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ELOTERJESZTES

Ladánybene Kozség Önkormányzata Képviselo-testi.iletének
2016. decernber 19-i tilésére

Tárgv: Ladánybene Kozség Önkornrányzata Képviselo-testtiletének ..12016. (XII.19.) rendelete a
201 6. évi koltségvetés rnódosításáról

l 2016.

Tisztelt Képvisel -testtilet!

A rendelet általános indoklása:

Ladánybene Kozség Önkornrányzatának Képviselo-testtilete (továbbiakban: Képviselo-testril et) az
Állarrrlráztafiásr l szóló 2OIl. évi CXCV. torvérry (továbbiakban: Át t.) 34. . (1)-(5) bekezdéseiberr
foglaltak alapján, figyelerrrbe véve a 2016. évi koltségvetésérol szolo 2015. évi C. torvény
felhatalrnazása alapjárr elfogadtaLadánybene Kcizség Örrkorrnányzatának és intéznrérryeirrek 2016.
évi kciltségvetését az onkorrnányzaíí és intézrnényi koltségvetési rendelet jelerrlegi rrródosítását a

tobb jogcímen keletkezett berzételi tobbletek és azok felhaszrráIása tették sztikségessé.

A rendelet részletes indoklása:

Önkorm ányzat és Intézményei kiiltségvetési támogatása:

Minden kozponti tárrrogatás - az irrtézrrrényt érinto is - az Önkorrn ányzat számlájára érkezik.
Vannak olyan bevételi források, amelyek bár az Önkorm ányzathoz érkeznek , azonban a

fellrasználás a beérkezés figyelembevételével az intézmények szernélyi jellegri kifizetéseit és azok
járulékait novelik (bérkompenzáció), valaminí az teleprilési szociális és gyermekjóléti,
gyermekétkeztetési feladatok tárnogatásának bizonyos kiadásai. melyek átkertilnek az
irrtézmén,veklrez.

A rendszeres gyerrnekvédelrni támogatásban részestil k részére Erzsébet-utalvány kertilt
kifizetésre.

Az Önkormányzat értékpapírszámláján lévo osszeg felszabadítása megtcirtént, a folyószárnlán
jóváírásra kertilt.

A 2016. október 2-i népszavazás koltségeinek fedezetére szóló normatív támogatást megkaptuk, az
ehhez kapcsolódó elszárnolás is megtortént.

az Önk ormányzat támog atást nyer1 az adósságkonszolidációban nem részestilo Önkormányzatok
páIyázati kiíírásán. melyet beruházásra - akóztertiletek rendezésére - fordít.



A beérkezés és a felhasználás jogcímei:

Bérkomp enzácio:

Ladánybene Kozsé g onko rmány zata:

Ladánybenei Kozos Önk. Hivatal:

Ladánybenei Csiribiri Óvoda:

Természetberri Erzsébet utalvány :

Értékpapír visszaváltás :

Beruházásró1 átcsoportosítás fel,ij ításra:

Országos Népszavazás:

Adósságkonszolidációban nem részesrilo Önkorm. támo gaíása:

Ft

85 852

39 243

37 7I9

591 600

-36 9I2 7 59

1 200 776

606 128

20 000 000

1la,b melléklethez
Önkorm ányzat
Eloirányzati szinten a fent ernlített módosításokat kell alkalmaztri, bevételezni, majd a megfelelo
felhasználási helyre, mint irányítószervi támogatás átadni. A váItozások bemutatása a kovetkezo
mell ékletekben taláIható .

2la,b melléklethez
Ladánybenei Ktiziis Önkorm ányzati Hivatal (KÖH)
Elóirányzatt szinten a fent errrlített módosításokat kell alkalmazni, bevételezni. A változások

bemutat ása a kovetkezo mellékletekben talállrató.

3la,b melléklethez
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda)
E\óirányzati szinten a fent említett rrródosításokat kell alkalmazni. bevételezni. A változások

bemutat ása a kovetkezo rnellékletekben található.

Az onkormányzaíi koltségvetési támogaíások éves szinten megegyeznek a kozponti rendszerek

adataiva1. A rendeletmódosítás további részletezését a megfelelo eloterjesztési mellékletekben

r é sz|etezttik bovebb en.

Kardos Attila sk.
polgármester



összpsEN:
3) 83 Ktizhatalmi bevételek:

összpsEN:
4) B4 Mtíkiidési bevételek:

összpsEN:
5) 85 Felhalmozási bevételek:
összEsEN:
6) 86 Mííkiidési célri átvett pénzeszktiziik:

összpsEN:

1/a. melléklet
Önkorm ányzat b evételei :

Ft
Megnevezés Elóirán:,zat Módosítás Mód. eloirán},zat

1) B1 Miíkirdési célri támogatások államháztartáson beltilr l:

162 719 216
Bérkornp enzácio 162 8I4
Természetbeni Erzsébet
utalvány 591 600

össznsEN: 162 719 2í6 751114 163 173 630

2.) B2 Felhalmozási célrí támogatások államháztartáson beliilr l:

12 1l2 759
20 000 000

32 412 759

20 700 000

20 700 000

8 241 000

8 241 000

32 1l2 759

20 700 000

8 241 000

7) B7 Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiztik:

összpsEN:

KöLTsÉcvprÉsI gpvÉrrrpx
összpsEN: 224 072 975 754 1|4 221827 389

8) 88 Finanszírozási bevételek:

Koltségvetési maradvány 11l:2lo3
Értékpapír 36 9I2 7 59

Értékpapír visszaváltás - 36 9l2 7 59

összpsEN: 51 740 759 _ 36 9I2 759 17 828 000

öxxonuÁxyzAT BEvÉrprEr
összEsEN: 278 813 734 - 36 158 345 242 655 389



Önkorm ányzat kiadásai: l/b metléklet
Ft

Megnevezés Elóirán:rzat Módosítás Mód. eloirárr),zat

1) Kl SzeméIyi juttatások

31 l38 17 1

Bérkomp enzácio 67 600

összpsEN: 31 l38 l74 67600 34 205 774
2.) K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 063 684
Bérkonrpenzácio 18 252

összEsEN: 8 063 684 18 252 8 081 936

3) K3 Dologi kiadások
28 257 548

összpsEN: 28 257 518 28 2s7 548

4) Kl Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 277 850
Termé szetbeni Erzsébet
utalvány 591 600

összpsEN: 6 277 850 591 600 6 869 450

5) K5 Egyéb míikiidési célrí kiadások:
28 119 101

OSSZESEN:
6) K6 Beruházások:
Átv ezetés fe lrij ításra
Adósságkonsz. nem rész. Önk. tam

összpsEN:
7) K7 Fel jítások:
Átvezetés berulrázásr I

össznsEN:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

összpsEN:

KöLTsÉcvErÉst xrenÁsox
össznsEN:

28 4I9 404

18 316 796
28 419 404

- I 200 176

20 000 000

18 316 796 18 799 824 37 116 620

I 200 176

I 200 176 1 200 176

300 000

300 000 300 000

I23 773 156 20 677 152 í14 450 908

8) K9 Finanszírozási
kiadások:
Összesen: I35 040 278

Bérkompenzáci 76 962

Értékpapír visszaváltás - 36 9I2 759

összpsEN: í35 040 278 - 36 835 797 98 204 481

öxronuÁxyzAT KIAnÁsaI
ÖsszpsEN: 258 8l3 731 - 16158 345 242 655 389



2la. melléklet
XÖH bevételei:

Ft
Megnevezés El irán:,zat Módosítás Mod. elóirán:,zat

1) B1 MÍÍki'dési céIrí támogatások átlamháztartáson beliilr l:

Országos népszavazás 606128
összpsEN: 0 606128 606 128

2.)B2 Felhalmozási célrí támogatások államháztartáson beliilr I:

összpsEN:

3) 83 K zhatalmi bevételek:

összpsEN:

4) B1 Miíkiidési bevételek:
összpsEN:

5) 85 Felhalmozási bevételek:
összpsEN:

10 000
10 000 10 000

6) 86 Míikiidési célri átvett pénzeszkiiztik:
összpsEN:

7) B7 Felhalmozási célrí átvett pénzeszkiiziik:
összpsEN:

xörrsÉcvprÉ sl gpvÉrprnx
összpsEN: 10 000 606 128 616 128

8) 88 Finanszírozási bevételek:
42 551 903

KÖH bérkomp enzáci 39 243
összpsEN: 12 55í g03 39 243 42 5g1 146

XÖH BEVÉTELEI
összEsEN: 12 561 903 615 37t 13 207 271



Megnevezés

2/b melléklet
xÖH kiadásai:

