokolása:

Az 1. §-lroz:

A rend elet hatály át taft.a|mazza.

2. §- 7. §-hoz:

2015. március l-től az alábbi települési támogatásfajták kenilnek bevezetésre: lakhatási
tárnogatás váItozatlan formában, mint az eddig állami áItal rryújtott nornratív
lakásfenntarlási támogatás. gyógyszer-kiadások támogatás, rendkívüli élethelyzet támogatása.

7. §-lroz

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás orvosi recept alapján adlrató, lra a
szociálisan rászorult egy lravi jör,edelme 57.000 Ft vagy egyedülálló esetén 7I.250 Ft alatt
van és a felírt gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszköz ára a jövedelmének 25 oÁ-át

rneghaladja. A kérelenr a vény kiállítását követő 5. napig adlrató be és haladéktalanul
elbírálandó.

8,§-10.§-hoz

Reridkívüli tánrogatás rnegítélésériek feltételeit szabályozza (régl szőhaszná7atban: temetési,
átnrerreti segély).

Szabályozásra került a természetbeni tűzita támogatás, valamint ismételten beépítésre került a

Karácson,v előtti segélycsomag is,

1 1. §-lroz:

A szakasz pontosítja a köztemetés megtérítésére és részleges megtérítésére ,i,onatkozó

szabályokat.

12. §-hoz

A régi szabá|yozás került áternelésre.

13.§-14,§-hoz:

Továbbra is előírás marad a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása az aktív korúak
ellátása és a laklratási tárnogatás esetén, s csak akkor, ha az önkormányzat ezt rerrdeletben
szabályozza. Az aktív korúak esetében az ellenőrzést a járási lrivatal fogja ellátrri.

15,§-16.§-hoz:

Az eljár ási szab ályokat Ártalmazza.

17. §-hoz:



Az Önkorrnányzatok általbiztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzaíok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethel yzetel<r e nyújtanak támo gatást.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálőzőan
sorolja fel: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévet betöltött
taftósan beteg hozzátafi.ozójának az ápolásáí, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-
kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmoző személyek
részére.
Lehetőségük van tehát az önkormányzatoknak aíía, hogy a korábbi lakásfenntartási
támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a
méltányossági ápolási díj tárnogatási céljainak megfelelő ellátási formákat állapítsanak meg a
települési tárno gatás keretein belül.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került. valamint időszakosan rlagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személyek részére rendkírüli támogatást köteles az önkormányzat rryújtani.

Figyelembe véve a lakosság szükségleteit, az eddígi szociális ellátásokkal kapcsolatos
tapasztalatainkat, költségvetósi helyzetünket, javasoljuk, hogy jogszabály által felsorolt
települési tárrrogatásokat vezesse be a képviselő-testület a rendelet megalkotásával.

A települési támogatások címén juttatott lakossági támogatásokat az önkormányzatnak saját
költségvetési fonásból kell fedeznie, azonban a központi költségvetés támogatást biztosít
azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy fore jutó adóerő-képesség nem
haladja meg a 32.000 Ft-ot. Önkornrányzatunk egy frre jutó adóerő-képessége 8.660 Ft.

2015. évben a teljes szociális feladatellátásra 7 .323,I20 Ft-ot kapunk, Ezen összeg
felhasználhatő aközfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére,
a gyermekétkeztetés térítési drjának szociális alapon tör-ténő mérséklésére vagy elengedésére,
az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, yalanint az
állampolgárok lakáslroz juttatásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő
támogatására.

A rendelet -terv ezet általános indokolása :

A 2015. március 1-jén életbelépő jogszabály rnódosulások az állami és az önkormányzati
segélyezés szétválasztását jelentik. Önkormányzatunk részéről az egyaránt válsághelyzetek
kezelését szolgálő önkormányzati íámogatás helyébe a jogszabályi kötelezések miatt 2015.
március 1-jétől ..települési támogatás" elnevezésű ellátás kerül bevezetésre az alábbi
pontokkal:

- lakhatásitárnogatás,
- gyógyszertátnogatás,
- rerrdkívülitámogatás,
- első lakáshoz jutó fiatal házasok vissza nem térítendő támogatása.

A képviselő-testület mérlegelési jogkörébe taríozk annak szabályozása, hogy milyen
feltételekkel nyújthatóak az egyes ellátások és az önkormányzat döntése az is, hogy az e1yes
ellátások bizíosítására mekkora összeget tervez a rendelkezésre álíó kereten belül. Az űj
rendelet rnegalkotásával egyidejűleg a régi szociális rendeletet hatályon kívül helyezzük.





A szakasz a rendelet lratálybalépésről rendelkezik, r,alamint hatályon kívÜl lrelYezi a régi

szociális rendeletet. Átmeneti rerrdelkezések rnegalkotására nincs szÜkség, mivel azt az Szt.

140/S, §-a rerrdezi.

Kérem atisztelt a képviselő-testület, hogy az előterjesztést vitassa meg, S a rendelet-tervezetet

elfo gadni szíveskedj ék.

Ladánybene, 201,5. február 1 8.

kardos Attila
polgármester





HATÁsVlzsGÁLATt LAP
A te!epülési támogatásokról szóló

...l2015. (......)
önkormányzati rendelet megalkotásához

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása, hogy
- jogszabályváltozás miatt az önkormányzati támogatás 2015, március 1{ől települési

támogatásra kerül átnevezésre, mely által kismértékben összezavarjuk az ügyfeleket,
hogy miről is beszélünk. A rendeletalkotással továbbra is biztosítva lesz a rendkívüli
élethelyzetbe került ügyfelek támogatása, ezen kívül helyi szintű támogatása a
lakásfenntartásnak, gyógyszerkiadásoknak, fiatal házasok szociális támogatásának,

2, Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása jelentős mértékben érinti a költségvetési
kiadásokat. A nyújtott támogatások fenntaftása, az adott évi költségvetési rendeletek
előkészítése során felülvizsgálandó. A költségvetési rendeletbe az előző év teljesítménye
alapján kalkuláljuk a kiadásokat.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
nincsenek. Az új támogatásrendszerek kialakításának, bevezetésének idején fokozottabb
terhelés várható.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet megalkotásának szüksé9ességét a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény 132, § (4) bekezdés g) pontja indokolja, amely
szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia a
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. A rendelet-alkotás
elmaradása esetén az önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét
elmulasztja.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyifeltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzÜgyi
feltételek rendelkezésre állnak.



c) a háztarlás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,B,
d) a háztarlás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0.8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0.7,

(a) Ha a háztartás
a) (3) bekezdés a) -c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi

pótlékot folyós ítanak,
rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0.2-del növekszik.

