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JEGyzóKöttw

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testületének 2015, szeptember 22-i
ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

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

Szádvári Erika aljegyző (Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jegvzőkönvvvezető: Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviseló{estületi ülésen minden képvíselő - 7 főbőI7 fő - jelen van.

A iegvzőkönvv hitelesítésére felkérte: simkóné Jámbor Marianna és
Visontay lstván képviselóket.

A Képviselő{estület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Attila - polgármester: javaslatára a képviselő-testület az alábbinapirendet fogadta
el:

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

2, Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előteriesztő: Kardos Atti|a - polgármester

3. Jelentés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. l. félévi
költségvetésé nek vég re hajtásá ról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Programjának felü lvizsgáIatára
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

5. A Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2O15116. tanév munkatervének elfogadásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz
EIőteriesztő: Kardos Attila - polgármester



7. Tájékoztató a Ladánybenei Labdarúgó Club megalakulásáról
E!őteriesztő: Kardos Attila - polgármester

8. Tájékoztató a Ladánybenei Gazdakör megszűnéséről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester, Ritter Tibor - gazdakör elnöke

9. Egyebek
- 019/56. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlata

NAPIRENDl PONTOK TARGYALASA:

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

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy az előző képviselőtestületi ülés óta elég
hosszú idő telt el, s az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű
haíár ozaíok vég reh ajtá sá ró l :

- a közművagyon vagyonértékelése elkészült: víziközmű tözsvagyon értéke -
81 398 O24 Ft, a vagyonértékelést 356.000 Ft + ÁFA-ért készítették el,

- sportinfrastruktúra pályázat beadása megtörtént - még nem bírálták el,
- 9yermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásának pályázatáí

e|b írá ltá k, tá mogatha tó pályázatu nk, de ta rta lé k l i stá ra he lyezté k,
- tanyagondnoki szolgálat fejlesztésének pályázata (gumiabroncs csere)

benyújtásra került, de még nem bírálták el.

A képviselők részérőI a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban
hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester szavazásra kérte a
képvíselőket.

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

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képvisető-testü!tének 46/2015. (lX.22.} határozata
jelentés a lejárt határidejű határozatok vé9rehajtásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Közsé9 Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attila
polgármester jelentését a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, szeptember 22,

2. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a költségvetési rendelet szokásos, évközi
módosítása kerül a képviselők elé, elmondta, hogy az előterjesztést a pénzügyi - és



ellenőrző bizottság megtárgyaíta. Kérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a
véleményüket,

Vida Lászlóné - képviselő: elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta, s javasolja a
képvise l ő knek a rendelet-te rvezet e lfogadását.

Kerekes Tiborné - qazdálkodási előadó: a költségvetési rendeletbe azok a tételek kerültek
beépítésre, amelyeket az államtól pótelőirányzatként kaptunk - különböző jogcímen kapott
segélyek, bérkompen záciő,

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: mit takar az iskola fenntartására adott 800.000
Ft?

Kerekes Tiborné - qazdálkodási előadó: az év elején került betervezésre, az iskola
kérésének figyelembevételével - festés, osztálykirándulások, színházlátogatás stb.

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: kérdezte, hogy finanszírozza a KLIKK az
általános iskolát?

Berenténé Gönczi llona - meqbízott iskolaiqazqató: tavalyi pályázaton nyertek 1 millió Ft-
ot, abból gazdálkodnak, ellátmányuk jeíenleg nincs, nagyon nehéz így az iskola fenntartása.

Mátvás Ferenc - képviselő: ígérte a Kormány, hogy tornatermet fognak építeni, de nem
történt semmi, nem írtak ki pályázatot, nem tar\a kizárlnak, hogy néhány általános iskolát
visszaad na k az ön kormányzatoknak.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet alkotta:

A rendeletet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

3. Jelentés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. l. félévi
költségvetésé nek vég re hajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy nem kötelezó a képviselők tájékoztatása a
költségvetés elsó féléves alakulásáról, azonban célszerűnek tartja. Elmondta, hogy a
pénzügyi bizottsá g az el őterjesztést megtá rgya lta.

Vida Lászlóné - képviselő: elmondta, hogy a bizottság tárgyalta, s az előterjesztésből
kitűnik, hogy az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetben van.

Kerekes Tiborné - qazdálkodási eIőadó: az előterjesztés már tartalmaz teljesítési
adatokat is, látható, hogy a helyi adó bevételek alakulása időarányos. Véleménye szerint az
ö n ko rm á n y zali gazd álko d á s kö l ts é9 ta ka ré ko s.

Kardos Attila - polqármester: az önkormányzatjól gazdálkodik, jelenleg az önkormányzat
17 millió Ft lekötött pénzeszközzel, s a folyószámlán pedig 7 millió Ft{al rendelkezik.



A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester

szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselótestület 7 igen szavazattal - ellenszavazal és tartózkodás nélkÜl - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testültének 4712015. (IX. 22,) határozata
a 2015.1. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról

HATÁROZAT
Ladá nyb.e ne Közsé g Ö n kormá nyzat Képviselő-testü lete elfogadj a Ladá nybe ne
Község Ö n kormán yzat 2015. első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót
Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. szeptember 22.