Ft
Elóirán:,zat Módosítás Mód. eloirányzat

1) Kl Személyi juttatások
25 867 675

Bérkomp enzácio 30 900

Országos népszavazás negbízási díjak 431 211

összrsEN: 25 867 675 162111 26 329 786

2.) |<2 Munkaadói járulékok és szociá|is hozzáiárulási adó

6 660 572

Bérkornpenzáci 8 343

Országos népszavazás negbízási drjak I24 098

összpsEN: 6 660 572 I32 11t 6 793 013

3) K3 Dologi kiadások
9 179 3I2

Országos népszavazás dologi kiadások 50 819

összEsEN: 9 479 3t2 50 819 9 530 131

4) K1 Ellátottak pénzbeli juttatásai

összpsEN:

5) K5 Egyéb mííkiidési célri kiadások:
összpsEN:

6) K6 Beruházások:
összpsEN:

7) K7 Fel jítások:

össznsEN:

8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
össznsEN:

551 344

554 344 554 344

xörrsÉcvnrÉsl ruaoÁsox
összEsEN: 12 561 903 615 37L 43 207 274

8) K9 Finanszírozási kiadások:
összpsEN:

KÖH KIADÁSAI
összpsEN: 42 561 903 645 371 43 207 274



3/a. melléklet
óvoda bevételei:

Ft
Megtrevezés E\óirán:,zat Módosítás Mód. eloirárryzat

1) B1 Miíki'dési cétri támogatások államháztartáson beliilr l:

összpsEN:

2.)B2 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr I:

összpsEN:

3) 83 Ktizhatalmi bevételek:
összE,sEN:

1) B4 Miíktidési ber,ételek:

összpsEN:

5) B5 Felhalmozási bevételek:

összpsEN:

6 967 000
6 967 000 6 967 000

6) 86 Mííki'dési célri átvett pénzeszkiiziik:
összpsEN:

7) B7 Felhalmozási célrí átvett pénzeszkiiztik:

összpsEN:

KöLTsÉcvprÉsr gpvÉrprpx
OSSZESEN: 6 967 000 6 967 000

8) 88 Finanszírozási bevételek:
60 929 332

Bérkomp enzácio 37 7I9

összpsEN: 60 929 332 37 7l9 60 967 051

óvone BEvÉTELEI
összpsEN: 67 896 332 37 719 67 934 051



3/b melléklet
óvoda kiadásai:

Ft
Megnevezés El irányzat Módosítás Mód. eloirán)rzat

1) Kl SzeméIyi juttatások

34 573 525
Bérkornp enzácio

összpsEN:

összpsEN:
4) Kl Ellátottak pénzbeli juttatásai
összpsEN:

5) K5 Egyéb míikiidési célrí kiadások:
összpsEN:

6) K6 Beruházások:
összpsEN:

7) K7 Fel jítások:
összpsEN:

8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
összpsEN:

34 573 525

29 700

29700 31 603 225

2.) K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzáiárulási adó
9 556 198

Bérkornpenzáci 8 0l9
összpsEN: 9 556 198 8 019 9 564 2l7

3) K3 Dologi kiadások
18 408 609
18 408 609 18 408 609

5 104 000
5 104 000

254 000
254 000

5 104 000

251 000

KOLTSEGVETESI KIADASOK
össznsEN: 67 896 332 37 7í9 67 931 05í

B) K9 Finanszírozási kiadások:
összpsEN:

óvona KIADÁsAI
összpsEN: 67 896 332 37 7I9 67 931 05l

Az elóterjesztés mellékletétképezi a rendelet tervezet, melynek elfo gadását kérem.

Ladánybene, 201 6. október 1 9.

kardos Attila
polgármester



Tervezet

Ladánybene Kiizség Onkorm ányzata Képvisel -testiiletének

a 2 0 I 6 .é v i kii l t s a g,. t !, . u^' r*lu'f;fi 11,1 ffi Xti,T li., e n . r m ó d o s ít á s á r ó t

Ladánybene Kozség Önkorrrr ányzatának Képviselo-testiilete (továbbiakban: .Képviselo-
testtilet) az ÁIlamháztartásról szóló 2OII. évi CXCV. torvérry (továbbiakban: Aht.) 34. .

bekezdésében foglalt felhatalrn azás" valamint a Szervezeíi és Mtikodési SzabáIyzatról szóló
51201 1. (V. 26.) orrkormányzati rendelet 39. a. pontja alapj án - a Pénztigyi- és Ellenorzo
Bizottság vélenrényének kikérésével - és a 2016. évi koltségvetésérol szóló 2015. évi C.

torvény a|apján eljárva az a|ábbi rendeletet alkotja:

1. .

Ladánybene Kozség Önkortnányzat Képviselo-testtiletének I12016. (II.22.) rendeletének 5. -a
helyébe a kovetkez rendelkezés 1ép:

Az Önkormány zat bev ételei forrásonként:

5.

(I) Az Onkorm ány zat bevételei

B 1 Mtíkodé s i c é lir tám o gatások áIlamháztarláson be ltilrol :

B 2 F e llralrrr o zás i c é lir tárn o gatás o k áIlamháztafi ás on be lulro 1 :

83 Kozhatalmi bevételek:

84 Mtikodési bevételek:

B5 Felhalrnozási bevételek:

B6 Mtikodési célri átvett pénzeszkozok:

87 Felhalmozási cél r átvett pénzeszkozok:

Kiiltségvetési bevételek iisszesen :

B 8 Finan szírozási bevételek:

Koltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg, bev. míik. célra

Koltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

8813 EIózó évi maradvány 17 828 000

Ö nkorm ányzat b evételei mindii sszesen :

(2) Bevételek rész\etezését e rendelet Il2. melléklete tartalmazza.

Ft

163 473 630
32 4I2 7 59

20 700 000

8 241 000

224 827 389
17 828 000

10

242 655 389



Ladánybene Kcizség
lrelyébe a kcivetkezo

2..
Önkorrrr ány zat K épvi se l o -te sttil etének
rendelkezés lép:

112016. (II.22.) rendeletének 6. -a

(2 ) F o g1 alko ztatot tak létszáma (en ge dé l y ezett)

(3) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és I/3. mellékletei tafi.almazzák.

3..

Ladánybene K zség Önkormányzat Képviselo-testriletének 112016. (II.22.) rendeletének 7. -a
helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

A Ladányb en ei Kiiztis Onko rm ányzati Hivatal b evételei forrásonként :

7.

Az O nko rmány zat kiadásai
6.

(1) Az Örrkorrn ányzat kiadásai
K1 Szernélyi juttatások

I(2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb m kodési célu kiadások:
K6 Beruházások
K7 Fel jítások
K8 Egyéb felhalrnozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások tisszesen :

K9 Firranszírozási
kiadások
Önkorm ányzat kiadásai mindii szesen:

( 1) A KOH bevételei
B1 M kodési célír tárnogatások államháztartáson beli,ilrol:
B 2 F e lhalmozási célu támo gatás ok áIlamháztartáson be ltilrol :

83 Kozhatalmi bevételek:
84 Mtikodési bevételek:
B5 Felhalmozási bevételek:
86 Mtikodési célu átvett pénzeszkozok:

87 Felhalmozási célri átvett pénzeszkozok:
Kiiltségvetési bevételek iisszesen :

B 8 Finanszírozási bevételek :

Koltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. mrik. célra

Koltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

- ebbol: 8813 EIózó évi maradvány 6 7I4 000
Önkorm ányzat b evételei mindiisszesen :

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

11

Ft
34 205 771

B 081 936
28 257 548
6 869 450

28 4I9 404
37 116 620

1 200 176

300 000

114 150 908

98 204 181

212 655 389

20f

Ft
606 I28

10 000

6rc 12;
42 591 146

43 207 274



4..

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testiiletérrek I12016. (II.22.) rendeletének 8. -a

lrelyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

Ladánybene Kozség önkormányzat Képviselo-test{iletének 112016. (II.22.) rendeletének 9. -a
helyébe a kovetkez rendelkezés lép:

A Ladánybenei Kiiziis Onkormányzati Hivatal kiadásai
8.

(1) A t<ÖH kiadásai

K 1 Szerrrélyi juttatások

K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb rn kodési célu kiadások:

K6 Beruházások
K7 Felujítások
KB Egyéb felhalrn ozási kiadások

Kiiltségvetési kiadások iisszesen :

K9 Finanszírozási
kiadások
Ö nkorm ányzat kiadásai mindti s szes en :

(2) Fo glalkoztatottak létsz áma

(3) A kiadások részletezését e rendelet II/1 rnellékletei tartalmazzák.

5..

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként:
9.

(1) Az Óvoda bevételei

B 1 Mtíko dé si c é Iu támo gatások áIlamháztarláson beltilro 1 :

B 2 F e lh a\mozási c é lu tám o gatás o k áIlamháztaft ás on b e lrilro l :

83 Kozhatalmi bevételek:

84 Mtíkodési bevételek:

B5 Felhalmozási bevételek:

86 Mtíkodési célrí átvett pénzeszkozok:

87 Felhalmozási célri átvett pénzeszkozok:

Ktiltségvetési b evételek ii sszesen :

B 8 Finan szírozási bevételek :

Koltségvetési hiány belso finanszíro zására szolg. pénzforg. bev. mtÍk. célra

Koltségvetési hiány bels finanszíro zására szolg, pénzforg. bev. felh, célra

- ebbol: B813 EIózó évi maradvány

Ö nkorm ányzat b evételei mindti sszesen :

3 615 000

(2) Bevételek részletezését e rendelet III12. melléklete tartalmaZZa.