(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként neve|ő szülő - ideértve a gyámot, a
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett
arányszám 0.2-del növekszi k.

(6) Lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 FVnm.

(7) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztarlásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a házíariásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a házlartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság

és minden további személy után 5 - 5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakos nagysága.

(B) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntarlás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztarlásban az

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50 %-áí,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosultháztarlásban az egy fogyasztási egységre
jutó havijövedelem az a) pont szerint mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következők szerint történik.
J-0,5 NYM

TM=0.3 x0.15
NYM

ahol, a J jogosult háztartásban egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregsé9i nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra
kerekítve kell meghatározni.

4.§
(1) A lakhatási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni és egy évre kell

megállapítani.

(2) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.



Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
....l 20 15, (, .,, . ..) ön korm ányzati re ndelete

a települési támogatásokról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény
25, § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
512011. (V,26.) önkormányzati rendeletének 29 § (1) bekezdése alapján az Ügyrendi-
Vagyonnyilatkozat-tételi, Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési Biiottság
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed a ladánybenei lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény (a továbbiakban;
Szt.) 3. § (1)- (3) bekezdéseiben, valamint az Szt,7. §-ában meghatározott személyekre.

l. FEJEZÉT
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

2.§
(1) Települési támogatás kérelemre vagy hivatalból állapítható meg.

(2) Települési támogatás nyújtható különösen:
a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási

támogatás)
b) gyógyszer-kiadások, gyógyászati segédeszközök beszerzésének viseléséhez

(továbbiakban : gyógyszertá mogatás )

c) rend k ívüli élethelyzet esetén(továbbiakban : rend kívüli támogatás).

1. Lakhatásitámogatás

3.§
(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai

által lakott lakás fenntarlásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. Az önkormányzat a villany-, a víz- és a gázfogyasztás, illetve a
tüzelőanyag költségihez lakhatási támogatás nyújt az e rendeletben meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak. A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni
szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mérlékben veszélyezteti.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyíkének sincs
vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezík a háztartás
összjövedel mének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával,

(3) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztaftáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjainak arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0.9,



számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron , a számla végösszegének
a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.

2. Gyógyszertámogatás
7. §

(1) Gyógyszerlámogatás a szociálisan rászorult részére orvos által rendelt gyógyszerek,
gy ógy ászati segédeszközök besze rzéséhez ad ott tá mog atás.

(2) Gyógyszerlámogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásban az egy főre jutÓ

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át.

(3) Különös méltányosságból gyógyszerlámogatásban részesíthető az a személy, akinek
a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén a 250 oÁ-át, de az
orvos által felírt gyógyszerek, vagy gyógyászati segédeszkőz ára jövedelmének 25
%-át meghaladja.

(a) A gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz költségét orvos által kiállított vények
alaptan a gyógyszerlár, vagy egészségügyi szolgáltató által kiállított igazolással kell a
kérelmezőnek igazolnia,

(5) A gyógyszertámogatási kérelmet a vények kiállítását követő 5 napon belül lehet
beÁyújiani. Rendkívüli gyógyszersegély igénylése esetén a kérelmet haladéktalanul
el kell bírálni,

(6) A gyógyszertámogatás összege maximum 10.000 Ft lehet.

(7) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 4, számú formanyomtatvánYon kell

benyújtani.

3, Rendkívüli támogatás

8.§
(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható rendkívüli élethelyzet esetén, ÍgY

különösen,
a) családot ért elemi kár, rendkívüli helyzet, súlyos természeti csapás, vagy súlyos

betegség esetén, ha annak következményeként a rászorult lakhatása, vagy naPi

megélhetése ellehetetlenü l,

b) ha á családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi PÓtlékkal
rendelkező személy él és napi megélhetése veszélyeztetett,

c) fűtési szezonban egy alkalommal a fűtési költségek csökkentéSe Céljából,

amennyiben a kérelmező tüzelóanyagra kapott lakhatási támogatásban nem

részesü|,
d) szociális válsághe|yzetben lévő várandós anya részére, gyermeke megtartása

céljából, vagy a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra,
e) a Áevelésbe ueii gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gYermek

család ba való visszakerülése érdekében,
f) a gyermek nevelésével, iskoláztatással kapcsolatos vagy Óvodai neveléssel

ka pcsolatos egysze ri kiad áso kra, gye rme ke n ké nt

g) ellátással és önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt támogatására az
ellátás nélküli időszakra,

h) haláleset miatt, a temetési költségek csökkentésére,



(3) A (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet,
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

5.§
(1) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti

formanyomtatványon kell benyújtan i.

(2) A lakhatási támogatás megállapításához
a) az 2, melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai

jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint
c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az SzL 18, § l)

pontja szerinti adat megállapítására, ígazolására szolgáló irat bemutatása vagy
másolatának csatolása szükséges.

(3) A lakhatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni
kell a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről.

6.§
(1) Természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakhatási támogatás

folyósítása a szolgáltató részére töfténik és annak összegét a támogatással érintett
költseg(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot
megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakhatási
kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az SzL 18 § l) pontja szerinti
azonosító adato(ka)t,

(2) A polgármester a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási
szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi
rendszerességgel nyújtott lakhatási támogatásra való jogosultság megállapítása
esetén a szolgáltató részére - a jogosultság megállapítását követő hónaptól
kezdődően minden hónap 5. napjáig - elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az
adatszolgá ltatás hónapjában folyósításra kerü lt támogatásokról.