4. E!őterjesztés Ladánybene Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi
P rog ra mj á na k fe l ü lv i zsgálatár a
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: az önkormányzat rendelkezik Esélyegyenlőségi
p,o9rarm-"l, amelynek felülvizsgálata szükségessé vált. A felülvizsgálat kizárÓlag a

számadatok aktualizálására vonatkozik.

Visontav lstván - képviselő: felhívta a figyelmet arra, hogy az első táblázat számadatai
véleménye szerint nem pontosak.

Mátvás Ferenc - képviselő: kérdezte, hogy a hátrányos helyzet alakulása pályázat

szempontjából mit jelent?

Szádvári Erika - alieqvző: több tényező is befolyásolja, nem csupán a munkanélkÜliség

alakulása, maga a kecskeméti kistérség sem hátrányos helyzetű,

Tóth Árpád _ képviselő: a munkanélküliség kapcsán elmondta, hogy a varrodában 30 fó

rrrrtnt<aerot keresnek, nem kell hpzzá szakképesítés, de dolgozót nem találnak.

A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester

szavazásra kérte a képviselőket,

A képviselő{estület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodáS nélkÜl - az alábbi

határozalot hozta:

n iseIő-testültének 48120

Ladánybene Község @egyenlőség i prog ramjának felü lvizsgálata

HATAROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő_testülete a községi
önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára vonatkozó
előterjesztést elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, szeptember 22.



5. A Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2O15t16. tanév munkatervének elfogadásáról
E!őteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: a fenntartónak minden évben el kell fogadni a
fenntaftásában lévő oktatási intézmény munkatervét.

Vida Lászlóné - képviselő: elmondta, hogy minden évben a nevelőtestület tagjaival
közösen készítik el a munkatervet, a képviselök elé a munkaterv rövidített változata került.
lsmertette a képviselőkkel az intézmény személyi állományában bekövetkezett változásokat.

Tóth Árpád - képviselő: a munkaterv szerint az óvodába 65 gyermek jár, mit jelent ez a
szám az előző évekhez viszonyítva?

Vida Lászlóné - képviselő: jelenleg 58 gyermek jár az óvodába, 65-ös létszám az év
végére lesz, Hangsúlyozta, hogy a környező településekről is járnak az óvodába,

Visontav lstván - képviselő: a szülőknek is jó a kapcsolatuk az óvodával.

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

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

LadánvbenF Közséq Önkormánvzat Képvisető-testültének 49/2015. (lX.22.) határozata
a Csiribiri Ovoda 2015116. évi munkatervének elfogadásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei
Csiribiri Ovoda 201512016. nevelési évre vonatkozó munkatervét elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidó: 2015. szeptember 22.

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjp ályázathoz
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan is szeretne az
önkormányzat csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerhez,
Részletesen is me rtette a pály ázati re nd sze r feltéte leit.

A képviselők részéről hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
kérte a képviselőket.

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



Ké rek 50/2015. (lX.22.) határozata
rendszer 201 6. évi fordulójáhozcsatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és

visszavonhatatlan döntést hoz arről, hogy csatlakozik a hátrányos szociá!is

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő

fiata|ok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztö n d íj p ály ázat 2OL6. évi f ord u lójá hoz.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási

önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2OL6. év! fordulójának Álta!ános Szerződési

FeltéteIeit etfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,

elbírálása és folyósítása során maradéktalanu! az Általános Szerződési

FeItételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

önkormányzat áltaI nyújtott támogatás egy főre eső havi összege az Emberi

Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapjában a Bursa Hungarica Felsőoktatási

önkormányzati Ösztöndíjrendszer intézményi támogatására kÖzzétett egy főre
eső havi összeg.

Az önkormányzat kötetezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási

önkormányzati Ösztöndíjrendszer 20L6. évi fordulója keretében a beérkezett

pályázatokat és a pályázatokról hozott döntést a

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen eIérhető

EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

5.) A Képviselő-testüIet megbízza a potgármestert, hogy az Általános Szerződési

Feltételek elfogadását igazoló nyilatkozatot legkésőbb 2015. október 1. naPjáig
juttassa et az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő részére.

FeleIős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 20L5. október 1.

7. Tájékoztató a Ladánybenei Labdarúgó club megalakulásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy megalakult az Új egyesÜlet, amelYnek

vezetője Koller Dávid.

Visontav lstván - képviselő: örömmel vette tudomásul, hogy megalakult az Új egYesÜlet,
dna9yfeladatotvettavállára.Eztafeladatotcsakhosszú

távon lehet csinálni. Kérdezte, hógy van-e valami tennivalónk a másik egyesÜlettel

kapcsolatban.

Mátvás Ferenc - képviselő: az új egyesület megalakításával a szándék az volt, hogY a
darúgóegyesÜletjöjjönlétre.Felajánlottasegítségétaz

1.)

2.|

3.)

4.|



egyesület vezetésének. Kérdezte, hogy az á|tala megküldött műfüves pályázati anyagból
sikerült-e valamit használni?

Kardos Attila _ polqármester: elmondta, hogy a pályázati anyagot áttekintettük, azonban a
közepes műfüves pálya önkormányzati forrása 10 millió Ft, ezt az összeget irreálisan
magasnak tartja.