I2

Ft

26 329 786

6 793 013

9 530 131

554 314

43 207 271

43 207 271
8fó

F,t

6 967 000

6 967 000

60 967 05I

67 934 05l



6..

Ladánl' ene Kozség Önkormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 10. _

a helyébe a kcivetkezó rendelke zés Iép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10.

(1) Az Óvoda kiadásai

K1 Személyi juttatások

k2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb rrr kodési célu kiadások:
K6 Beruházások
K7 Felujítások
K8 Egyéb fellralmozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások tisszesen :

K9 Finanszírozási
kiadások
Önkorm ányzat kiadásai min diisszesen :

kardos Attila
polgármester

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2016. október 19. nap

lszádváriErika l
aljegyz

Ft

34 603 225

9 564 2I7
1B 40B 609

5 104 000

254 000

67 931 051

67 931 051

(2) Foglalkoztatottak létszáma 14 f

(3) A kiadások részleíezését e rendelet III11 és aIII14. mellékletei tarlalmazzák.

zár rendelkezések

7.

E rendelet kilrirdetését koveto nap lép hatályba és hatályba lépését kovetoen a 112016.(II.22.)
rendelet a kiegészítésekkel egyi,itt érvényes.

szádvári Erika
allegyzó
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A táblázatban levcí adatok kötelezo Éladatokkent enelnezendok. alaborrtásssal kulonbóztetve neg z állan]gazgatásr és onkent r álIa]t leladatokat

Latlánvbene Kiinég Önkornránlzrt:inak 20 I 6. éri kiarlások alakulása I'l nrelJekIeí az] 20I6(II 22) rendelethez
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Ber, ét el ek tn eglrat ározása felh aszrrálh at ó ság szerin t,

Ber,ételek alakulása l '2 melIéklet a l '20 l6 (II.22 ) rer-rdelethez

kötelezci onként r,állah Allanrig összesen
B l }Iíi ki'dési cél ri tám ogatások á llamház ta rtáson bel ii l rí 126 21l 130 2 500 000 31 762 20o l63 ,l73 630

Onkortlránl,zat i h ir atal Irr[ik, t áIrro gatás 77 216 J+ 762 200 3.1 839 :l l 6

Z ö ldt erulet -*eazdál kodással k ap cso lat o s feladat ok t árrro gat ása 505 250 505 250
Kozr i l á_eo sit ással k apc so lat os fel adat ok t árr-ro gat ása l 8 7]0 000 l 8 720 000
Közt erl et ci fen rrt art ással k apcso lat o s fe ladat o k l 00 000 l 00 000
közutak fenntartása 2 91_1 680 2 91.1 680
Egr éb kotelezci feladat tánrosatása 6 000 000 6 000 000
Lakot t kult ertllett el kapcsolat os feladat ok t átrrosat ása 1 772 250 l 772 250

I l bb)-bd) 1ogcirlekhez kapcsolódó kiegeszítes 9 8ó6 l57 9 866 l57
Or odapedagógusok át lagos bért áIrro gat ása 24 033 600 24 033 ó00

Or,odapedagógusok munkájat közr ellenul s. átla,sos bértámogatá 6 905 800 6 905 800

ovoda rrrtikodesi t ánrosatása 4 586 666 ,1 586 6ó6

T elepuIesi önkornlán,r,zatok szociális feladatainak egr eb tárlo_ea l0l195]6 l0 19 526

Gv err' rek ét k ezt et ési feladat ok át laeos bért árno sat ása 8 6,+9 ó00 8 649 600

Gv errlr ekét k ezt et esi fel adat ok r-izerrr elt et ési t átl o gat ása 917 736 917 736

Rászoruló gv erIrr ek ek szr"ur idei ét kezt et ése I 6]6 2l0 l 6]6 ]]0
Rászoruló gv ertrlek ek szLnidei ét kezl et ése _i; ] l 626 210

T errnészetbeni Erzsébet utall,ánr l54 ]00 l l54 200

szociális étkeztetés 439 360 139 360

T anv agondrroki szolgált at ás 2 500 000 2 500 000

Szociális ágazati pótlek (Bl l3 ) l3l .t4 5 l3l 145

korrl,tári és közrrrr_ir elcidési feladatok tárnoeatása l 952 8]0 l 952 8]0

Bérkornperrzáció (Bl l5 ) 631 873 634 873

O n kormán 1,zat kiiltségvetési támogatása iisszese n : l01 51l l79 2 500 000 31 762 200 l38 773 379

oEp firrarrszírozás 1 053 600 1 053 600

MKP kozfo glalkozat ott ak bért árnogat ása l9 55,1 58 19 554 58

MKP közfoglalkozatottak dologi támogatása l 092 069 l 092 069

Tá mogatásé rtékíi ber,étele k iisszese n : 21 700 25l 24 700 25l

82 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson bel 32 4l2 759 32 112 759

Sportpálva r izesblokk kiaIakítása l2 112 7 59 l2 112 739

Adóssáskonsz. neln rész. Onkortn tárnogatása 20 000 000 20 000 000

83 Kiizhatalmi bel,ételek 20 700 000 20 700 000

Gépjárnrriadó 6 000 000 6 000 000

lpart_izési adó l 3 000 000 l 3 000 000

Kornr'-runális adó l 200 000 l ]00 000

Bírsagok" pótlekok 500 000 500 000

O n kormán 1,zat sajátos m íi kiidési ber,étel ei iisszesen : 20 700 000 20 700 000

B4 }Iíikiidési ber,ételek 4 285 000 3 956 000 0 8 241 000

Eg1 eb sa.lát ber,etelek (bérleti dilak_szoc. etk ) 3 069 000 J 956 000 7 025 000

Vag1 onkezelésb l szárrlrazó ber,étel 300 000 300 000

T or,ábbszárn lázott szoleált atás 916 000 9l6 000

kamat ber,etelek

Fe},éb saját ber,éte lek iisszese n : 4 285 000 3 956 000 0 8 24l 000

85 Felhalmozási ber,ételek 0

B6 N|íik dési célri átvett ;rénzeszkiiztik 0

B7 Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiziik 0

B l -B7 xó I-rs ÉcYEfÉS I BEYnELEK o sszEs nl l30 196 ,í30 s9 568 759 3,1 762 200 224 827 389

B8 Finanszírozási ber,ételek l7 828 000 l7 828 000

88 l3 Penzforgalotn nélkirli bel,ételek ,| elózó ér,i tnaradr,án}, I7 828 000 l 7 828 000

ö nkormánl,zati ber,ételek mindiisszesen : l30 496 430 77 396 759 3{ 762 200 242 5 389
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I/3. melléklet a 1 12016.(|1,22.) rerdeletlrez

L,llátottak pe nzbeli juttatása Ft
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni .iuttatások

Irrtéznérry,i ellátottak pérrzbelitárnogatások (Bursa, Arany Járros osaond1.1) 100 000
E5éb netrr irrtézrrérrl,i ellátottak 6 769 450
- ebbol: szepkoruak lántogatása 150 000

- ebbol onkonr tlyzati segé! (Szoctv. 45. .) tennészetberri 200 000

- ebboL cjrrlionrráryzati segé\,(Szoctv. 45. .) pérrzbeli 200 000

- ebbol: eg;,éb cjnk.rend-berr megáll. juttatás - tenrreszetberri (nlári5,.étk.csonrag) 500 000

- ebb ltennészetbeni Erzsébet utalvárrv l E4 20a

- ebbóL tenrrészetberr rrl,rjtott onlionnánlzati segé\, (Szoctv. 47. . (1) bek. c) polda) l 0l3 000

- ebbol: koZernetés (Szocfv. 48. .) 200 000
- ebbol: orili. áhalsaját lratáskorben (nerrr szociális és 5,enrrekr,. eloírások alapján)

adott pi.i-iellátás 700 000
- ebbol: orrtri, áhal saját hatáskorberr (nelrr szociális és $,enrrekv. elóírások alapján)

adott terrn,-i ellátás - csolna.q 1 150 000

- ebbol teleptilési íámogaása (Szocfv. 45. ,) - beiskolázásit. tennészetbeni 300 000

- ebboL teleprilési támogatása (Szoctv. 45. .) - laklratásitánrogatás 302 250
- ebboL teleptilésitárrrogatása (Szocw. 45. .) - átrrreneti 500 000

- ebbol teleptilési ámogaíása (Szoctv. 45. .) - terrretési 400 000
K4 Elláto ttak pé lube Ii iuttatás a i mindiis s ze s e n: 6 869 450