(3) Az adatszolgáltatást a 3, melléklet szerinti formátumban kell teljesíteni, és
tartalmaznia kell
a) a határozatot hozó szerv megnevezését,
b) a határozat számát,
c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevó személy nevét és szúletési idejét,
d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a heíységnek, a közterület nevének és

jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a
megjelölésével,

e) az Szt. 1B. § l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adato(ka)t,
f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,
g) a támogatás havi összegét,
h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor a támogatás

folyósítására kerülő összegét, azofl hónapok megjelölésével, amelyekre
tekintettel a folyósításra sor kerül,

i) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a
jogosuítság végső időpontját.

(4) A lakhatási támogatással szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy
közszolgáltatási szerzódés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy
megbízottja áItal kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a

o



10.§
Évente egy alkalommal - elsósorban Karácsony előtt - a 60 éven felüli idős személyek,
nyugellátásban részesülő személyek, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok, tartósan
beteg, sérült gyermeket nevelő személyek, gyermeket egyedül nevelő személy, szociális
helyzettőlfü9getlenül - alkalmanként pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesíthető,

ll. FEJEZET
EGYÉB TÁMOGATÁSOr

4. Köztemetés

11. §
A polgármester kérelemre a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt

(1) egészben mentesítheti a megtérítési kötelezettség alól, ha a megtérítésre kötelezett
személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyu9díj legkisebb összegének másfélszeresét.

(2) 50 %-os mértékben mentesíti a megtérítési kötelezettség alól, ha a megtérítésre
kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az (1)
bekezdésben meghatározottjövedelemhatárt, de nem éri el a mindenkori legkisebb
öregségi nyugd'tj legkisebb összegének kétszeresét.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére irányuló kérelmet a 4. melléklet szerinti
formanyomtatvány benyújtásával lehet igényelni.

5. Első lakáshoz jutó fiatal házasok egyszeri vissza nem térítendő támogatása

12.§
(1) A támogatás azokn ak az igénylőknek nyújtható, akiknek

a) egy főre eső jövedelmük a hivatalosan megállapított munkabér legkisebb összegének
150 %-át nem haladja meg,
b) legalább azegyik házastárs két éve ladánybenei lakos
c) nincs és nem is volt, sem magának, sem a házasíársának, kiskorú gyermekének,
együtt költő családtagjának lakástulajdona, résztulajdona

(2) Az első lakás megszerzéséhez vissza nem térítendő egyszeri támogatást kaphat a
fiatal házaspár, ha a kérelem benyújtásának évében a házastársak egyike sem tölti be a
35. életévét.

(3) A támogatás csak a fiatal házaspár önálló, teljes lakásépítéséhez vagy vásárlásához
nyújtható.

(4) Nem nyújtható támogatás annak a családnak, vagy személynek:

a) a kérelmezőnek vagy házastársának, kiskorú gyermekének együtt költő
családtagjának tulajdonában van ingatlan, függetlenül attól, hogy örökölte vagy más
módon szerezte,
b) tanyával, külterületi ingatlannal
lakástulajdonnak rendelkezőnek, ha a
szolgálja,

rendelkező abban az esetben minősül
tanya, külterúleti ingatlan állandó lakás célját

c) aki a rendelet hatályba lépését megelőzően a lakás használatbavételi engedélyt már
megkapta.



(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

Rendkívüli támogatásban részesíthető az a személy, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
nem haladja meg, egyedülálló esetén a 200 %-ot.

Különösen méltányosságból rendkívüli támogatásban részesíthető azon személy, aki
önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen: betegség, elemi kár - miatt
anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén
a 250 o/o-áI.

Rendkívüli támogatás összege
bekezdés a) pont esetén családonként legfeljebb 50,000 Ft,

bekezdés b)- g) pontok esetén maximum 20.000 Ft,
bekezdés h) pont esetén minimum 10.000 Ft, maximum 40.000 Ft lehet,

a) aB.§(1
b) a8.§(1
c) a8.§(1

(5) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.

9.§
(1) A rendkívüli támogatás megállapításához a jogosultságot az alábbi dokumentumok

benyújtásával kell igazolni:
a) kórházi kezelést, betegséget, betegszabadságot a

szakorvosi igazolás vagy táppénzes papír másolatával,
b) a fűtés költségeit

kórházi zárójelentés,

ba) gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy a közüzemi számla
eredeti vagy másolati példányával,
bb) egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a
tüzelő anyag kifizetését igazoló eredeti számlával,

c) gyermek születését a születési anyagkönyvi kivonat másolatával,
d) a nevelésbe vételt vagy annak megszüntetését gyámhivatali határozat

másolatával,
e) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással, az óvodai nevelést az

óvoda által kiadott eredeti igazolással,
í) a várandóságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával.

Az iskoláztatással, az óvodai neveléssel összefüggő kiadás eseti kiadás összegéről a

kérelmező írásban nyilatkozik, az elemi kár tényét az önkormányzati hivatal

környezettanulmány útján állapítja meg.

Haláleset miatti rendkívüli támogatási igény esetén a támogatási kérelemhez
mellékelni kell - ha a haláleset nem Ladánybene közigazgatási területén tÖrtént, az
elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, s - a temettető nevére
kiállított számla másolatát is.

Novemberlől februárig f űtési támo9atás természetben is megállapíthatÓ, A támogatás
mértéke családonként maximum 5 mázsa, egyedülálló részére maximum 3 mázsa
tűzifa.

(5) Az egyéb célra kért önkormányzati támogatás akkor nyújtható pénzbeli ellátásként,
ha a kérelmező a felhasználási célt megjelölte és annak okszerűségét, valódiságát
igazolta.



c) tanyagondnok a helyszínen jogosult ellenőrízni.

(2) Az ellenórzést az (1) bekezdésben meghatározott személyek önállóan vagy közösen
jogosultak gyakorolni.

(3) Az ellenőrzés megállapításait írásban kell rögzíteni,

7. Eljárási rendelkezések

15. §
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet az Onkormányzati Hivatalnál

kell benyújtani.