Szádvári Erika - alieqvző: nemcsak az önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak, hanem
a pálya elókészítését, világítást, valamint későbbiekben a pálya fenntartását is. A pálya éves
fenntartási költsége közel 600.000 Ft.

Mátvás Ferenc - képviselő: ha annyira támogatni szeretnék a pályaépítést, engedni
kellene a szigorú feltételekból.

Visontav lstván - képviselő: az önkormányzatnak elsősorban tornateremre lenne
szüksége,

Koller Dávid - eqvesület elnöke: részletesen bemutatta a Bozsik programot, elmondta,
hogy Faragó Gyulától nagyon sok segítséget kapnak. Kérte a képviselő{estületet, hogy a
sportegyesület működéséhez 280.000 Ft, a gyermekek Bozsik Programban való
részvételéhez - eszközbeszerzésre - 150.000 Ft-ot biztosítson az önkormányzat.

Kardos Attila - polqármester: tájékoztatta a képvíselőket arról, hogy az egyesület részéről
kérésként merült fel, hogy a pálya előtti területre szereljenek fel lámpát, í9y a nagypályát a
gyerekeknek nem kell használni az edzések alkalmával.

A képviselők részéről egyéb hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester
szavazásra kérte a képviselóket.

A képviseló-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
halározatot hozta:

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testület dönt, hogy az újonnan
Ladánybenei Labdarúgó Club néven megalakult sportegyesület működését
2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 280.000 Ft Összeggel
támogatja.
A képviselő-testü|et dönt továbbá arrő|, hogy a gyermekek Bozsik
Programban való részvételét a 2015 évi költségvetésében - az általános
tartalék terhére - í50.000 Ft-taI támogatja akként, hogy a megállapított
tá mogatást kizáróla g sporteszközök besze rzésé re lehet felhaszná I n i.

A képviselő-testület a támogatásokat 2015. évi költségvetésében az áltaIános
tarta lék terhére biztosítj a,
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. szeptember 22.

5112015.
a Ladánybenei Labdarúgó Club támogatásáról



8. Tájékoztató a Ladánybenei Gazdakör megszűnéséról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester, Ritter Tibor - gazdakör elnöke

Kardos Attila - polqármester: köszöntötte Ritter Tibort, a gazdakör elnökét, s kérte, hogy
tájékoztassa a képviselőket a gazd akör megszűnésének körül ményeiről.

Ritter Tibor - qazdakör elnöke: elmondta, hogy az elmúlt évben vetődött fel a gazdakör
megszűnésének gondolata, Korára való tekintettel már a következő 5 évben nem tudta
elvállalni az elnöki teendőket, sokáig kerestek olyan alkalmas személyt, aki elvállalná e
feladatot, azonban nem sikerült. A gazdakör közel 20 évig működött, ő volt az alapítőja,
nagyon sok segítséget kapott a falugazdásztól is. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy
megbízatása 2014. november 10-i közgyűlésig szólt, ahol az új elnök megválasztására jelölő
bizottságot hoztak létre. A tagok közül több javaslat is elhangzott, azonban e feladatot senki
sem vállalta el, Jellemző volt, hogy az utóbbi időben már a tagdíjat sem tudták beszedni. A
taggyűlés úgy döntött, hogy a gazdakört végelszámolással megszüntetik, s a számlájukon
szereplő pénzt a tagoknak visszaosztják. Tájékoztatta a képviselőket továbbá arról, hogy a
végelszámolást elkészítette, benyújtotta a Cégbíróságnak, valamint a NAV felé is elszámolt.
A Cégbíróság a végelszámolást 2015.június 16-án jóváhagyta.

Kardos AttiIa - polqármester: kérdezte, ha a gazdaköri tagok segítségre szorulnak, ezt
követóen kihez fordulhatnak?

Ritter Tibor - qazdakör elnöke: afalugazdász tud segíteni.

Visontav lstván - képviselő: részt vett a gazdakör megalakításában, akkor jól működó
szervezet volt, sok segítő szakemberrel. Sajnálja, hogy megszűnt, mert lesznek új gazdák,
akiknek szüksége lenne a gazdakörre. Köszönetét fejezte ki Ritter Tibornak, s ezt javasolta a
képviselőknek is.

Kardos Attila - polqármester: a képviselő{estület nevében ugyancsak megköszönte Ritter
Tibor munkáját.

A képviselő-testület e napirendi pont tárgyalása kapcsán döntést nem hozott.

9. Egyebek
- 019/56, hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlata

Kardos Attila - polqármester: ismertette a képviselőkkel Lengyelné Árva Rita
ingatlaneladással kapcsolatos kérelmét. Elmondta, hogy a sportpálya melletti földterületről
van szó, amelynek egy részét már megvásárolta az önkormányzal. Kérdezte a jelenlévő
Lengyelné Arva Rita véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban.

Lenqvelné Árva Rita - kérelmező: nem tudja, hogy milyen összeget kíván a földterületért
kapni.

Kardos Attila - polqármester: a 019/56. hrsz. melletti foldterületet már megvásárolta az
önkormányzat, hasonló árat tudunk érte fizetni, növelve azinflációval.