Egyéb mííkcidési cél kiadások
Rerrd o rsé g tanro gatá sa 120 000

POlgár r Es,esütlet 300 000

Római Katolkus Egház 300 000

szoc iális Feladatellátó Társulás 3 000 000

Laj o srnizse Tijzvéd e lrni é s M errtés i K oZe stiilet l 300 000

Lad á nl,b e ne - F e ls o la. j o s S ze rrnl,v z- elv e é si O rrk o nn án7zati Társulás 1 71 300

K ec skernet Arar44ronrok Eg;lg5il|e,1 195 000

Ladárryberrei Labd arueó C lub 630 000

Tarralékok

- Bácsvzfellralrrroás 3 110 261

- Iskola tonraszoba felhahrroás 5 715 000

- Képvisel i lap-top 2015 évi felnem haszrálás ellratarolása pl,: Ladárryberrei évkorryv l 99l 000

- S p o rtp á lya vize s b lo k k p á t_v ázat felűj .o nerej e 2 400 000

KoH 600 000

Ovoda edéntek 4 405 000
- tartalék ) l81 843

- Polgánnesteri Bál kiegeszítése a játszótér fel rjítasára, beruházásra

k5 Eevéb míiktidési célri kiadások mindtisszesen: 28 419 404

Finanszíroás i kiadás ok
LadárrybeneiKozós Orrkonnányzati Hivatal ( Irrtéznény ) 35 877 l46
Ladánybenei CsiribiriOvoda ( Intéznény ) 57 352 05l
Áht-,r b e liili rrre ge ló le geá sek vis szafizeté se 4 975 284

Értékpapír

k9 Finans nrczási kiadás ok tis szese n: 98 204 481
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Onko rm ány zat fe lha Imoá s i kia dá s a i (áfáv aI e gy iitt)

Il4. nellékleí az 112016. (IL22.) rendeletlrez

Fe lríjítás ok
S zo lgálati lakások felui íása | 200 176
K7 Fel iítások mindiisszesen: 1 200 í76

Egyéb felhalmoási célri kiadások
Elso lakáshoz jutók lámogalása 300 000
K8 Egyéb felhalmoási céIri kiadások mindiisszesen: 300 000

Beruháások
O nkonm nyzat ár gyi e szkó z be szerze s 699 000
Védonó tu.gyi e szkóz b eszerzes 38 000
IK S ZT tu.ry, eszkózbeszerzes 26 000
Váro s é s k o zs é ggazdáko dá sra ár gyi e szkó z b e s ze rze s 190 000
Lakó ingatlan targyi eszkóz beszrrzes 38 000
Nem lakóingatlan árgyi eszkózbe szerzes 572 000
K odo gla]koáatottak tárgyi eszkóz beszerzes 848 037
Terneto kerékpár taroló kialakrtasa 635 000
Telek vásárlás 318 000
Telek vásárlás I 339 824
Spo{pálya- vizesblokk 12 1I2 7 59
Adósságkonsz. nem rész. Onkornr tárrrogatása 20 000 000
K6 B e ruházások mindiis sze s e n: 37 116 620
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A táblázatban lévő adatok államigazgatási feIadatokként értelrlezendók, alábontás az idei évben nem teryezett, mely önkélrtes í'eladat lenne.

I I/ l . nre l léklet az l l 20 1 6.(lI.Z2.) rende letlrez
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi kiatlások alakulása

CoFoG
Szak-

feladat Megnevezés
Fogl.
száma

Kl Szem.
iuttatás

ICL
Munkaadót
terhel iár.

K3 Dologi
kiad.

K4
Szocpol

cll.

K5 Míik.
célri

kiatlások

K6
Beruhá-
zástlk

K7
Fel jítá-

sok

K8
Egyéb

í'elhalm.
célri
kiad.

K9
Finansz.
kiadásol< összesen

0l l l30 999000
Önk. és
orrk.lrivatal 8 26 329 7 86 6 793 0l3 9 530 l3l 554 344 43 2o7 274

On ko rm ány zat iisszese n 8 26 329 786 6 793 013 9 530 131 554 344 43 2o7 7,74
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Bevételek nreghatározása fellrasznállratóság szerürt.

II/2. nrelléklet a l 12016.(11.22.) rerrdeletlrez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál
Ft

kcitelezo önként vállalt Allanrig. Osszesen

B1 Míiktidési célri támogatások
államháztartáson beliilr l 606l28 606 l28
82 Felhalmozási célri támogatások
államháztartáson beliilr l

83 kiizhatalmi bevételek l0 000 10 000

B4 M íikiidési ber,ételek

B5 Felhalmozási bevételek

86 Míikirdési célri átvett nénzeszkiiziik
87 Felhalmozási célri átvett nénzeszktiztik
B1 -7 Kiiltsgér,etési bevételek iisszesen 0 0 0

88 Finanszírozási bevételek 0 0 42 591 116 12 59l 146

8813 Pérlzforgalotn néIkiili bevételek l elózó évi
rnaradvár,Ly l ,. 6 714 000 6 714 000

B8 l 6 Irárryítószervi tárrrogatás bevétele 35 871 l46 35877 146

Bevételek mindiisszesen : 0 0 43 207 274 43 207 274
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IIl3. rnelléklet a l 1201 6.(II.22.) rendel ethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft

Eseti nénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
összese.r: 0

A táblázatban eredeti el irányzat nem szerepel.

Il 1 . rrt el 1 ékl e í a 1 l 20 I 6 .(IL22. ) rerrdeletéhez

Felhalm ozási kiadások alakulása (ÁFÁ- val egyiitt)

Ft
Beruházások
Informatikai eszkóz beszeruése. létesítése 254 000

Eeyéb táreyi eszkóz beszerzése. létesítése 63 000

Szárrrítógép 237 341

K6 Beruházások mindiisszesen: 551 311

Fel iítások
K7 Felríiítások mindtisszesen : 0

20



A táblázatban lé\,ó adatok köíelező feladatokként éíte|mezendök. alábontásssal különbózte§,e n]eg az önkénl yá]Iah feladatokat. az idei é\'ben nem terveztÜnk

l]I/l . nrellékleí az 1l 2016, (l|.22.) rendelet|rez

Ladánvbenei Csiribiri Ór,odának 20l6. ér,i kiadások alakulása

CoFoG szakfcladat Nl egnel,ezés
Fogl.

száma
Kl Személl,i

.iuttatás

K2
\{unkaadót
terhel jár,

K3 Dologi
kiadások

K;l
Szocpol,

ell,

K5 Nítik.
cél

kiadások

Kó
Beruházá

sok

K7
Fel jítás

ok

K8
Egl,éb

felhalm.
célri
kiad.

K9
Finansz.
kiadáso

k

összesen

09l l l0"
09l1.10 999000_ 1

Ovodai
lrevelés l0 8 850 ,t0 8 0,12 80l 3 353 930 5 l0,1 000 2-5.1 000 ,t5 605 l33

960l5 5629 l 2- l

Ovodai
intéznrénl,i
étkeztetés 1 ] 070 82 805 ,1l6 1 621 619 8 ;l97 918

960l5 5629 l 3_ l

Iskolai
intéznrénl,i
etkeztetés l l 34l 000 j58 000 6 773 000 8 J72 000

960] 5 5629 l 7- 1

I\'íttllkaltell,t
étkeztetés l 98 000 l 98 000

l 3390 562920- l
Yendég
étkeztetés 933 000 933 000

l 0.+03 7 5629 l 8_ ]

Intéztrrénl,en
kír,iili
r.r,ermekétk.

1 0705 1 88992 l - l
szociális
étkeztetés l l 3rll 000 58 000 529 000 4 228 000

ovoda kiadások iisszesen l;t 31 60J 225 9 561 2l7 l8 ;l08 609 5 l0;t 000 25,1 000 67 93,í 05l
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III/2, melléklet a 1 l20l 6.(I|.22.) rendelethez

Ber,ételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

Ft

Kotelez
Orrként
vállalt Allamie. össre."n

Bl Mííki'dési céIu támogatások államháztartásorr beliilr l 0
82 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr l 0

83 kiizhatalmi bevételek 0

84 Míík dési ber,ételek 6 967 000 0 0 6 967 000
vtirtiaest uevOtetet

szociális étkezok 2 775 000 2 775 000
Intéznrényi térítési díj - ór,oda 251 000 254 000
Intézményi térítési díj - iskola 2 159 000 2 l59 000
Munkahelyi étkezok 254 000 254 000
Vendég étkezetetés l 524 000 1 524 000
Egvéb saiát bevételek

kamat bevételek 0

Egyéb mrikodési bevétel l 000 l 000
85 Felhalmozási bel,ételek 0

86 Mííkirdési célu átr,ett pénzeszkiiziik 0

B7 Felhalmozási céIti átvett pénzeszkiiziik 0

B1-7 Ki'ltsgér,etési ber,ételek iisszesen 6 967 000 0 0 6 967 000

88 Fina ns zír ozási ber,ételek 60 982 389 0 0 60 967 05l
B81 3 pénzforgalom nélkrili bevéte|ek l elózó évi maradvány l 3 615 000 3 615 000
B 8 1 6 Irány ítoszervi támogatás bevétele 57 367 389 57 352 051

0

Bevételek mindiisszesen : 67 949 389 0 0 67 934 05l
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III13. melléklet a 1 12016.(II.22.) rerrdelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb mííkiidési céIrí kiadásoko ...