(2) Az e rendeltben szabályozott ellátásokról, az SzL 17 § (1) bekezdése szerinti
megtérítésre kötelezésről, valamintaz Szt. 17 § (5) bekezdése szerinti méltányosság
gyakorlásáról első fokon - átruházott hatáskörben - a polgármester bírálja el,

(3) A kérelemhez csatolni kell az igénylő és családja rendszeres jövedelmét igazoló
iratokat.

(4) A döntés előkészítés során az Onkormányzali Hivatal tájékozódik a kérelmező
szociális helyzetéről az e|látási forma odaítéléséhez szükséges szempontok szerint,
valamint, ha a kérelmezőre vagy az együtt élő személyekre vonatkozó adatok
rendelkezésre állnak, de azok fe|ülvizsgálata indokolt, környezettanulmányt készít a
kérelmező lakásán.

(5) Nem állapítható meg az e rendeletben szabályozott ellátás,
a) ha hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott

jövedelemnyilatkozat, valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem
valósak, vagy

b) a B, § (1)bekezdés a), g) és h) pontja esetén, ha a kérelmeíazannak alapjául
szolgáló eseményt követő 60 napon túl nyújtották be.

(6) A települési támogatás kifizetése a támogatást kérő személy nyilatkozata alapján
házipénzíár útján vagy banki átutalással történik.

16.§
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások felhasználását a polgármester ellenőrizhet| a

1 4. §-ban meghatározott személyek közreműködésével.

(2) Az ellátásban részesülő köteles
a) az ellenőrzést tűrni,
b) az ellenőrzést végzó személlyel együttműködni,
c) a kért adatokat rendelkezésre bocsátani,
d) az elláíás cél szerinti felhasználását igazolni.

lV. FÉJEZET
záró rendelkezések

17.§
(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) Halályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 1412009. (Xl. 26.) önkormányzati
rendelet.



(5) Az első lakáshoz jutók támogatásának mérléke maximum 150.000 Ft.

(6) A támogatásra irányuló kérelemhez csatolni kell:

- jövedelemigazolást(igénylő, házastársa, élettársa)
- élettársak esetén a tanúval igazolt nyilatkozatot az egyúttélésükről
- az ingatlan tulajdoní lap másolatát
- nyilatkozatota meglévő ingó- és ingatlan vagyontárgyakról
- lakásvásárlás esetén a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződést (elószerződést)

(7) A kérelmekről a Képviselő-testület dönt,

(8) Amennyiben a támogatásban részesítettek a lakóingatlant a támogatás folyósítását
követő 3 éven belúl elidegenítik, őket annak visszafizetésére kell kötelezni.

(9) A támogatás fedezetére a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben
elkülönített alapot képez.

(10) A támogatás az éves költségvetési rendeletben biztosított forrás erejéig nyújtható.

lll. FEJEZET
ELJÁRÁS| SZABÁLYOK

6. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása

13.§
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság és a lakhatási települési támogatásra való

jogosultság egyéb feltételeként a kérelmező, a jogosult köteles az udvart, kertet
tisztán tartani, ennek keretében
a) köteles onnan eltávolítani a nem rendeltetésszerű használathoz tartozó dolgokat,

különös tekintettel szemétre, gyomra, lomra,
b) köteles gondoskodni a rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésről,
c) belterületi kérelmező, jogosult köteles a hulladékgyűjtésre alkalmas szeméttároló

edényt elhelyezni, rendeltetésszerűen használni,
d) köteles az állattarlásra vonatkozó szabályokat betartani,

(2) Köteles a járdát, a kerítéssel kívül határos területet, az ingatlan közterület felőli
határától számított legalább három méter szélességben tisztán tartani, ennek
keretében
a) köteles a szemét- és gyommentesítésre, télen a hó- és síkosság mentesítésre,
b) köteles gondoskodni róla, hogy a cserjék, fák ne akadáIyozzák a forgalmat, az

úttestre való kilátást,
c) köteles annak megléte esetén a csapadékvíz elvezető árok, átereszt tisztán,

rendeltetésszerű állapotban tartan i.

14.§
(1 ) A 13. §-ban foglalt feltételek betartását az Onkormányzati Hivatal

a) a szociális ügyintéző,
b) a mezőőr valamint a



1, melléklet a ....12015. (. ,.....,) önkonnányzati rendelethez

xBnnrEnn

a lakhatás i támogatás megállap ításár a

1. Személyi adatok

1.1, A kérelrrrező szenréh,re vonatkozó adatok:

1.1 . ] .Ner.e:

1,1.2.Születési neve:

l.i.3, Anfa ner.e:

1.1.4. Születés lrelye, ideje (év, hó, nap):

1,1.5. Lakóhelye: [] t] t] t] irányítőszám

település

ajtó

|.1.6. Tartőzkodási lrelye: |] t] t] t] irányítőszám

település ..,.utca/út/tér. házszált,l............épület/lépcsőház....,.....,....emelet, ajtó

1. 1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: i]t]t]t]t]t] t]t

1. 1.8. Áilampolgársága:

i.1.9. Telefonszán (nem kötelező rnegadni)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nern tnagyar állarnpolgárság esetén):

1,2.1. il szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

|.2.2. |] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2,3, [] bevándorolt/letelepedett, vagy
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(3) A 2015. március'1-jén folyamatban lévó önkormányzati segély ügyekben e rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) E rende|et 38. §-ában szabályozott lakhatási támogatás azon személyek részére nem
állapítható meg, akík az SzL38. §-ában szabályozott lakásfenntartási támogatásban
részesülnek.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejű|eg Ladánybene Község Önkormányzat
Képviselő{estültének 512011, (V, 26) önkormányzati rendeletének 1/A. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép,

,,1/A, §
A képviseló{estület és szervei szervezeti struktúráját bemutató szervezeti diagramot,
valamínt a képviselő-testület által egyéb önkormányzati rendeleteiben meghatározott
átruh ázotí hatá s kö rö k l i stáját a 2. m e l lé k let tartalmazza."

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Ladánybene Község Önkormányzat
Képviselő-testültének 512011. (V. 26) önkormányzati rendeletének 2. melléklete az e
rendelet 5. mellékletével egészül ki.

