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ELÓTERJESZTÉrS

L adányben e Kci z s é g Önk ormány zata Képvi s e l ci - te s ttil e tének
2017 . február 21-i tilésére

Tárev: Ladánybene Kozség Önk ormányzata Képviselo-testtiletének l20l7 . (IL23.) rendelete
a2017. évi koltségvetésr l

ü.i.sz.: l 2017

Tisztelt Képvisel -testiilet!

Az Országgyulés a Magyarország 2017. évi kozponti koltségvetésérol szólo 2016. évi XC. tv-
t elfogadta (továbbiakban koltségvetési torvény).
lz Á|Iamháztartásról szóló 201I. évi CXCV. tv.(továbbiakban Ánt; Z+. . (3) bekezdése,
valamint az államháztartásról szolo torvény végrehajtásáról szóló 3681201 1. (XII.21.) Korm.
rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a jegyzó áItal készített koltségvetési
rendelet-tewezetet a polgármester február 15-éig, ha a kozponti koltségvetésrol szóló torvény.t
az Országgyulés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a kozponti koltségvetésrol szóló
torvény hatályba lépését koveto 45. napig ny jtja be a Képviselo-testiiletnek.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok áItal eloírt szerkezetben és
tartalommal, a j e gy zil irányítás áv al kenilt o sszeáll í tásr a.

Általános indokolás:

A 2011. évi CLXXXIX. torvény a Magyarország helyi onkormányzatairól (továbbiakban:
Mcitv.) 56. . (2) bekezdése énelmében a társult telepriléssel az egyeztetés lezajlott az
eloterjesztést és a rendelet-tervezetet véleményezésre és elfogadásra megktildttik.

Az Ávr.3681201 1. (Xil.31.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdése értelmében ,, A jegyzó a
koltségvetési rendelettervezetet a kciltségvetési szervek vezetoivel egyezteti, annak
eredményét írásban r gzítí A tagintézményekkel lefolytatott tárgyalás megt rtént, a
Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. . (4) bekezdésében foglalt gazdasági
kamaráknak az el terjesztésí és a rendelet-tervezetet véleményezésre kiktildttik.

A Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képviselo-testtilete a 2017 . évi koltségvetési
koncepci jáí megtárgya|ta és a kciltségvetési eloirányzatok kialakításának alapveto
szempontjait lefektette. A koncepcióban megfogalmazoí1 alapelvek figyelembevételével
folyattuk a tervezó munkát, a bevételi lehet ségek és a kiadási oldalon megjeleno
sztikségletek osszevetésével.

A finanszírozás hasonló az elmult évekhez, a feladatokra kapott állami támogatás kizár |ag

ezekre fordítható (figyelembe véve a kcizos szabáIyokat), ellenkezo esetben visszaftzetési
kotelezettség és kamat terheli, a jogtalan felhasznáI t, illetve ugyancsak befizetési
kotelezettsége keletkezik annak, aki nem használja fel a támogatást. A2016. évi zárszámadás



jóváhagyásakor keri.il sor a maradvány elfogadására, mely osszeget feladattal terhelten
kezeltink (felhalmozási kiadások, kotelezo feladatokhoz kiegészítés). Torekedni kell azonban
arra, hogy az adok továbbra is behajtásra kerí.iljenek, illetoleg fokozottabban kell torekedni a
bevételi források kiaknázására.

Az cinkormányzat elsodleges feladata a 2017. évben is a kotelezoen ellátandó és az onként
vállalt feladatok lehetoségekhez képest minél magasabb színvonalri végrehajtása.

Így kcitelezó feladatként gondoskodni kell, ezeka teljesség igénye nélktil:
- te l eptil é s fej le sztés, tel eptilé srend ezé s ;
- teleptiléstizemeltetés (kciztemetok kialakítása és fenntartása, a kózvllágításról való
gondoskodás, kéménysepro-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi kcizutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, kcizparkok és egyéb kciztertiletek kialakítása és fenntartása,
gépj ármtívek parkolásának bizto sítása) ;
- a kozteniletek, valamint az onkormányzat fulajdonában álló kcizintézmény elnevezése;
- egészségtigyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáItaíások;
- kornyezet-egészségtigy (koztisztaság, telepiilési ktirnyezettisztaságának biztosítása, rovar-
és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, ktiloncisen a nyilvános konlvtári ellátás biztosítása; ft|mszínház,
eloadó-mrivészeti szervezet támogaíása, a kulturális orokség helyi védelme; a helyi
kozmuvelodé si tevékenysé g támo gatása;
- szociális, gyermekjóléti szo|gá|tatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a tertiletén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitácíojának, valamint a
haj léktalanná válás megelozésének biztosítása;
- helyi kornyezet- és természetvédelem , vizgazdálkodás, vizkánelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem,kaíasztrófavédelem, helyi kozfoglalkoztatás;
- helyi adóval,, gazdaságszewezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelok, stermel ók számáta - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetoségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetoségét is;
- sport, ifi sági tigyek;
- nemzetiségi tigyek;
- kcizremtiko dé s a te leptil é s kci zbi ztonságának bizto s ításában;
- helyi kcizcisségi kcizlekedés biztosítása;
- hulladé kgazdálko dás ;