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások 0

összesen: 0

A táblázatb an ere d eti e 1 o irány zat neln s z e repe l .

ilIl1 . mellékle t az 7 12016 . (IL22.) rendele íhez

Ór,oda felhalmo zási kiadásai (ÁFÁ-vaI egyiitt)

Fel jítások
Ingatlanok felíri ítása (betonszeeély) 254 00a
K7 Felríi ítások mindiisszesen : 254 000

Ft
Beruházások
Inforrrratikai e szk óz beszerzé s e. léte s íté s e 318 000
Egyéb tárgyi eszkóz beszerzése. létesítése 381 000
Konyhai eszkozok edények 4 405 000
K6 Beruházások mindiisszesen: 5 104 000
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Lad nybene K zség Polgármesterét l
6045 Lad nvbene, F t 66.

Tel. : 06-7 61457 -600; Fax. :06-7 61555-284
E -rrr ai 1 : pfilges]r_q bi r iE j] adalr} b cri e..lru

LadánybeneKozségÖnko,',nmletének2o16.decemberí9.-i
iilésére

Tárgv: Ladánybene Kozség Önkormá nyzata Képviselo-testületének az egészségügyi
alapellátási korzetekrol szóló onkormányzati rendeletének megalkotására

Elcíterjeszt : kardos Attila
polgármester

Az el terjesztést készítette: szádvári Erika
aljegyz

Véleményezésre meg kapta : Ugyrend í, Vagyon-nyilatkozattételi,
Összeférhetetlenség i és Telepulésfejlesztési
Bizottsá9



L ad ányb ene Kiizs ég Onkorm ány zat Polgárm estere
6045Ladánybene,F t66.

Telefon : 7 6 l 157 -600, Email : p {aE {$Les{_etí4jqdÉ ffi}. b" tr e. hn{.

ELOTERJESZTES
Ladánybene Ktizség Önkorm ányzat Képvisel -testiiletének 2016. december 19-i iilésére

Tisztelt KépviseI -testiilet!

A Magyarország helyi orrkormányzatairol sz Ió 20lI. évi CLXXXX. tc'rvény 13. (1)
bekezdése alapjárr a helyi kciztigyek, valarnint a helyben biztosítandó kozfeladatok koréberr
e l l átandó he l yi orrkornr á ny zati fe l ad at az e gé szs é gtigyi alap ellátás b i zto s ítása.

Az egészségrigyi alapellátásról szolo 2015. évi CXKII. torvény rendelkezIk. A torvény 5 - 6.
-a az alábbi kotelezo feladatokat írja eIó az onkormányzatok részére:

,r5,
(1) A teleprilési orrkormán7,7u1 az egészségtigyi alapellátás korében gondoskodik:
a.) a háziorvosi, ház gl,ermekoruosi ellátásról,
b.) a fogorvosi ellátásról,
c.) az alape|Iátáshoz kapcsolódo háziorvosi. házi gyermekoruosi és fogorvosi iigyeleti

ellátásról.
d.) a védonoi ellátásról, és
e.) az iskola-egészségtigyi ellátásról.
(2) Az alapellátás nyírjtását érinto jogviszony megváltozásárol szóló dontésének

meglrozatala során a teleptilési orrkorrnányzat kikéri az alapellátást végzó orvos, illetve
védono vélernényét.

6.
(1) A teleptilési iinkormányzat képvisel -testiilete - a Kormány által kijelolt praxiskezeló
áItal rnegadott szenrpontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségii gyi alap ellátások kii rzeteit.
(2) Az (1) bekezdés szerinti korzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az

alapellátásért felelos országos módszerlani intézmény véleményét is.

Ladánybene Kozség Onkorm ányzaí Képviselo-testtilete rendelkezik az egészségtigyi
alapellátási korzetekrol szóló onkormányzaíi rendelettel. azonban e rendelet a képviselo-
testtilet még 20O2-ben alkotta ffieg, s így felulvizsgálatra szorul.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.

Szabályo zásra kertilt, hogy mely ellátási tertiletekre vonatkozik a rendelet.



2.

A háziorvosi korzet (feln tt és gyermekkcirzet) ellátására vonatkozik. Az onko rnányzaí
rendelkezik Kunbaracs kozséggel rrregkotcitt rrre_9állapodással, ahol széklrelyként
L adárrybene kertilt rn e glra tár o zást a.

3.

Az orvosi rigYelet vonatkozásában az nkornányzat fetadatátr,állalási szerzódés keretében
gorrdoskodik az tigyeleti ellátásról.

1. ii
Védorroi kcjrzet kerrilt rneghatározásra, illetve az,hogy Kunbaracs kozséggel egytitt láduk
el ezí a feladatoí.Ladátrybene székhellye1.

5.

A fogorvosi feladatokat Ladánybene onállóan látja el.

6.

Az iskola egészségiigyi feladatok ellátására vonatkozik, rrrelyet a háziorvos és a véd no
kozcisen lát el.

7.

Hatályba lépteto rendelkezéseket tatl:almaz.

Kérenr a Tisztelt Képviselo-testtiletet, lrogy az rendelet-terve zeíet az elóterjesztés szerint
vitassa me_q, s fogadja el.

Ladánybene. ?016. novernber 17.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgárrnester



Ladánybene Kiizség Onkorm ányzat
Képvisel -testtiletének

...12016. (.......) iinkormányzati rendelete
az egészségtigyi alapellátás ktirzeteir I

LadánYbene Kozség Önkornrányzat Képviselo-testtilete az egészségrigyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. torvény 6. (1) bekezdésében kapott felhatalrrr azás alapján, az
AlaPtorvénY 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az egészségrigyi alapellátásról szolo 2015.
évi CXKII. torvénY 5. (1) bekezdéséberr rneghatározott feladatkorében eljárva, az
egészségrigyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. t rvény 6. (2) bekezdésében biztosított
vélerrrénYezési jogk rében eljáró alapellátásért felelos országos rrródszertani intézrrrény
véleményének kikérésével a kovetkezoket rendeli el:

1.

A rendelet hatáIva

A rendelet hatáIya kiterjed Ladánybene Kozség kózigazgatási tertiletén tertileti ellátási
kotelezettséggel nr kodo háziorvosi korzetre, fogorvosi korzetre, védonoi ellátás kórzetére az
alapellátáshoz kapcsolódó tigyeleti ellátásra valanrint az iskola-egészségrigyi ellátásra.

2.

Háziorvosi kiirzet

Ladánybene kcizség kozigazgatási tertiletén a felnott és gyermek (vegyes) háziotvosi ellátást.
iskola- és ifiriságorvoslást Ladánybene és Kunbaracs kozségek kozott sztiletett megállapodás
alapján a TRI+MED Egészségtigyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság |átja el (A
háziorvosi korzet székhelye: 6045 Ladánybene, Fo utca 71.).

3.

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi tigyeleti ellátás

Az alapellátáshoz kapcsolódó rigyeleti ellátást az Örrkorrrr ányzat f-eladatátadástlátvállalási
szerzódés kcretében a Kecskerrréti Egészségtigyi és Szociális Irrtézrrrények Igazgat sága
Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktatókozpontja utján látja el. Az íigyeleti ellátás
székhelye: 6000 Kecskemét. Piaristáktere 7.

4.

véd n i kiirzet

Ladánybene kozség és Kunbaracs kcizség teljes illetékességi tertilete egy védonoi korzetet
alkot. A korzet székelye: 6045 Ladánybene, Fo l:Írca 71.



5.

Fogorvosi kiirzet
Ladánybene Kozség Örrkorrrr ányzat Képviselo-testtilete Ladánybene kozség kózigazgatási
tertiletén élo lakosok számára a fogorvosi feladatok ellátását egy fogorvosi korzetben látja el

A korzet székhelye: 6045 Ladánybene. Fo ut 66.

6.

IskoIa-egészségti gyi ellátás

Az iskola-. és ifiuság egészségtigyi ellátás aháziorvos és védono egytittes szolgáItatásából á11.

melyet a 6045 Ladánybene, F uí 7I . szátn alatti orvosi rendeloben biztosítanak.

7.

zár rendelkezések

(I)Ez a rendeleí2016. decerrrber 1-jén lép hatályba.

(2) Jelerr rendelet lratályba lépésével egyidejtileg hatályát veszti Ladárrl,Sgng Kozség
Örrkorrn ányzat Képviselo-testtiletérrek az egészségrigyi alapellátásokról korzetérol szóló
112002. (VIII. 10.) nkormányzati rendelete.