Lenqvelné Árva Rita - kérelmező: számára az
vételi ajánlatát.

összeg megfelel, várja az önkormányzat



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

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

HATÁROZAT
1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ladánybenei

0í9/56. hrsz-ú 0.4657 ha, í0,0í AK értékű ingatlant Lengyelné Arva Rita
tu laj donos től 215.000 Ft vételárért k ívá nja megvásároln i,

2. A KépvlseIő-testület az ingatlan adásvételéről az eladóval történt
megegyezést követően külön döntést hoz.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. szeptember 22.

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy részt vett egy Megyei Önkormányzat által
szervezett tájékoztatón, ahol a közeljövőben megjelenő pályázatí lehetóségekről volt szó.
Elmondta, hogy az önkormányzati hivatal energetikai felújítására szeretnénk pályázni,
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy új tornaterem építésére nem írnak ki pályázatot, csak
a meglévő felújítására lehet, A pályázalokhoz először az energetikai tanúsítvány elkészítése
az első feladat, Uj célként került a pályázatok közé a 10.000 lakosság szám alatti
településeken is a piacok kialakítása, ez minket is érinthet, azonban ehhez tiszta tulajdonjogi
jogviszony szükséges.

Tóth Árpád - képviselő: kérdezte, hogy van-e elórelépés piac ügyében?

dr. Rácz lmre Gábor - képviselő: kb, két hét múlva lesz kész az értékbecslés.

Kardos Attila - polqármester: a pályázati kiírások 2016-17-ben jelennek meg, melyeket a
megyei önkormányzat f og koord ináln i.

Tájékozatta a képviselőket arról, hogy a belterületi utak garanciális bejárása megtörtént, a
garanciális javítások jövő héten megkezdődnek.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a település belterületén a víze|vezetés nem
megfelelő, szükséges az utak állagmegóvása miatt a padkák, árkok rendbetétele, nyesése.
A tervek szerint 1602 m padkarendezés, valamint 115 m új padkaépítés szükséges. Erre az
önkormányzaí. kért, s kapott is árajánlatot a Zafír Enteriör Kft-től, 560,000 Ft, valamint
212.750 Ft + Afa összegért.
Kérte a képviselők véleményét.

Visontav lstván - képviselő: meg kellene nézni a régi utak kátyúzásának lehetőségét is,

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

A képviselőtestület 7 igen szavazatíal - e|lenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

a Ladánybenei 019/56. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról



Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testültének 53/2015. (IX.22,) határozata
a belterületi utak padkarendezési munkálatairól

HATÁROZAT
1, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy

Ladánybene Község belterületén 1602 m padkarendezés munkálataira
2015. évi köttségvetésében az általános tartalék terhére 560.700 Ft + ÁFA
összeget biztosít,

2. A képvise!ő-testület dönt továbbá arról, hogy új padkaépítésre,
karbantartása 2015. évi költségvetésében az általános tartalék 212.750 Ft +

ÁFA összeget biztosít.
3. A képviselő-testüIet feIhatalmazza Kardos Attila - polgármestert, hogy a

munkálatok elvégzésére vállalkozői szerződést kössön a Zafír Enteriör Kft
- Ladá nybe ne, Rákó czi u. 27 lí. vállalkozássa l.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. szeptember 22,

Kardos Attila - poIqármester: tájékoztatta a képviselőket továbbá arról, hogy az
önkormányzat költségvetése lehetóvé teszi, hogy az elmúlt évben megkezdett Arany J, utca
aszfalíozási munkálatait ebben az évben befejezzük, amely 250 m szilárd burkolatot jelent.
Elmondta, hogy jövőre a járdákat szeretné megcsináltatni, abból a támogatásból, amit az
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására kapunk.

Tóth Árpád - képviselő: kérdezte, hogy mikor kerül sor a kivitelezésre?

Kardos Attila - polqármester: jövő héten már elkezdődne, s az idén be is fejeződik.

Visontav lstván - képviselő: egyetér1 az útépítéssel, azonban a tömörödésre oda kell
figyelni.

Tóth Arád - képviselő: meg kell csinálni, a falu érdekét szolgálja.

Mátvás Ferenc - képviselő: kérdezte, hogy prioritást élveznek-e azok az utcák, ahol
jelenleg nincs járda? Mikorra ígérték a 20 míllió Ft-ot?

Kardos Attila - polqármester: igen, s a jövő évi költségvetésben.

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

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

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képvisető-testültének 54/20í5. (lX.22.) határozata
Arany J. utca szilárd burkolattal történő ellátása

HATAROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy 2015. évi
költségvetésében - az által'ános tartalék terhére - az Arany J, utca fennmaradó
250 m szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához költségvetésében
3.645.950 Ft + [P4 összeget biztosít az általános tartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert a vállalkozói
szerződés módositására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, szeptember 22.



Visontav lstván - képviselő: a Rákóczi út vízelvezetó árkait ki kellene takarítani, mert elég
gazos.

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: kérdezte, hogy a lakások bérleti díjait fizetik-e a

lakók?

Szádvári Erika - alieqvző: igen, van hátralék, de fizetési ütemezést kértek.

A képviselőtestület ülését a polgármester 19.00 órakor bezárta.