Ladánybene, 2015. február ..,...

kardos Attila
polgármester

kihirdetési záradék:

E rendelet 2015. február .... -én kihirdetve.

Ladányben e, 2015. február

Lőrincz Edit jegyző nevében és
megbízásáról

szádvári Erika
aljegyző

szádvári Erika
aljegyző
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4. Nyilatkozatok

4.1. A kérelemrnel á intett lakásban elórefizetős gáz- vagy árarnszolgáltatást mérő készülék

működik - nern működik (a megíélelő rész aláhúzandó),

Amennüben igen, kérjűk, neyezze meg a szolgáltatót: ,,,,.....,,

{Azon szerrréIy részére, akirrél készüIék rnűködik, a laklratási tárrrogatást részben vagy egészben a készülék

rnűködtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) forrnájában kell nyújtani, ideátve a készülék feltc;ltésének

elektronikus útorr, a fogyasztó javára törtérrő teljesítését is [a pérrzbeli és természetbeni szociális ellátások

igénylésérrek és megállapításának. valarnint folyósításárrak részletes szabályairól szőIő 6glzoo6. (III. zz.)

Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése]}

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyezteíő kiadás ( rnegíblelő aláhűzandó,

Vagy kitöltendŐ) :

.víz, villany, gáz, lakáscélú pénzintézeti költcsön, lakbér,

egyéb:

4, 3. Fe]el ősségenr tudatában kijel en tern, h ogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyetnen/a tartózkodási helyernerr élek (a megfelelő rész aláhúzandó;,sss

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem! hogy a kérelem.ben közölt jör,edelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993, évi III. törvérry 10. § (7) bekezdése a|apján a szociális hatáskört gyakorló

szerv - a Nemzeti Adó- és Vánrhivatal hatáskönel és illetékességgel rendelkező adőigazgatósága útján -

ellenőrizheti,

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során töfiénő felhasmálásához.

Dátum: Ladárrybene, 20

kérelmező alálrása
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I .2. 4. |l menekült/oltalmazott/lrontalan.

1.3. Kérelrnezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ,,.....,.... lo

l .4. Kére lrn e ző háúul:ásában élők szem élyi adatai :

ABC
Név Születési helye, ideje Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító

(születési nér) (év, hó, nap) .Tele

1.5. Kijelentern, lrogy a kére|errr benyújtásárak időpondátrarr a lráztarlásom táblázatban feltiirrtctett taglai

között van olyan személy:

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tafiós betegség rniatt magasabb összegű családi pótlékot

folyósitanak; ha igen, akkor e személyek száma............ fő,

b) aki fbgyatékossági lámogatásban rószesül;ha igcrr. akkor e szcnélyek szátla .......,.. ÍŐ,

c) a,ki gyerrrrc,két egyedülállókérrt neveli; lra igen, al<kcrr e szetnélyek szárrra.......... ÍŐ.

2, .Iövedclrrri adatok

A kérelrnező, va|amint a vele közös lráztartásban élő személyekrrek a lravi jövedelnre forintban:

A
A.jöveclelerrr típusa l{érelrrrez(í A kérelrnezővel közös háztartásban élő további

szerrrélyck

l. MutrkaviszonybóI és nrás

foglalkoztatási jogviszorrybó1 szárrrrazó
ebbiil : közfoglall<oztatásbóI szárrrrazó

2. Társas és egyéni r,állalkozásból,
ősterlrelői, illetve szcllemi és lnás
ön álló tevékenys égből származő

3. Táppénz,gyermekgondozási
támogatások

4, Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

5. Örrkorrrrányzat, járási lrivatal és

ruunkaügyi szcrvek által fblyósított
ellátások

6. Egyéb jövedelerrr
,l'l , (Jsszes Jovcdeleill

3. Lakásviszonyok

3,l. A támogatással érirrtett Iakás nagysága: ....,...,..... tn',

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme; Tulajdonos, tulajclonos közeli hozzátartozóia, bérlŐ, szivességi hasmáló

vagy egyéb:

D

1.

2.
].

4,
_5.

C

11



alálrás

Megjes'zés: Ha a kérelrnező r'agv családtagja bárnreIv vagvontárgvból egl,nél többel rendeIkezik. akkor a vag1,onnvilatkozat nregfelelő
Pontlát a vag)'ontárs}'ak számár,al egt,ezően kell kitciIteni. Arnennl,iben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyaror.szág
tcrÜletén van, a lorgaltni átéket a vagyon lrelye szerinti állarn hivatalos pénmemében is fel kell ttintetni,
x Becsült íbrgalmi értékként az ingatlanrrak a településen szokásos forgalrni átékét kell feltüntetni.
** Becsü]t forgalrni értékként a járrnű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni,

14



2. melléklet a..12015. (il. ) önkormányzati rendelethez

Vag_vonnyilatkozat

I. A kéreIrrrező szeniélves adatai

Ner,e:

Születési neve:

Anlla neve:

Szűletési lrely, év, hó, tup:

Lakóhelv:

Tartózkodási hely:

Társadaiorrrbiztosítási Azolrosító Jele: .,.........

II. A kérelm ező és a vele együtt élő közeli hozzátatozőjának, laklratási támogatás esetén aházíaftás
valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok
1. Lakástulaidon és lakótelek-tulajdon (va5, állandó. illetve tartós használat): círrre:

r,áros/község úl,'utca............,,,,,... hsz. alapterülete: m2, rulajdoni hányad:
......, a szetzés ideje: ..............., év

Becsüit forgalmi érték:*......,,,. ,...,...... Ft
Haszonélr,ezeti joggal terlrelt: igen netlt (a rnegfelelő aláhúzandó)
Z. Üai:lotula_ldon és üclülőtelek-tulajdorr (r,agy állandó. illetve tarlós használat): címe:
város/község útlutca....,........,....., hsz. alapterülete: m2, tulajdoni hányad:

a szerzés ideje: ................ ér,
Becsült forgalmi érték:*..,....... ,......,....,,, Ft
3. Egyéb, nem lakás céIjára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): rnegrrevezése