Kardos Attila L rincz Edit
polgármester jegyzó

nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyz

kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2016. -án kihirdetésre kertilt.

szádvárt Erika
aljegyz(i
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Ladánybene K zség Önkorm ányzat Polgármestere
6045 Ladánybene, F t 66.

Telefon: 761457-600, Email: rlotgalrrre_s.[ r' lJi} a

ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiiletének 2016. december 19-i iilésére

Tisztelt Képvisel -testiilet!

Az áltranrhítztartiisr:iil sztllo t*rr,ein}, r,ii ;re lra-itásár*l sztilii.]óí{i2i}tr 1. {,\lI" 3,1 .} liornt. retteteict
1 3 . (2) beke zdés b) pontj a alapján
,,A kciltségvetési szelv vezeíóje belso szabályzatban rendezi a rrrtíkodéséhez kapcsolódó.
pénztigyi kihatással bíró. jogszabályban nem szabáIyozott kérdéseket, így krilonosen

b.) beszerzések lebonyo1 ításával kapcsolatos eljárási rendet."

A kozbeszerzési érlékhatár feletti beszerzések esetében a kozbeszerzésekrol szóló 2015. évi
CXLIII. ton,ény rerrdelke zései alapj árr megalkotott kózbeszerzési szabályzaíot kell
a|ka|nazni" az értékhatár alatti beszerzéseknél azonban az elóterjesztés szerint szabályzatot.

2017. évi kozbeszerzési éftékhatárokat a koltségvetési torvény haíározza meg, anrelyek az
alábbiak:

Nem kiizszolg áltatoi szerz(j dések esetén

árubeszerzés 15 millió forint
építési beruházás 25 millió forint
építési koncesszió 100 millió forint

szolgáltatás rnegrendelése 15 millió forint

szolgáltatási koncesszió 30 millió forirrt

Az elóíerjesztés szerinti beszerzési szabáIyzatot a fenti értékhatár alatti beszerzésekre kell
alkalrrrazrri.

Kérem a tisztelt Képviselo-testtiletet, hogy az eloterjesztést vitassa ffiog, s fogadja el.

Ladánybene, 2016. december 14.

kardos Attila
polgármester
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Lud nybene K zség Polg rmesterét l
6045Lud nvbene,F t66.

Tel. : 06-7 61457 -600; Fax. :06-7 61 555-284
E-nrail: pí]}sprm*ste{ i

LadánybeneKcizségÖnko,..n,ffi""-*tiletének2o16.decemberí9-i
tilésére

Tárqv: Ladánybene Kozség Önkormányzata Képviselo-testületének beszerzési szabályzata

E! terjeszt : kardos Attila
polgármester

Az el terjesztést készítette: szádvári Erika
aljegyzó

Véleményezés re meg kapta :



1. melléklet a ,.12016. (Xll. 19.) határozathoz

Ladánybene Kozség Képviselo-testülete (a továbbiakban. a Képviselo-testület) Ladánybene
Kozség önkormá nyzata, mint ajánlatkéro (a továbbiakban: ajánlatkéro) kozbeszerzési
értékhatár alatti beszerzéseinek rendjérol az alábbi szabályzatot alkotja:

ÁltaIános rendet kezések

1.

(1) E szabályzat célja, hogy megállapítsa az ajánlatkéro kozbeszerzési értékhatár alatti

beszerzéseinek általános szabályait, ennek keretében az ajánlattevok számára
azonos és egyenló feltételek biztosításával garantálja a verseny tisztaságának
védelmét, a verseny nyilvánosságát, és az ajánlattevok esélyegyenloségét.

(2l E szabályzat hatálya kiterjed az ajánlatkéro valamennyi olyan beszerzésére, amely
nem kozbeszerzés.

(3) A kozbeszerzési értékhatárokra és a becsült érték számítására a kozbeszerzésekrol
szóló 2015. évi CXlll. (Kbt.) rendelkezései azirányadóak.

2.
Teend k beszerzési igény esetén

(1) Beszerzési igény esetén a gazdálkodási eloadó a (2) bekezdés szerint
megvéleményezteti a beszerzést a felelos vezetovel.

(2) A gazdálkodási eloadó a beszerzés rendelkezésre álló adatait, de legalább a

beszerzés tárgyát, a leheto legrészletesebb leírását, továbbá a becsült értékét
megküldi a felelos vezetonek, aki a beszerzés adatait a tárgyévben indult Vagy

tervezett beszerzésekkel egybevetve - meghatározza, hogy milYen eljárás keretén
belül torténhet meg a beszerzés.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti véleményezés eredményeként megállaPÍtást
nyer, hogy

- a beszerzés becsült értéke a nettó 5 millió Ft-ot meghaladja,
- a kozbeszerzési értékhatárt eléro beszerzés esetében megfeleloen teljesÜl

a. Kbt. 111, -ában foglalt bármelyik feltétel, és a szerzodés - vonatkozó
jogszabályokra és belso szabályzatokra figyelemmel torténo - megkotése nem

igényel kozbeszerzési eljárást;

akkor a jelen szabályzat szerinti beszerzési eljárást kell lefolytatni,

(4) Az adott beszerzés becsult értékének meghatá rozása a gazdálkodási eloadÓ, a

tárgyévben megindult vagy tervbe vett beszerzésekkel való egYbevetés, és az

esetleges egybeszámítás a felelos vezeto feladata.



Az eljárásban részt vev személyek

Ajánlatkér

3.

A beszerzési eljárásban az ajánlatkero jogait és kotelezettségeit a polgármester gyakorolja,
az alánlatkéro ÜgYviteli teendoit, ideértve a tárgyalások lefolytatását - amennyiben a jelán
szabályzat másként nem rendelkezik - a gazdálkodási eloadó intézi.

Ajánlattev

4.

Ajánlattevó az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo
gazdasági társaság, akinek ajánlatkéro a felhívást kozvetlenül megküldi.

Szakért

5.

(1| Az ajánlatkéro szükség esetén - a beszerzés tárgyának jellegére, bonyolultságára is
figyelemmel a beszerzési eljárásban megfelelo szakértelemmel és tapasztalattal
rendelkezó személyek korébol külso szakértot kérhet fel kozremrjkodésre.

(2) A felkétt külso szakértok díjazását az ajánlatkéró biztosítja,

Osszeférhetetlenség

6.

(1) A beszerzések elokészítésében és az ajánlatok elbírálásában részt vevo személy,
illetoleg szakérto

a) nem lehet az ajánlattevo, illetve ajánlattevonek, vagy az ajánlattev
képviselójének hozzátarlozoja, vagy kozeli rokona [Ptk. 8:1 (1) 1 . 2.],

b) nem állhat az ajánlattevovel munkaviszonyban, vagy egyéb szerzodéses
jogviszonyban;

c) nem lehet az ajánlattevó tulajdonosa, vagy résztulajdonosa.

(2) 
^ 

beszerzések elokészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben
fen nál ló osszeférhetetlenség i okot koteles haladéktala n u l bejelenten i.

(3) Összeférhetetlenségi ügyben vita esetén a polgármester dont.



A beszerzési eljárás

7.

(1) A beszerzési eljárás tárgyalásos, kivéve, ha az ajánlatkéro az ajánlati felhívásban
arról rendelkezik, hogy az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

(2l A beszerzési eljárás az ajánlatkéréssel (az ajánlati felhívás és dokumentáció)
lehetoség szerint legalább 3 ajánlattevo részére torténo kozvetlen megküldésével
indul . Az ajánlatkérés elott a beszerzó iroda koteles a Kbt, 3. 22, pontjának
megfelelo alkalmazásával a beszerzési eljárást elókészíteni: az adott beszerzési
eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket elvégezni, így kulonosen az
adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetoleg piacfelmérést, a beszerzés becsült
értékének felmérését, az eljárást megindító hirdetményt, felhívást és a
dokumentációt elokészíteni. A beszerzés elokészítését koveto piacfelmérés és
elozetes értékbecslés elvégzését kovetoen a gazdálkodási eloadó koteles a
beszerzés elokészítése során keletkezett dokumentumok megküldése mellett
kikérni a felelos vezetó véleményét abban a kérdésben, hogy a beszerzés
kozbeszerzés-koteles, avagy nem . A gazdálkodási eloadó a véleménykérést olyan
idoben koteles kezdeményezni, hogy a vélemény elkészítésére a rendelkezésre álló
dokumentációk átvizsgálása alapján megfelelo ido álljon rendelkezésre.

(3) A felelos vezetó a hozzá érkezett véleménykérést kovetoen haladéktalanul, de
legkésobb 5 napon belül koteles nyilatkozni abban a kérdésben, hogy a beszerzés a
Kbt, hatálya alá tartozik-e, vagy sem.

(4) A beszerzési eljárás során valamennyi ajánlattevo számára - az egyenlo esély
biztosítása érdekében - az ajánlat megtételéhez szükséges valamennyi információt
az ajánlatkéro koteles a tobbi ajánlattevó egyidejrí értesítése mellett megadni.