Kmf.
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kardos Attila
polgármester
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szádvári Erika
aljegyző

Visontayy'stván
képylelő



Ladánybene Község Önko rmán y zata Képviselő-testületének
13 l 2015. (IX.28.) rendelete

a2015. évi költségvetésről szó|ő 3l20l5.(l1.27.) rendeletének módosításáról

Ladánybene. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakbul: 5it"r:.19:
testület) a, ÁtlantaztartásrőIsző|ő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. §. (1)

és 34. § bekezdésében foglalt felhatalmazás. valamint a Szervezeti és MŰködési

Szabályzatról szóló 5l20t1. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a, pontja alapján - a

Pénzigyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésér,el - és a 2015. évi költségvetésérŐl

szőIő 2Ol4, évi C. törvény alapján eljárva az alábbl rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének3l20I5. (II.27.) rendeletének 5.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önko rm ány zat b evételei

,,5.§.

(I) 
^z 

önkormány zat bev éte7ei

B1 Működési célú támogatások áI|amháztartáson belülről
82 Felhalmo zási céIű támogatások áI|amháztartáson belülről
83 Közhatalmi bevételek
B4 Működési ber,ételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átrlett pénzeszközök
B 7 Felhalmo zási céIú átvett p énzeszkőzök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 F inansz ír o zási bevételek
költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra

költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

B 8 1 3 Pénzforgalom nélküli bevételek ö sszeserVel ő ző éví maradványi

88 Értékpapír
n 8 Államh áztartáson belüli megelő legezé sek

Önkormán y zat bev ételei mindösszesen :

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

eFt

I5I.944

2I.220
5,844

179.008

1 9.1 00

198.108

2. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépvlselő-testületének 3l20I5. (IL27.) rendeletének 6.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:



Az önkorm ány zat kiadás ai

,,6.§.

(I) Az önkormányzat kiadásai

Kl Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó

K3 Dologikiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Berulrázások
K7 Felqítások
K8 Egyéb feihalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9 Finansz ír o zási kiadások
Önkormányzat kiadásai mindössze§en:

( 2 ) F o g la lk o zt atott ak létszáma ( en g ed é l yez et t )

eFt

21.687
6,27I

36.972
7.400

20.I12
3.506

300
96.248

101.860
198.108

22 fő

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

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 312015. (II.27.) rendeletének 7.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

,,7.§.

(1) A KÖH bevételei

B 1 Műkö dé s i c é lú támo gatáso k áIlamháztartáson be lülrő 1

B 2 Fe lhalmo zás i cé 1ú támo gatáso k államháztartáso n be lülrő 1

83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
B 7 Felhalmo zási célű átv ett pérueszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 Finansz ír ozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszlrozására szolg. pénzforg. bev. műk, célra
Költségvetési hiány belső ftnanszírozására szolg. pénzforg, bev. felh. célra

B8l3 Pénzforgalotlt nélkiili bevételek összesen/előző évi maradvány/ 5.213

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen: 54.905

(2) Bevételekrész\etezését e rendelet IIl2. sz. melléklete tarta|mazza.

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének312015. (II.27.) rendeletének 8.§-a

helyébe a kör,etkező rendelkezés lép:

eFt

2.445

2.445
52.460



A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

,,8.§.

(1) A rÖH kiadásai

Kl Személyi juttatások
K2 Murrkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 E$,éb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

eFt

24.650
6.702

12.663
5.677
5,2l3

k9 Finanszirozási kiadások
LadánybeneiKözös Önkormányzati hivatalkiadásai mindösszesen: 54.905

(2) Foglalkoztatottak létszáma 8 ö

(3) A kiadások részletezését e rendelet IIl1 sz. mellékletei tarta7mazzák.

5,§,

Ladánybene Község Önkormán),zat Kép\/iselő-testületének 3l2O15. (II.27.) rerrdeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

,,9. §.

(1) Az óvoda bevételei

B 1 Működési célú támogatások állanháztartáson belülről
B 2 Fe lhalmo zási c é lú t ámo gatások államháztartáson be lülrő 1

83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalrnozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B 7 Felhalm o zási céIű átvett pénzeszkö zök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Finanszirozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg, bev. műk- célra
Költségvetési hiány belső finansztrozására szolg, pénzforg. bev, felh. célra
B8l3 Pénzforgalom nélhili bevételek összesen/'előző évi maradván),/ 3.727
Óvoda bevételei mindösszesen: 65.690

(2) Ber,ételek részletezését e rendelet III12. sz, melléklete tartalmazza.

6. §.

Ladánybene Község Önkorrnányzat Képviselő-testületének3l2OI5. (IL27.) rendeletének tO.§-
a helyébe a következő rendelkezés lép:

54.905

7.350

7.350
58.340

eFt



A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

,,10.§,

(1) Az Óvoda kiadásai

K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzi1áruIási adó

K3 Dologikiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felujítások
K8 Egyéb felhalrnozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

k9 Finansz ír o zási kiadások
óvoda kiadásai mindösszesen:

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2015. szeptember 28. nap

eFt

36.I56
9.763

I5.416

4.I55
200

65.690

65.690

Lőrincz Edit jegyző nevében és

távo11gtgben
,.r,. i ',: /'a^
lszádváriErka l

l',, -: -,- -. ''- :_'__, *

lszádváriErka l
a\egyző

(2) Foglalkoztatottaklétszáma 14 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet IIi/l. és aIIIl4, sz. mellékletettartalmazzák-

zárő rendelkezések

7.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és lratályba lépését követően a3l20I5.(IL27.)
rep{e|g! a kiegészítés ekkel együtt érr,ényes.