- távhószolgáltatás;
- vízíkózmú-szolgáltatás, amennyiben a vízlkózmu-szolgáltatásról sz l tcirvény
rendelkezései szerint a helyi onkormányzaí ellátásért felelosnek minostil.

Öntent v állalt fe l adatként gondo skodik :

- civil szervezetek támo gaíásár I,
- IKSZT m kodtetésér l (minimum 5 évig),
- mezóori szolgáltatásról,
- kozbiztonsághelyifeladatairól,
- tanyagondnoki szolgálatról,
- floldteríilet vásárlásról,
- piactér kialakitásár l,



A kotelezó és onként vállalt feladatokaí a2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Motv.) 13

. (1) bekezdése tartalmazza. A felsorolt feladatokat a rendelkezésiinkre álló ktilonbozo
források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani, azonban azzal tisztában kell lenni,
hogy az ótként vállalt feladat nem veszélyeztetheti a kcitelezó feladatok elvégzését illetve
elvégzésének minoségét.

Az Önk ormányzat egyes kotelez feladatait társulás formáj ában láíja el (Intézményfenntartó
társulások: Kerekegyháza és Térsége Feladatellát Társulás). A társulás által fenntartott
intézmények éves kciltségvetésének részletes kimutatását a gesztor cinkormányzat
kciltségvetésében kell beépíteni, cinkormányzatunk k<iltségvetésében, mint átadott mrikodési
cél pénzeszkciz jelenik ffi g, ugyanrigy ahogy az Intézményei kiadásait az intézményi
finanszírozás kiadásaiként látja, melynek részletes kiadási oldala azIntézménynél jelenik meg
megbontásban.

A koltségvetési rendelet -tewezetet az e|ózó évihez hasonló formában készítetttik el. A
címrend már nem kotelezo tartalmi elem, de ttikrozi a koltségvetési szervek elki.iloniilését.
Tájékoztatásul szoveges indoklással és kimutatással bemutatjuk az Átrt. 24. . (4)
bekezdésében foglaltakat :

a) a helyi onkormányzaí koltségvetési mérlegét kózgazdasági tagolásban, e|óirányzat
felhasználási tervét (1/a és 1lb,2la és 2lb, 1/c és 2lc sz. melléklet),
b) a tobbéves kihatássa| jár dontések számszenisítését évenkénti bontásban és cisszesítve (3/a

sz. melléklet), és

c) a kcizvetett támogatásokat így ktilcincisen adóelengedéseket, adókedvezményeket
tartalmazó kimutatást (4la sz. melléklet).
d) a 29lA. . szerinti tervszámoknak megfeleloen a koltségvetési évet koveto három év
tewezett bevételi eI irányzatainak és kiadási eloirányzatainak keretszámait fióbb csoportokban
és a 29lA. . szerinti íewszámoktól torténo esetleges eltérés indokait (5la sz. és 6la sz.
mellékletek).

A 41201 3. (I. 1 1 .) Korm. rendele t az á|lamhártarás számvitelérol (továbbiakban: Áhsz.) 75 .sz.

melléklete szerinti egységes rovatrend álta| osszeállított és az Áht.6. . (l)-(8) bekezdésében
foglaltaknak eleget téve a kiadások és bevételek alakul ásáí a táblázaíokban alkalmazzuk.

A fenti torvények értelmében jól látható, hogy az Önkormányzatnak és az Iníézményeinek
elkí,ilonítetten kell kezelni a kciltségvetését. Az cinkormányzat és intézményei bevételi
focisszegei az alábbiak szerint kertil bemutatásra:
(Az cinkormányzat és azintézményei bevételi és kiadási el irányzatait a torvényi eli5írásoknak
megfeleloen ktilon vá|asztottuk, azok a rendel et-tervezetben ktilon táblázatban szerepelnek a

címrend bontása alapján.