(zártkerti építrnény, rlrűhely, üzlet, rnűterenr. rendelö, garázs stb.): ....... círne:
város/község ...,.. út/utca... hsz. alapterülete: ,,,,....... m2, tulajdoni

hárryad: a szerzés ideje: .....,.......... év
Becsült forgalrni éfiék;*.......... ...,........... Ft
4, Terrnőfloldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ...,,,..,..,,.........,... címe:
város/község ......... út/utca hsz. alapterülete: ..,........ m2, tulajdoni hárr,vad: ....,,.....,.......,, a

szerzés ideje:,.............,. év
Becsült forgalrrri éfiék;oo..,....... .....,,.,,,,,.. Ft

II. E gl,éb va g_vontárgyak
Gépjárrnű:
a) szeméiygépkocsi: ,,.,,..,,, ..,,.,,,,. típus, .,... rendszám
a szerzés ide;e, l,alanri-rlt a gyártás éve: ..,,,....,,...
Becsült forgalrni érték:x"........ ........,Ft
b) teh ergépj ármű^ autóbusz, motorkerékp ár. vízi- vagy egyéb j árrrrű :

típus,,,.......... retrdszám
a szerzés ideje, valanrint a g7,ártás éT.,e: ..............

Becsült forgalnri érlék:**,....,,, .,...........,.Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak rrregfblelrrek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a

szoci ális i gazgatási eljárásban történ ő felh aszn álásálr oz. kezel éséh ez.
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4. melléklet a ..,,12015. (........) önkormányzati rendelethez

Kérelem és adatlap települési tántogatás
megállapítására

kérelmező személyes adatai:

Név: Születéskori név:

Szül.hely, idő: Anyla neve:

Családi állapota: Állampolgársága:

Lakóhely:

Tafiőzkodási lrely:

Munkalrelv:

Telefon (nem kötelező megadni):

TAJ szám:
kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozők adataiz

Közös háztartásban é|ő közeli hozzátartoző: (házastáts, az élettárs; a 20 évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező; a 23 ér,esnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató a 25 évesnél f,ratalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozaíán tanulmányokat folytató
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan
beteg, az autista, illetve a testi, érzékszerví, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévét be nem töltött gyerrnek vonatkozásában a vér
szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastátsa vagy élettársa)

Rendkívüli élethel},zet. melyre tekintettel a támogatást kéri:

! győ gyszer, győ gy ászaíi segédeszkö z kö ltségh ez ho zzájáruIás

Név
Rokoni
kapcsol

at

Szül.
(év,hó,na

p)
TAJ szám

IIavi
jövedelem
(csal.pótl

;yerm.tartásc
íi is)

Bejelentett lakóhely vagy

Tartózkodási hely
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3, melléklet a ....12015, (. . .. . ...) örrkonnányzati rendeletlrez

A ternrészetberr rryújtott laklratási tárnogatás folyósításálroz sziikséges adatszolgáltatás formai

követelményei

A hivatal az aclatokat táblázat íbrrrrájálran, *,xls, vagy *.csv kiter.jesztésű állománykérit, az adatok 21, § (3)

bekezdés pontjai sorrendjének kör,etésél,el kütcii meg a szolgáitató szárnára. Az elcktronikus adatállornárry

elrlcvezésének alsó vonalakkal clr,álasztra tattalntazza az örrkorrrrátilzat és a szolgáltató megncvezését, az

adatlnildés dátunrát. r,alanlint az analitika kifejezést: Örrkornrárryza1 rrerle_Szolgáltató rrcve_Adatszolgáltatás

dánurra_analitika.xls (vag1, . csr,)

A
támogatotl
szc,lgáltatá

St

igénybcle
víiA

h3taíoZato_hatal!
1 flozo

7eI
sZellr

97,an]n
meq]ü \ cZ

,--l
e§e *

- ForJyaszl
tog\ aSZt ,:

helv
aZono§tO

32(]nL)slT
-l
U

A támogatásra jogosult 1akcime A támor:atás

Tárgy Rentlkii
har i üli

A7. ula]á5 t]leq5lün
- eseri
E_ser ,]'*" ósves tt,lris

Keztlii Vigsr. l lovi r n'='| en+ díturnaí
í!í:el

ldnFonl{önon nss7e 0sv,*:
eIlnTetian lia* !e+ cgr, -""''

.. I,,özre
tl" S',u_]" 

IrányiLósHelyise 
KiiztcrÜ ';Íet. 

Ilázsz Épü Lépcs l,,nr Aj
rc* . ,'S' .,, ,im* lri '"' . i.]l.*. ánl" lct öliaz elur tóldele" , llc\c"' *''

LaLlánl,bc 1:j4-\4i ]9ó7.08l]j LadiinySzázszoutca 123. ]. B,
ne 1/]0l nta 5.16 bene rszép
Önkorná 1-\;l, ]\1á

n,\,Zaía rta
Ladánl,be 43]l- Pél 1948,0E]27 LadányRózsák tere 5.

ne ]l]0l da 9,]E bene

Ónkorrná 1-Vl. Pét
n),Zala eI

D,i l

L]ta] ás
mintliissze ] l

5ÉD

4. l5AI}l]_].ljl]3-AB-]0l5.(1]013.0] j(n 5]0]5. 5 000
. ó789 3]1 1.0l 1.0l tt 0000I- Ft

Ft]0 1 5,

0],
987654 4567A,1 2015,02013.05 600

]3.+5 3.0l 3,0l Ft
5 600]0 l 5, l 0,

Fí] l

I () ó00
Ft

+ l(lt(i] lcsL, kötelezii

Önkornrán],zlta, ).
] A logvasztir azonosító a sztllcáltató áJtal a llrgl,asztó szcnról_vének. \,agy a í'ogyaszt(i ós a sz,llgáIlat.i kiizijtt lcnnál]ir jrrgviszonl,egyértclnir

t)grlólilzonrrsitó. ügl,tiIsziinr_ Li3l,téIlit!tJ, Fizctóaztnositir_ \rcr,ókr\rl. Szcrzódésszárrt. Szerziidéscs fb]r,tiszitnrla azonositó),

lrr:] r, azonosi trr_ NíriróheszuIók !\'all szit)]]a ).