, a-_j..-.1*__
Kardos Aitila '

polgármester
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E,ll9089 Altalilos ta[alék -r94 :l9,t

85I0l]l E.l19]3q or odai nele]es 54 6] s4 612

8j:01 1 ] IskoIa fenntana§a 800 800

K,,1l

0i:l11 Eó: I0i l Háziorvosi alaoe]] ,lo
07:i l l 8ó]30] l Fo!ón osi a]ane]lá1 l55 l55

0140_] ] Eó9il4 l l CsaLád- és ncjved ] ]9.1 6]0 l ]36 ] _l0 J ]d0
qlrll] Rendszeres szoc.t 0

l 0ő0]0 ss]l]]I I-akírfennr r noma i 4n0 l .l00

ts] I]]1
Onkom,segélr átmeneti

500 500

8s]l]]] onkom,secélr remetési :l00 400

Eii:]]91 Ec\ éb önk,eseli Dé,e ] 600 2 600

8S]]0j l Kólemetés .l00 400

l0i051 889g] ] ] szociális édieáetés ] 940 ]00 5 040

l rl]05 í ís9grl l ls_]9 l00 4 5l0

'i)ij1: !j]r;..]ll r]i]]i í|

8l991:5 Onk a]t nr,újt la]iíst 300 300

39044](l kijzhasznuak focl
14.]

l(] l li l j6t) l3 2n6

890]0 15 crl,il szerr múk tám l40 _r 0l] 3 l54

E905065
Egházali kózósségj és
hilé]di 1e| r00 300

.ii,r1; .ii i]n' ,.,nIl. li

0S]0,14 gl(l]:]l Kön szoi! rj_5 9:l j]0 ]E0 l 53l

0t]091 9]050]l Közn, lnlém ] I 119 515 1 585 26 3 635

,]
, Iixl|

08l0-10 9]l l021 snon]ét műk es feil 5l0 510

949900] M n,5,eE\,éb Iőz.táJs,1 5 155

;: Jaa

0] j]]0 960]02l kó7lemető fennr éc m 65 65

ÓnkormánJ,zat ö§§26en
20,0

0
zl 687 6 21l 76 972 1 100 20 1,12 966 2 540 300 l0l 860 l98 l0E



Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.
Ii2.sz. rnelléklet a 3'120 l 5.( II.2 7. )rendeletbez

Bevételek alakulása
eFt

kritelező
Onk ént

vállah Allarnis. öss.esen

Bl N'rűködési cétú támosatások államháztartáson belülről
B 1 l onkorrnánvzat költsé gv etési látno gatása :

onkorrnánt zati hiYatal műk, támogatáS 34 808 34 808

Zöldtoúlet-eazűlkod.íssal kapcsolatos feladatok tárnogatása l 50ó l 506

Közviálositással kapcsolatos feladatok támogaúsa 18 720 l8 ,I20

Köztemető fenntartással k,apcsolatos feladatok 100 l00

közuúk fenntafiása 3 269 3 269

Esvéb kötel ező feladat tárnosatása 5 000 5 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladalok támogatása l 757 1757

ovodaoedasósusok átlasos bátátno gatása 23 l50 23 150

Ovodapedagógusok rnunkáját kőzvetlenül s. átlagos
bértárrrogatása 7 205 7 205

ovoda nrúködési tárnosatása 4 130 4 l30

Gvannekétkeztetési feladatok átlagos bértárnogatása 7 813 1 8l3

Gvornekétkeztetési leladatok űzerneltetési támogatása i 319 l3l9
H ozzái án:lás a pénzbeli szociáli s i uttatásokhoz 8 860 8 860

szociális étkeztetés l 772 1 7]2

Tanvagondnoki szolgáltatiis 2 5(X) 2 500

Szociá[is ágazati pótléL l3l t3l
Berkornoenzáció 14,7 747

könrtári és közrnűr,elődesi feladatok tálnosatása 1 960 l 960

önkormányzat költségl,etési támo gatása összesen: 87 439 2 500 34 808 l21 747

B 1 6 Támosafásértékű ber,ételek

Áht-n belüli (oálvázat. visszafiz) l2 556 12 556

FM támsatás tnezőőrre 700 700

(lEP finanszirozás 3 808 3 808

MKP közfoclalkozatottak bértámogaúsa 10 l33 l0 133

Támopatásértékű ber,ételek összesen: l3 94l 13 256 0 27 197

B2 Felhalmozási cétú támogatások államháztartáson
belülről
B3 Közhatalmi ber,ételek
önkornánvzat saiátos múködési ber,ételei:

Gépiárműadó 6 500 6 500

Iparűzésl adó l] 000 l3 000

korrrrnunális adó 1 200 1 200

Bírsások. pótlékok 500 500

Hatósási ioskörhöz köthető ber,ételek z0 20

Önkormánl,zat saiátos m űködési bel,ételei összesen: 0 21 220 0 21 220

B,t \{űködési ber,ételek
Míiködési bevételek
Esvéb saiát hevetelek tbérleti dijak.szoc. etk t 2200 z 504 4 704

vasvonkezelésből szárrrrazó bevetel 0

Továbbszámlázott szö1 gáltatas 440 700 t 140

Fovéh saiáí hevéte]ek

kamat ber,ételek

Esvéb saiát ber,ételek összesen: 2 640 3 204 0 5 8.í4

R5 Felhalmozási bel,ételek

86 \{űködési céIú átr,ett pénzeszközök

B7 FeIhalmozási célú átl,ett pénzeszközök

B1 -7 Költsgévetési bel,ételek összesen l 04 020 40 l80 34 808 t79 008

B8 Finanszírozási bevételek 15 000 4 100 l9 100

88l3 Pénzforgalom nélküli ber,ételek/ előző él,i
marqdwánv /:

Pénzforgalom nélkü]i bevételek /előző ér,i maradván_v / 0

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /
15 000 4 I00 0 I9 I00

önkormánr zaii ber,ételek mindösszesen: 1-19 020 44 280 34 808 198 l08



I/3,sz. melléklet a 3/20 1 5. (IL27. )rerrdelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai

k4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai mindösszesen: 7 400

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Egyéb rászorultsástól fueeő ellátás / Települési segély 3 200

köztemetés 400

E,seti oénzbeii ellátások és természetbeni iuttatások / szociális csomag 800

onkormárrr,zati seeélv l átmeneti _500

Etkeztetés 2 100

onkornránlzati sesélv l' tenretési 400

ös.r".en: 7 400

Eevéb működési célú kiadások
Rendőrség támosatása I20

Poleárőr Egyesület 300

Bene-2000 Nonorofit Kft. 50

Római Katolrl-us Esvház 300

Ladánvbene Közséeért Alapítvánv 980

szociális Feladatellátó rársulás 1 300

Laiosmizse Tűzvédelmi és Mentési köztestület 1 300

z ar án dokit tárn o salá s a 35

kecskemét Aranvhomok E svesület l89

Tartalékok 8.709

Céltartalék (IPR- 1 4-A-0633) 83

Céltartalék (könw.kiadás vagy telek vás.kialakítasi ktg. ) 991

celtartalék (testnevelési órák meeoldására) 5.715

Duna menti és kiskun sá e i y íz sazdáIkodási Társulás 10

k5 Esvéb működési célú kiadások mindösszesen: 20 ll2

Finanszírozási kiadások
Közös Onkormányzatí Hivatal ( Intézmény ) 47 248

Ladántöerrei Csiribiri Ovoda ( Intézmény ) 54 612

k9 Finanszírozási kiadások összesen: 101 860



I/4. melléklet az 3 l 20I 5 . (II.2] .) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Felúiítások

Telek vásárlás 2 540

K7 Fe|úiítások mindösszesen: 2 540

Beruházások

onkormánrzat társü eszköz beszerzés 254

védőnő laptoo beszerzés 140

lKSZT tárgü eszköz beszerzes 26

Város és községgazdálkodásra tárgyi eszköz beszerzés 190

Lakóin satlan tár svi eszkőz beszerzés 38

Nem lakóincatlan tárgü eszköz beszer zés 318

K6 Beruházások mindös§zesen: 966

Esvéb felhalmozási célú kiadások

Első lakáshoz iutók támogatása 300

k8 Esvéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 300



A táblázatban lér,ó adatok államigazgatási feladatokként értelmezendók. alábontás az idei ér,ben nem tervezett. mell,önkéntes feladat ]enne.

Il 1. melléklet az 3, 201j,(II.27.) rendeletlrez

Laclánrhenei Közös ÖnLormánrzati Hilatalának 20]5. évi kiadások alakulása

kormánvzati
Funkció SzaL{e|adat l\1egneve#s

Fogl,
száma

K1
Szem.
jutt.

K2
M. adót

t,iár.

K_1

Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
Ntűkcélú
§adások

K6
Beruhízások

K7
Felújítá§ok

K8
Egl,éb

felhalm,
cé)ú
kiad.

K9
Finansz.
kiadáso}

Osszesen

01 l 1_]0 s4tl]6] Onk,lrit alal 6 ]0 075 5 4ó6 l1l9: 5:l3 41 946
01 1220 841l3 Adó. illeték ] 030 548 7.] 5 3 313

090]0 81):]8l szociális szo]c- helvi iqazu ] 545 68E 7]6 3 969

050I0 882l 1 Rendszeres szoc.s 1 491 1 492

l050l0 88]l ] Foslalkoztatást helv,tárl ] 990 2 gg0

06020 88:1 13 1 LakáSfemt,t.nonna l55

10405l ovodátatási tánogatás ,10 .l0

önkormányzat összesen 8.00 4 650 6 102 l2 ó63 5 677 5 2l3 0 0 0 0 54 905

Bevételek meghaár ozása felhasználhatóság szerint.