Részletes indokolás:

Önkorm ányzat

Kiiltségvetési bevételek alakulása

Míik dési céIti íómogatások államhdztartáson beliilr I: Ezen támogatások teszik ki
telepriléstink bevételeinek 82,45 %-át.

Az alábbi megbontásban keniltek beépítésre az állami támogatások: zoldtertilet-
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 .505.250 Ft, kózvilágítással kapcsolatos feladatok



támogatása 18.720.000 Ft, kciztemeto fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
I .249.521 Ft, kozutak fenntartása 2.914.680 Ft, egyéb kcitelezo feladatok: 6.000.000 Ft,
valamint a lakott kiilteri.ilettel kapcsolatos feladatok támogatására: 1.754.400 Ft. Az idei
évben kiegészítést nem kaptunk, mert az Önkorm ányzat adóeroképessége meghaladta a
1 0.000.- Ft/fó mértéket.
A fenti támogatások felhasználása feladathoz kcitott, de egymáson beltil a kcizos szabályok
figyelembevételével átcsoportosítható, illetve meghatároz , hogy felhalmo zásra eredeti
eloirányzatként nem nyrijthat fedezetet, még ha felhatalmazást ad is a tcirvény. Az
átcsoportosítással évkcizben élni is fogunk, mivel telepi.iléstinkcin a kcizvilágítás
felhasználására a kapott osszeg tobb mint elegendo, de az egyéb kotelez feladatoknál
valószínrileg hiány fog mutatkozni.
Betervezésre kertilt a konyvtári szolgálattal kapcsolatos feladatok támogatása, melynek
tisszege 1.941.420 Ft.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan bértámo gatásra 8.323 .200 Ft-ot kapunk, az
tizemeltetéshez 4.736.105 Ft-ot. A tavalyihoz hasonlóan a sztinideí étkeztetést 2017-ben is
vásárolt éIelmezés formáj ában biztosítjuk.
Telepiilési onkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 11.223.000 Ft-
ot biztos ít a kózponti koltségvetés.
Tanyagondnoki szolgálatra 2.500.000Ft, szociális étkeztetésre 1.384.000 Ft-ot biztosít az
állam.
Önkormányzati hivatal mtíkcidésére 34.7t6.400 Ft-ot kapunk, mely finanszírozási kiadásként
átadásra kertil, az intézménynél pedig finanszírozási bevételt fog képezni. Ezen cisszeg
biztosítja a Ladánybenei Kozos Önkormányzati Hivatal és Kunbaracsi Kirendeltségének
biztonságos m kodését.
A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kcitelez fe\adatához 37 .481.953 Ft-ot biztosít a kozponti
koltségvetés, amely a kcivetkez kb l tev dik ossze: óvodapedagógusok átlagos
bértámo gatása: 25.543.353 Ft, óvodapedagógusok munkáját kozvetlen segít k átlagos
bértámo gatása: 7.200.000Ft, valamint óvoda mtikcidési támogatása: 4.738.600 Ft, mely
finanszírozási kiadásként átadásra kertil, az intézménynél pedig finanszírozási bevételt fog
képezni, kiegészítése sztikséges az idei évben is.

Egyéb míík dési céIti t mogatdsok bevételei
Kozfoglalkoztatási Alaptól kozcélri foglalkoztatására
illetoleg az OEP ftnanszítozás keretében a véd n i
számolunk.

óIlamh ztartóson beliilr L, A
12.425.172 Ft kertilt betervezésre,
feladatokra 4.345.000Ft bevétellel

Felhalmozósi céIti támogatdsok dllamháztartáson beliilr l: 2017. évben nem kertilt
betervezésre ilyen bevéte1.

K zhatalmi bevételek (helyi adóbevételek): Az említett bevételi források az onkormányzat
saját bevételeinek trilnyomó részét foglalják magukban egyi.itt 21.800.000Ft (amelyb 1:

gépjármtiadó 6.000.000Ft, iparuzési adó l4.000.000Ft, stb.). Ez egyá|ta|án nem
elhanyagolható bevételi forrás, sot elmondható, hogy nélkriltik az onkormányzat
mrikod képessége komoly nehézségekbe titkcizne. Meg kell jegyezn!, hogy az elóirányzat az
e|ózic év teljesítését is figyelembe véve kertilt betewezésre. ugy gondoljuk, hogy a
koltségvetésben szereplo tparuzési adó bevétele teljesítheto, azonban a koltségvetés
készítésnek idopontj ában megbízható információval nem rendelkeztink.
A gépjármríadó eloirányzata az elózó évi teljesítés figyelembe vételével kerrilt megállapításra.
Egyébként a gépjármriadó bevételek nagyságrendje a jogszabályi intézkedések és egyéb
gazdasági kcinilmények hatására mind cisszegszeniségtikben, mind pedig arányukban nagy
jelent séggel bírnak.