mcg keJI egl,cznie "A tánror:atás havi iisszegének" ós "Az eseti tisszcggel érirrtcLL hónalrok" vátnának szorzatár'al (pl: ttz l, iigylól csctében "A

5()0r]:5()(Xr|1),

lruntiisban), atrrcl] re ronatkrrzilRn a tánrogalás eselj iisszc_le tblr-(isítiisía keÉilt,

ktll ltlriintetrri a tánrogatiis 1cn1,]eges rrregsziínesének idtipontját (ir,. hónap. nap bontásban),
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Tudorrrásul veszem, hogy az adatfelvétel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szőlő 1993. ér,i I11.
törvénY 18.§-a által előír't nyilvántartások vezetése rniatt kötelező. A felvett adatokat a szociális hatáskört
gYakorlÓ szervek, a glámügy feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgaíást szervek, az
igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szertek, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális
intézmények kezelhetik.
BÜntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Ladányöene,

kérelmező alákása

Általános tái ékoztató :

TelePÜlési támogatásban részesíthető az a személy, akinek a családjáb an az egy főre jutó
jÖvedelem az Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150oÁ-át nem haladja
meg és rendkívüli élethelyzetbe került.

KÜlÖnÖs méltányosságból önkormányzati támogatásban részesíthető azon szemé7y, aki
Önmaga, illetve családja létfenntartásáról rnás módon nem tud gondoskodni és családjábarr
aZ egy Öre jutó jör,edelem nenr lraladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200oÁ-át.

Az önko rm ány zati támo gatás me gátlapít ásához cs atolan dó :

a) a kórbázi kezelést, betegséget, betegszabadságot a kőrházt zárőjelentés, szakorvosi
ígazolás vagy a táppénzes papír rnáso7atával,

b) a győgyszerköltséget vagy győgyászati segédeszközköltséget a háziorvos, a
gyó gyszert ár v agy egószségügyi szo lgálta tő á|tal kiállított igazo lással,

c) a flltés költségeit
ca) gázfités esetén a f,itési szolgáltató igazolásával, vagy a közizemi számla eredeti vagy

másolati példányával,
cb) egyéb fiítési rnódozat esetén a íizelőanyagot forgalmaző áItaI kibocsátott, a tüzelőanyag

kifizetését igazolő eredeti számláv aI,
d) a gyerrnek születését a születési anyakönyvi kivonat nrásolatával,
f) a nevelésbe vételt vagy annak rrregszűnését gyámliiv atali határozat másolatával,
g) a tanulói jogviszonl eredeti iskolalátogatási igazolással,
h) az óvodai nevelést az ővoda által kiadott eredeti igazolással,
j) a várandósságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv rnásolatával
k) lialálesetet- lra a haláleset nem Ladánybene kőzigazgaíási területén történt, az elhunyt

személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatával (temetési támogatásLtoz a temettető
ner,ére kiállított szánla máso latával)

1) rezsihátralékot a szolgáItató számlájával

kell a kérelmezőnek igazolnia.

Az iskoláztatással, az ővodai neveléssel összefüggő eseti kiadás összegéről a kérelmező
Írásban nyilatkozik ) az elemi kár tényét pedig az Önkormányzati Hivatal
környezettanulmány útján állapítja meg.
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l élelrniszerköltséglrez hozzájáruIás ( csekk)

l ruházati költséglrez hozzájáru|ás

l a családot ér1 elerni kár. rendkívüli helyzet, súlyos természeti csapás. vagy súlyos
betegség költségeihe z hozzájárulás

l a flltési költséghez bozzájárulás (elsősorban ternrészetbeni)
! a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokla
l a rrevelésbe r,,ett gyerrnek családjával való kapcsolattartása yagy a gyermek családba

való visszakerülése érdekéberi,
! a szociális válságlrelyzetben levő r,árandós anya részére gyernrekének megtartása

céljábó1,
tr a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai neveléssel kapcsolatos egyszeri kiadásokra (

első sorban ternrészetbeni )

D ellátással és önálló keresettel nenr rendelkező fiatal felnőtt támogatásáTa az ellátás
nélküli időszakra.

l elhunyt személy elterrrettetésének költségeilrez
! laklratási hátralék ( víz, villarry, Eáz,lakbérlrátralék)
l Egyéb ok: ...

tnciot<otas: rÉRptrl ÍRra Lp. l,ttÉRt vaN szüt<spcp e tpLppur-ÉsI

rÁnaocarÁsna:

Kérern. hogy a részemre rnegállapított pénzbeli támogatást a

! az ÖnkorrnányzatiHivatal pénzíáráből fizessék ki.

! az alábbi folyószárnlára átutalni sziveskedjerrek:

(pénzintézet

megnevezése)

(folyószárrrlaszám)

Kérelmemnek lrelyt adő batározat esetérr fellebbezési jogomról lernorrdok.
Lkőzigazgatási lratósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 29. § (3) bekezdés alap3án értesítést

l Kérek
! Nern kérek

Hozzájárulok. hogy a kérelernben feltüntetett alapvető személyi adatairnat az Áformáciős önrendelkezési jogról
és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben előírtaknak, valamint az egészségügyi adatkezelésre
vorratkozó törvény rendelkezéseinek rrregfeleIően kezeljék.
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A kérelemhez csatolni kell az igónylő és családja rendszeres jövedelmét igazolő iratokat.
- rnunkabér esetén a rnunkáltatő által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelern

benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
- gyermekek részére - neln állami szervtől- bármilyen jogcímen folyósított ellátásról

szőlő igazolást (pl. gyerrnektartásdíj),
- kérelern benffitását megelőző hónap nyugdíjszelvényét,
- a nem lravi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi

munkavégzésből szártnaző jövedelern esetén a kérelem benyújtásának lrónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelern egyhavi átlagát,

- amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását az
eg[ittműködésről."
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5. melléklet a ..,.12015. (.... ,,,.) önkormányzati rendelethez

,,2/d. melléklet

Ladánybene Község Képviselő-testülete által egyéb önkormányzati rendeletben
meghatározott átru házott hatáskörök:

Átruházott hatáskör címzettje

Polgármester:

a) közterület-h asználat engedélyezése
b) települési támogatás iránti kérelem elbírá|ása
c) címerhasználat engedélyezése
d) köztemetés költségeinek viselésére kötelezett személy költségviselési mentesítésére

vonatkozó kérelem elbírálása
e) útépítési és közművesítési hozzájárulás
f) költségvetésben e|különítetten szereplő tartalék előirányzata feletti rendelkezési jog

500.000 Ft összeghatárig
9) önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadása esetén a bérbeadói jogok

h) Bl?5:'ffÍrarica Felsőoktatási önkormányzati ösztön díjpályázatok elbírálása ,,
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Ladá nybene Község Polgá rmesterétől
6045 Ladánybene, Fő út66.