Az ajánlatkérés

8,

Ajánlatkéró az ajánlatkéréskor az ajánlati felhívást és dokumentációt egyidejtíleg,
kozvetlenül küldi meg lehetoség szerint legalább három ajánlattevo részére. Nem
kell .a dokumentációt kozvetlenül megküldeni, amennyiben az annak terjedelme,
vagy más korülmény miatt ajánlatkéronek aránytalan nehézséget jelentene. Ebben
az esetben azonban az ajánlati felhívásban ajánlatkéronek elo kell írnia a
dokumentáció beszerzésének helyét, határidejét, pénzügyi és egyéb feltételeit.

Az ajánlatkéro az ajánlattevokkel a beszerzési eljárás bírálati szempontja szerinti
tartalmi elemei vonatkozásában tárgyal a bírálati szempontok vonatkozásában a 9.

(1) bekezdés c) pontja szerinti eloírás keretein belül, kivéve, ha az ajánlati
felhívásban a 7. (1) bekezdése szerint akként rendelkezett, hogy az {ánlatokat
tárgyalás nélkül bírálja el.

(3) Az ajánlattételi határidot ugy kell megállapítani, hogy az ajánlattevok egyenló
eséllyel megfelelo ajánlatot tehessenek.

(4) Az ajánlati felhívás tartalmát ugy kell meg határozni, hogy annak alapján az
ajánlattevok megfelelo ajánlatot tehessenek és a szabályszertÍen, idóben benYujtott

ajánlatok osszehasonl íthatók legyenek.

(1)

(2l



9.

(1| Az ajánlati felhívásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia,.

a) ajánlatkéro szerv megnevezését, székhelyét, továbbá ha az alánlati felhívásra
a Képviselo-testület dontése, vagy megbízása alapján kerül sor, az erre való
utalást, a Képviselo-testület határozata számának megjelolésével, valamint az
ajánlatok elbírálására jogosult személy [17 (3)] megnevezését,

b) e szabályzatra való hivatkozást,

c) eljárás menetének meghatározását (külonosen, tárgyalásos, vagy tárgyalás
nélküli, tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás menete), valamint azt az
elóírást, hogy az ajánlattevo koteles kifejezett nyilatkozatot benyujtani,
amelyben elfogadja az ajánlati felhívás feltételeit, továbbá a kifejezett
nyilatkozatnak egyértelmtien tartalmaznia kell a szerzodés teljesítésére
vonatkozó kotelezettségvállalást és a kért ellenszolgáltatást, továbbá azt,
hogy tárgyalás esetén ajánlatát csak a bírálati szempontok szerinti tartalmi
elemekben, és kizárólag az alánlatkérore kedvezobb irányban módosíthatja,

d) a beszerzés tárgyának pontos meghatározását, fobb adatait,

e) a teljesítés helyét, határidejét, feltételeit az ellenszolgáltatással kapcsolatos
ki kotéseket, feltételeket,

f) tobbváltozatú ajánlat teheto-e, figyelemmel a 10 (2) bekezdésének e)
pontjára,

g) részajánlat teheto-e,

h) ajánlatkéro biztosít-e hiánypótlást,

i) a dokumentáció beszerzésének helyét, határidejét és feltételeit, amennyiben a
dokumentációt az ajánlatkéro az ajánlati felhívással együtt nem küldte meg,
továbbá az ajánlati felhívásra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges
további információ szerzés (konzultáció) helyének, idejének és az
u gyi ntézo (k) személyének (kapcsolattartó) megjelolését,

j) azt az eloírást, hogy az ajánlattevo az ajánlatában kifejezetten és
elkülonített módon, mellékletben - kozolt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja, azonban az ajánlattevo nevének, székhelyének (lakóhelyének),
az általa kért ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidonek, valamint az
olyan információnak, amely a pontozásnál szerepet játszik, a nyilvánosságra
hozatalát azonban nem tilthatja meg,

k) az alánlat benyujtásának helyét, módját, határidejét (óra, perc pontossággal),
a példányszámát és a szukséges mellékleteket, valamint azt a rendelkezést,
hogy az ajánlatoknak a benyujtásra nyitva álló határidoben be kell érkezniük,
azaz nem elegendo az alánlatok postára adása,

l) az ajánlatok felbontásának helyét, idopontját, az eredményhirdetés esetén
annak helyét, határidejét, a bontáson jelenlévók korét (legalább az ajánlattevo
és az ajánlattevok képviselói),, a szerzodéskotés tervezett idópontját,



m) jogfenntartást a beszerzési eljárás indokolás nélküli eredménytelenné
nyilvánítására,

n) annak eloírását, hogy az ajánlattevo nem igényelhet térítést az alánlatkérotol
az ajánlat kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen
Sem terjeszthet elo kovetelést, abban az esetben sem, ha az ajánlatkéro
bármilyen okból eredménytelenné nyilvánította az eljárást,

o) ajánlati felhívás visszavonásának és módosításának lehetoségét, továbbá az
ajánlati kotottségrol szóló tájékoztatást a 12. -ban foglaltak szerint,

pl az ajánlatok elbírálásának 10. -ban meghatározott szempontjait, amelyek
kizárólag a megkotendo szerzódés tárgyához igazodó, mennyiségi vagy más
módon mérheto tényezokon alapulhatnak, valamint az érvénytelenné
nyilvánítás (16 ) eseteit,

q) amennyiben az eljárás nyertese a szerzódéskotéstol visszalép, arra való
utalást, hogy az ajánlatkéro a második legkedvezóbb ajánlatot tevonek
minosített személlyel kíván-e szerzodést kotni,

(2| Az ajánlatkéró az ajánlati felhívás mellett koteles dokumentációt készíteni, melynek
kotelezo része a mrjszaki tarlalom pontos meghatározása, a felhívásban nem
szereplo egyéb szerzodéses feltételek, építési beruházás esetén a 30612011 .

(Xl1.23.) Korm. rendeletben eloírtak is. Amennyiben a dokumentációt ajánlatkéro nem
teszi kozzé a 8. (1) bek. szerint, ugy az ajánlati felhívásban meg kell jelolni a
dokumentáció beszerzésének helyét, határidejét és feltételeit is.

(3) Az ajánlati felhívásnak vagy az ajánlati dokumentációnak szükség szerint
tartalmaznia kell:

a) az ajánlati biztosíték (11. ) kérése esetén annak mérlékét, rendelkezésre
bocsátásának módját, határidejét, és kamatmentes visszafizetésének
feltételeit, továbbá a 11 (3) bekezdésében foglaltakat,

b| szerzódést biztosító mellékkotelezettségeket,

c) amennyiben ajánlatkéro az eljárás során az ajánlattevok alkalmasságát is
vizsgálni kívánja, ugy annak meghatározását, hogy mely korülmények
megléte, illetoleg hiánya vagy azok milyen mértékrí fogyatékossága miatt
minosíti az ajánlatkéro az ajánlattevót alkalmatlannak a szerzodés
teljesítésére, és ebben az esetben az ajánlattevók pénzügyi, gazdasági,
m usza ki alkal m asság át ig azoló nyi latkozatok, ig azolások meg határozását.

í0.

(1) Az ajánlatkéro az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott
feltételeknek megfelelo ajánlatokat

a) a legalacsonyabb osszegtí ellenszolgáltatás, vagy

b) az osszességében legelonyosebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.



(2l Ha az ajánlatkéró az osszességében legelonyosebb ajánlatot kívánja kiválasztani, az
ajánlati felhívásban, vagy a dokumentációban koteles meghatározni

a) az osszességében legelonyosebb ajánlat meg ítélésére szolgáló
részszem pontokat;

b) részszempontonként az azok sulyát meghatározó - a részszempont tényleges
jelentoségével arányban álló - szorzószámokat (a továbbiakban. sulyszám);

c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felso határát, mely minden részszempont esetében
azonoS;

d) azt a módszert (pl. lineáris arányosítás), amellyel megadja a ponthatárok [c)
pont] kozotti pontszámot, mely módszer minden részszempont esetében
azonoS;

e) tobbváltozatu ajánlattétel lehetosége esetén, hogy a változatoknak milyen
minimum kovetelményeknek, illetoleg kozbeszerzési mrjszaki leírásnak kell
megfelelniük, és azokat milyen egyéb kovetelmények szerint kell elkészíteni
azzal, hogy tobbváltozatu ajánlattételre kizárólag a 10. (1) bekezdésének b)
pontja alkalmazása esetén kerülhet sor, külonos figyelemmel a 8. (4)
bekezdésére,

A részszempontokat az ajánlatkéronek az alábbi kovetelményeknek megfeleloen kell
meg hatá roznia,

a) a részszempontok korében nem értékelheto az ajánlattevo szerzodés
teljesítés éhez szü kség es pénzügyi, 9 azdaság i és m rjs zaki alkal masság a ;

b) a részszempontok kozott mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás (ajánlati ár,
dil) méftékének részszempontját;

c) a részszempontoknak gazdaságilag értékelheto mennyiségi, illetve minoségi
tényezokon kell alapulniuk, a kozbeszerzés tárgyával, illetoleg a szerzodés
feltételeivel kell kapcsolatban állniuk;

d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem
tobbszori értékelését;

e) ha részszempont korében alszempontok is meghatározásra kerülnek,
alszempontokként azok - tényleges jelentoségével arányban álló - sulyszámát
is meg kell adni.