MÍÍkijdésÍ bevételek: Összességében 10.362.500 Ft, mely a teljesség igénye nélktil az
alábbiak szerint kertilt betervezésre: ftildteri,iletek, lakások bérbeadásából származó bevétel
2.700.000Ft, kiszámlázott szo|gáltatás 986.000Ft, valamint a szociális étkeztetés befizetései
3.000.000Ft, stb.

Felhalmozdsi bevétel: 2017. évben nem kertilt betervezésre ilyen bevétel.

Míík dési céI nett pénzeszkiiz k: 2017. évben nem kertilt betervezésre ilyen bevétel.

FelhalmoZdsi céI dnett pénzeszk zijk: 2017 . évben nem kertilt beteryezésre ilyen bevétel.

Finanszíroz si bevételek: 2017. évben nem keríilt betervezésre ilyen bevétel.

Maradv ny igénybevétele: (pén4forgalom nélkiiti bevételek): Az eloterjesztéskészítésekor a
maradván} nagyságára lehet csak kovetkeztetni, ezáltal nem a várható teljes cisszeg kertilt
betervezésre. Jelenleg a 2016 évben megkapott el finanszírozott pályázatok támogatásai
(adósságkonszolidációban nem részestilo onkormányzatok részére kiírt pályázat illetve a
sPortPálya vizesblokk kialakítására kapott támogatás) szerepelnek ezen a soron 40.000.000.-
Ft értékben A 2016. évi maradvány zárszámadás j váhagyásakor kertil eloterjes ztésre a
Képviselo-testrilet elé. Az igénybevétele azonban az év elején meg kell, hogy tcirténjen.

Kiiltséevetési kiadások alakulása :

Az onkormányzaí bevételeinek ismertetése alapján kertilt felosztásra a kiadások
osszeállÍtásánál. A jogszabályokban eloírt kcitelezettségeket sikertil gy fonással biztosítani,
hogy az a mtikodési kiadásokban - odafigyeléssel és fegyelmezett pénztigyi magatartással _

nem okoz fennakadást.

SzeméIyi juttatások: A személyi juttatásoknál az eI z év tervszámaihoz képest jelentos
váItozás nem mutatkoz7k, csak a szrikséges minimálbéne és garantált bérminimumra val
átsorolások torténtek meg.

Munkaadókat terhel j rulékok és szocitílis hozzáj rulósi adó: A munkaadót terhel
járulékok mértékei - amelyek bérarányosak - az e| z évhez képest szintén ncivekedtek.

Dologi kiadások, A dologi kiadások osszege az el zó évlhez képest a koncepcióban
elfogadott irányelveknek megfeleloen minimálisan változik. A bázisévhez mérten csokkenés
mutatkozik, amely maradványt a megnovekedett bérek finanszírozására fordítunk.

Ellátottak pénzbeli j uttatósai /segéIyek/: Betervezésre 5 .27 0.000 Ft-al kenilt, mivel a
finanszírozáskor kertil ténylegesen kiadási felhasználásra is.

Egyéb mííktidési céItí kiad sok: Ezek a kiadások tartalmazzák a ktilonbijz szewezetek
részére átadásra kenilo m kodési célri pénzeszkcizoket . 2017 . évi kciltségvetésben a kérelmek
figyelembevételével és az elszámolások beérkezésének teljesítésével kertiltek beíervezésre.
Összességében 6.319.431 Ft, mely tartalmazza: a Kerekegyháza Szociális Feladatellát
Társulás ) a Lajosmizse Önkorm ányzati Ttizoltóság, Ladánybene Labdarugó Club,
Polgár rség, Katolikus Egyház stb. pénzeszkóz átadásait.



Tartalékok: A kciltségvetésben 11.406.846 Ft tartalékot képeztiink, ennek jelentos részét a
2016 évr 1 áthozotí céltartalékok teszik ki.

Beruhdztís: Az idei évben tcibb nagyobb volumenu beruházást is megvalósítunk. Sportpálya
vizesblokk kialakítása 14.603.249 Ft, Rákóczi utca járdaépítés, Yízmu utca aszfaltozás
20.190.738 Ft, valamint a Lada Níva beszerzése 2.850.000 Ft.