Telef on: 7 6 / 457 -600, Ema il : pclpa rmeste r@ ta d a nvbe rte. h u

Tárev: Előterjesztés Kerekegyh áza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület I

Az elmúlt időszakban a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanács alábbi
döntésit kell véleményezni:

1,. A Társulási Tanács 20].4. évben a jogszabályi előírások és az ellátottak részére zavartalan
szolgáltatás biztosítása érdekében a Humán 5zolgáltató Központ gyermekjólétiszolgáltatás és
a szociális étkeztetés feladaton létszámbővítést hagyott ;óvá, így a személyi juttatások és
azok járulékai előirányzatot a költségvetésben 2015. január 1. napjától biztosítani szükséges.
Ugyancsak létszámbővítést hajtott végre a Kerekegyházi Bóbita Óvodánál ís, melyet
ugyancsak biztosítani kell a költségvetésben. A létszámbővítések miatt - mivel az előző évi
módosított előirányzat 1/IZ-es felhasználása nem alkalmazható - átmeneti költségvetési
szabályokat kellett hozni.

2. Ladánybene társulásban az alábbi feladatokat látja el: házi segítségnyújtás, valamint a

gyermekjóléti szolgáltatás. Mindkét ellátási formát önállóan nem tudjuk ellátni, ezért
továbbra is indokolt a feladatellátás társulásban történő ellátása. A szociális feladatellátásban
részesülő települések önereje a 201,5. évi költségvetés szerint az alábbiak szerint alakul:
1. Kerekegyháza
2. Ágasegyháza
3. Ladánybene
4. Fülöpháza
5. Kunbaracs

14.425.000 Ft

1.360.000 Ft

1.616.000 Ft

1.378.000 Ft

1.597.000 Ft

összesen: 20.376.000 Ft

Ladánybene vonatkozásában a feladatellátás költségei az alábbiak szerint alakul:

adatok ezer Ft-ban
Hiány

Gyermekjóléti szolgáltatás
Házi segítségnyú jtás

Pénzügyi feladatok ellátása

Kiadás

2.z5o
1.628
1.593

Bevétel

1.078
t,762

902
482
23z

összesen: 1.615

3. Mint gesztor ónkormányzat, Kerekegyháza a társulást érintő bármely kérdésben jogosult

rendeletalkotásra, így a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

és az alkalmazandó térítési dúakról is. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló



ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 24-i ülésére

Tárgv: Előterjesztés Kerekegyh áza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyására

Előterjesztést készítette : szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta :



HATÁROZAT| JAVASLAT

ő-testü ha
kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Tá rsu lás hatá rozata ina k jóvá hagyása

HATÁROZAT
LadánYbene KÖzség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyháza és
Térsége Feladatellátó Társulás átmeneti gazdálkodásra vonatkozó költségvetési
határozatával.
A kéPviselŐ-testÜlet egyetért Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015.
évi költségvetési hatá rozatáva l.
A kéPviselŐ-testÜlet egyetért az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről és alkalmazandó térítési díjakról szóló előterjesztéssel.
A kéPviselŐ-testÜlet egyetért a Humán Szolgáltató Központ szakmai programjának
módosításával, valamint az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásával.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 201,5, f ebruár 24.

1.

2,

3.

4.



1993. évi lll. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. január 1. napjától hatályba lépett
rendelkezéseialapján az intézményitérítésidíj kiszámítása már nincs kötve a normatív állami
hozzájáruláshoz, illetve a költségvetési támogatás összegéhez, mert eddig azt a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás. illetve költségvetési támogatás különbözeteként
kellett kiszámolni,
A jogszabályok értelmében a térítési díjak az alábbiak szerint változnak, kiemelve a

módosuló díjakat

Ebből Ladánybenét a házi segítségnyújtás térítési díj emelése érinti, ame|yből látható, hogy az

előterjesztés jelentős növekedést tarta l maz,

4, A társulási tanács részéről módosításra kerül a Humán Szolgáltató Központ szakmai
programja, valamint az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, amely Ladánybene
vonatkozásában nem releváns.

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testúletet az alábbi határozati-javaslat
e lfogadásá ra.

Ladánybene ,201,5. február 20.

kardos Attila
polgármester

Megnevezés Megállapított
intézményi térítési

díj 2O14. évben
(Nettó értéken)

Megállapított intézményi térítés i
dij 2015. évben

(Nettó értéken)

szociális étkeztetés kiosztó
helyen

Étel házhoz szállítása

320 Fllnap

90 Ftlnao/háztartás

655 Ft/nap

230 Ftlháztartás

Házi segítségnyújtás 400 Ft/óra 2 925 Ftlőra

ldőskorúak nappali ellátása 0 FUnap 455 Fllnap

Jelzőrendsz. házi
seqítséqnvúitás

25 FIlnap 115 Ftlnap

Támogató szolgálat
szociálisan rászorult
személyi segítése
szociálisan nem rászorult

segítése

Szállítás igénybevétele
szociálisan rászorultság
esetén

szociál isan nem rászorult
esetén

100 Ft/óra

000 FVóra

60 Ft/km
100 Ft/km

2 645 FUőra

1 000 FVóra

525 Ft/km
100 Ft/km