Ajánlati biztosíték

11.

(1) Az ajánlatkéro az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kotheti, amit
az ajánlattevonek az ajánlatának benyujtásával egyidejtíleg vagy az ajánlatkéro által
az ajánlati felhívásban meghatározott idopontig, az ott megjelolt mértékig és módon
kell rendelkezésre bocsátania,

(3)



(2l A biztosítékot vissza kell fizetni

a) az ajánlattevok részére az ajánlati felhívás visszavonását, az eljárás
eredménytelenségének megállapítását, illetve az eredmény kihirdetését, illetve
az eljárást lezáró dontés meghozatalát koveto 10 napon belül,

b) a nyertes ajánlattevo részére a szerzódéskotést koveto 10 napon belül.

(3) Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlati felhívás szerint az a megkotött szerzódést
biztosító mellékkotelezettséggé alakul át, valamint akkor sem , ha az ajánlattevó az
ajánlatát az ajánlati kotottség idotartama alatt visszavonta, vagy a szerzodés
megkotése neki felróható okból hiusult meg,

Ajánlati felhívás módosítása, visszavonása, ajánlati k<itcittség

12.

(1| 
^z 

ajánlatkéró az ajánlattételí határido lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban,
ílletve a dokumentációban me9határozott feltételeket, A módosított feltételekrol az
ajánlattételi határido lejártáig uj ajánlati felhívást kell egyidejtíleg valamennyi
ajáníattevonek küldeni, amelyben uj ajánlattételi határidot kell megállapítani a 8. (3)
bekezdésében fog laltakra teki ntettel.

(2| Az ajánlatkéro az ajánlattételi határido lejártáig visszavonhatja az ajánlati
felhívást. Errol az qánlatkéro valamennyi ajánlattevot haladéktalanul értesítenie kell.

(3) Tárgyalásos eljárás esetén az ajánlati kotottség az ajánlattételi határido tejártakor, áll
be, kivéve a bírálati szempont szerinti tartalmi elemeket, amelyek vonatkozásában a
tá rg ya lás lezá rás áv al ,

(4) Amennyiben az eljárás során tárgyalásra nem kerül sor, ugy az ajánlati kotottség az
ajánlattételi határido lejártakor áll be,

(5) Az ajánlati kotottség beálltával az alánlat nem módosítható,

Az ajánlatok benyujtása és nyilvántartásba vétele

13.

Az ajánlattevo részére - amennyiben ajánlatát személyesen nyujtja be - az ajánlat
átvételérol elismervényt kell adni , Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az
átvétel idopontját, az átvevó nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az
ajánlat benyujtása lezárt, sértetlen borítékban tortént.

A benyujtott ajánlatokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a benyujtott
ajánlatokat 1-tol kezdodoen folyamatos sorszámmal kell ellátni. A nyilvántartás
tartalmazza a beérkezés idopontját, a benyujtás módját továbbá az esetleges egyéb
megjegyzéseket.

(1)

(2l



(í )

A bontás

í4.

Az ajánlatokat az ajánlatkéro az ajánlati felhívásban megadott helyen és ajánlattételi
határidoben (bontás idopontja) mindazok jelenlétében felbontja, akiket a bontásra
meghívott. A bontásra az alánlattevok képviseloit ajánlatkéro koieles meghívní.

A bontás során az ajánlattevok nevét, címét és az ajánlat bírálati szempont szerinti
tartalmi elemeit kell ismertetni.

A bontásról jegYzókonyvet kell felvenni, amelyet valamennyi ajánlattevonek meg kell
küldeni a bontástól számított nyolc napon belül.

A hiánypótlás

í5.

(1) A hiánypótlás lehetoségét ajánlatkéro az ajánlati felhívásban biztosíthatja vagy
kizárhatla. Ha az qánlatkéro nem zárja ki a hiánypótlást, és ennek korébe eso hiányt
állapít meg, a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelolt hiányokról, a hiánypótlási
határidorol egyidejríleg, írásban koteles tájékoztatni az osszes ajánlattevot,

(2| Az ajánlatkéro koteles meggyozodni arról, hogy az ajánlattevo a hiánypótlási
felhívásnak megfeleloen eleget tett-e. A hiánypótlás nem eredményezheti az
ajánlatok módosítását,

Az ajánlatok értékelése, tárgyalás

16.

(1| Az ajánlat érvényes, amennyiben az alánlati felhívás feltételeinek megfelel.

(2) Érvénytelen az ajánlat

a) amennyiben a felhívásban foglalt formai és tarlalmi kovetelményeknek
nem felel meg,

b) amennyiben az ajánlati kotottség beálltát kovetoen módosítja
ajánlattevo,

c) amennyiben a hiánypótlás során módosítja ajánlattevo az alánlatát,

d) amennyiben az ajánlattételi határido lejártát kovetoen nyujtja be
aján l attev ó az aj án latát,

e) amennyiben ajánlattevot ajánlatkéro alkalmatlannak minosíti,

0 amennyiben az ajánlattevo ajánlatában meghatározott
ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatár1,

(2)

(3)



9) amennyiben a
osszeférhetetlenség i ok

h) amennyiben ajánlattevo
bocsátj a rendel kezésre.

6. (1) bekezdésében meghatá rozott
áll fenn ajánlattevovel szemben,

az ajánlati biztosítékot a felhívás szerint nem

17.

(1| Az ajánlatokat a gazdálkodási eloadó - hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást
kovetoen - értékeli akként, hogy javaslatot tesz arra von atkozoan a polgármesternek,
hogy mely ajánlatok érvényesek.

(2| Az érvényes ajánlatot benyujtó ajánlattevokkel - amennyiben a tárgyalást az ajánlati
felhívásban nem zárt.a ki ajánlatkéro tárgyal a 8. (2) bekezdés szerint. A
tárgyalásról egyidejrlleg jegyzokonyvet kell felvenni. A gazdálkodási elóadó tárgyalás
lezárásakor illetve tárgyalás nélkuli elbírálás esetén az érvényes ajánlatok és
alkalmas ajánlattevok kiválasztását kovetoen az érvényes ajánlatot tevo alkalmas
ajánlattevok kozül az ajánlati felhívásban a 10. alapján meghatározott bírálati
szempont és módszer alapján javaslatot tesz az eljárás nyertesének személyére,

(3) A gazdálkodási eloadó készítí eló az (1)-(2) bekezdésben tett javaslatok alaplán az
ajánlat(ok) érvénytelenné nyilvánításáról (amennyiben az errol szóló kulon dontés
szükséges) szóló dontést, illetve a beszerzési eljárás lezárásárol szóló dontést
melyet a polgármester hoz meg.

(4) A gazdálkodási eloadó a (1)-(3) bekezdésben foglaltak végrehajtása során kikéri a a
felelos vezeto véleményét.

Tájékoztatás az eljárás eredményér l

í8.

A beszerzési eljárás eredményérol az alánlatkéro az ajánlattevoket a lezáró dontését I17 ,

(3)] kozvetlenul egyidejűleg megküldi, eredményhirdetés esetén a jelenlévo
ajánlattevoknek átadja, a jelen nem lévoknek pedig haladéktalanul megküldi.

szerz déskcités

í9.

(í) A beszerzési eljárás alapján megkotendó szerzódésnek tartalmaznia kell
- az irattári példányon a gazdálkodási eloadó által megkért, és adott
fedezetigazolást,
- a beszerzési eljárást lezáró dontés iktatószámát, valamint azt a kitételt, hogy
az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat a szerzodés
elválaszthatatlan mellékletét képezi.

(2l A felek csak akkor módosíthatják a szerzodésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetoleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a
szerzódéskotést kovetoen - a szerzodéskotéskor elore nem látható ok kovetkeztében



- beállott korÜlmény miatt a szerzodés módosítása indokolt, kivéve, ha a módosítás
kovetkeztében a szerzódés értéke elérné a kbt. szerinti kozbeszerzési értékhatárt.

(3) A szerzódést a von atkozó belso szabályok szerint - lehetoleg a tervezett idopontban
- a beszerzési eljárás nyertesével kell ajánlatkéronek megkotnie.

Atmeneti és záró rendelkezések

20.

Jelen szabályzat 2017 . január 01. napján lép hatályba

kardos Attila
polgármester

Lorincz Edit
1egyz

nevében és távollétében

szádvári Erika
allegyzó