II l 2. sz. m ellékl et a 3 l 20 1 5, (IL27. )rend eleth ez
Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

eFt

KöteleZő
Orrként
vállalt Allamis, összesen

B1 Működési célú támosatások államháztartáson belülről 2 445 z 445

82 Felhalm ozási cél ú tám osatá sok államháztartáson belülről

83 Közhatalmi ber,ételek

84 Működési bevételek

85 Felhalmozási ber,ételek

86 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7 Költspévetési bevételek összesen 0 0 0 0

B8 Finanszírozási bevételek 52 460 52 460

B813 pénzforpalom nélküli bevételek l előző évi maradvánv /
pénzforealom nélküli bevételek /elöző évi lnaradvány / 0

Pén:forsalom néIküIi bevéteIek / előző évi maradyátrv / összese,r: 0 0 5 213 5 213

Bevételek mindösszesen: 0 0 5.1 905 54 905



IIl 3 . sz. melléklet a 3 l 20 | 5 .(II.27. )ren del eth ez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai

IIl4. sz. melléklet a .312015,(I.27 .) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- r,at egl,ütti

A táblázatban er edeti e l őirán 1zat n eln szerepel,

A tábláZalban ]ér,ő adatok kölelező fe]adatokként érte]rnezendők. alábonlásssal különböZtet\,e meg az önként \,állalt feladatokat. az idei évben nem terYeztiink,

III/l . rnelléklet az 31 2()l5 (II.27.) rendeletlrez

Ladálrvbenei Csiribiri Ovodának 20l5. ér,i kiadások alakulása

eFí

eFí

Eseti pérrzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Rendszeres szociális segélv I 492

Foelalkoztatást helvettesítő támoqatás 2 990

Lakásfenntartási tám ogatás 1 155

ovodáztatási támosatás 40

Osszesen: 5 677

Kormánl,zati
Funkció szaLfeladat N{egn€\,eZés

Fogl.
száma

Kl Srem.
jutt.

K2
M. adóí
tjár,

K3
Dologi
ki ad,

K4
Szocpol.

ell.

K5
Níűkcélú
kiadások

K6
Beru-

házások

K7
Felújí-
tások

K8
Egl,éb

felhalm.
célú
kiad.

K9
Finansz.
kiadások

Osszpsen

09I l l0109l1,10 3j10lll ovorlai neveiés l0 28 540 8 026 3 828 4 l_§5 41 549

0960l0 5629 12,1 ovodai intézménvi éíkeztetés 1-2 2 485 537 2 446 5 468

0960]0 _56]9] 3l ]skolai intézménli étkezteté5 3 703 864 4 0l3 200 8 780

0 1 3390 5ó2920 l vendét étkeztetés 0._] 49,7 lt8 z 399 .1 0l4

|0705l 889921 l szociális étkeztetés 0.5 931 2l8 2 730 3 879

onkormán!zat összsen 1,1.00 36 l5ó 9 763 15 416 4 155 200 0 0 0 65 690



Kötelező önként vállalt Allarnig Osszesen
Bl Nlűködési célú támogatások államháztartáson belülről

82 Felhalmozási célú támosatások államháztartáson belüIről

83 Közhatalmi ber,ételek

B4 N{űködési bel,ételek

Működési ber éte]ek

szociális étkezők 2 o40 2 040
Intézménvi tel,itesi dí - óvoda | 642 | 612
lntéztlénvi tá,ítési di iskola ] 595 l 595

Vendé9 etkezetelés 2 073 2 073

Egvtlb saiát ber,étel el
karnat bel,ételek

Egr,éb saiát ber,éte|ek összesen: 7 350 0 0 7 350

B5 Felhalmozási ber,ételek

B6 \{úködési célú átr,ett nénzeszközök

87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1 -7 Költssér,etési ber,ételek összesen 7 350 0 0 7 350

88 Finanszírozási ber,ételek 58 140 200 58 3.í0

88l3 Pénzforgalom nélküli bel,ételek / előző ér,i maradr,án}, /

Pénzforsalom nélkü]i bevéte]ek /előző ér,i maradr,ánl,/ 0

Pé nzfo rs a Io nt n él kii Ii b ey éte Ie k / e lőző évi m a rad vá n l / ö s,,:e se n : 3 727 0 0 3 727

Beyételek mindösszesen: 65 490 200 0 65 690

1IIl 2. sz. mel l ékI et a 3 l 20I 5. (II.27. )ren del eth ez

Bevételek alakulása a Ladánvbenei csiribiri Óvodánál

IIIi 3,sz. melléklet a 3 / 20 1 5. (IL27.)rerrdelethez

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

eFt
A táblázat az idei érüen nemleges. az eredeti előirányzat alapjárr.

III14. sz, melléklet a 3/2015.(II.27.) rendeletéhez

eFt

Felhalmozási kiadások alakrrlása tLrÁ- val együtt/

eFt
Tálalókonyha asztal beszerzés 200





JELENLETI IV

Készült: Ladánybene Községi
2015. szeptember 22

Onkormá nyzat Képvi se lő-testületének

- i ülésén

Jelen vannak:

i. Kardos Attila polgármester

2.Mátyás Ferenc Miklós képviselő

3. dr. Ptácz Imre Gábor képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő

5. Tóth Árpád képviselő

6. Vida Lászlőné képviselő

7. Visontay István képviselő

8. Szádvári Erika allegyző
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