FeI jítás; F utca járda építése, vizeVezet árkok kialakítása, parkosítás kenilt betervezésre,
melynek várható osszege 7.521.885 Ft

Egyéb felh almozósi céI kiad sok, A testtilet á|ra| a fiatal házasok lakásvás árlásával
kapcsolatos kérelem elbírálását kovetoen kifizetésre kertilo kiadás, betervezve 300.000 Ft,
mely a tavalyi szint.

Finanszírozási kiad solr., Összességében 98.483 .569 Ft, mely a két intézmény mtikodéséhez
sztikséges ÖH 38.813.938 Ft, Óvoda 58.793.905 Ft) valamint tartalmaz 875.726 Ft állami
támogatás visszafizetést is. A finanszírozás az Önkormányzat saját forrása és a kcizponti
kciltségvetés által biztosított támogatás egytittes osszegével kertilt betewezésre.

Mérleg és el irányzat felhasználási terv sziiveges indoklása:

Önkorm ányzat koltségvetési támogatása: lakosságszámhoz kotott és feladatmutatóhoz k t tt,

valamit felhasználási kcitcittséggel adott, mely cisszesen 134.449.929 Ft

Egyéb mrikodési célri támogatások osszesen 16.643.172Ft

Önkormányzat sajátos bevételeit a helyi adók, valamint a gépjármtiadó bevételének 40oÁ-a
képezi, mely osszesen 21 .800.000Ft.

Mtikodési bevételek: bérleti díjak, szociális étkeztetés, továbbsz ámlázott szolgáltatások,
amelyek a vállalkoz k által használt kozi.izemi szám|ák díját tartalmazzák 10.362.500 Ft

Önkorm ányzat kiadásai az a|ábbiak:

Személyi juttatás ok 23.049.134 Ft, ahozzá tartozo munkaadókat terhelo járulékok és szociális
hozzájárulási adó 5.663.898 Ft. Dologi kiadások 24.117.152 Ft, az ellátottak pénzbeli
juttatásai 5.270.000 Ft, egyéb mtikodési kiadás 17 .726.277 Ft.

Felhalmozási kiadásaink beruházásbo| (4I.123.686 Ft), fel jításból (7.521.885 Ft) és egyéb
felhalmo zási célu kiadásokból (300.000Ft) tevodnek ossze.

Finanszírozási kiadás két iníézményiinknek osszesen: 98.483 .569 Ft, mely az intézményi
m kcidtetést szol gálja.



l/a. mellékbt az 2l2\l7. (lI.2l) előteriesáéshez

Ladánybene Község Önkormányzatának 2016. évi költsógvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevé te le k (Ft-ban) Kiadások (Ft-ban)

Me gneve zé s Míik.céltí Felh.cél Osszese n Megnevezés Míik.cél Felh.célti Osszese n

B l l Mtik dési célír

támogatások áht-n be ltilrol l34 449 929 l34 449 929 K l Személyi iuttatások 23 049 l34 23 049 l34

B16 Egyéb mtikodési cél
támogatások bevéte le i áht-n

beliilr l 16 643 l72 16 643 l72

K2 Munkaadókat terheló

járulékok és szociális

hozzájárulási adó 5 663 898 5 663 898

82 Felhalmozásicél
támogatások áht-n be ltilrol C K3 Dologi kiadások 24 l17 l52 24 l17 l52

83 kozhatalmi bevéte lek 21 800 00C 21 800 000

K4 Ellátottak pénzbeli

iuttatásai 5 270 000 5 2l0 00C

84 Mtikodési bevételek l0 362 500 l0 362 50C

K5 Egyéb mtikodési célri

kiadások |7 726 27,] l7 726 27,]

85 Felhalmoási bevétel K5l3 Tartalékok 1 l 406 846 l l 406 846

86 Mtik dési célri átvett K6 Beruházások 4l l23 686 4l l23 68ó

87 Felhalmozási célri átvett

pénzeszkoz k K7 Fel iítások 7 52l 885 7 52l 885

B 8 Finan szírozási bevéte lek 40 000 000 40 000 000

K8 Egyéb felhalmozási célri

kiadások 300 000 300 000

B8l3 Maradvány

igénybevétele

összesen
40 000 000

223 255 601 0

40 000 00C k9 F inan szír ozási kiadások 97 ]78 7l9 704 850 98 483 569

223 255 601 össresen 173 605 180 49 650 421 223 255 601



A tiibbéves kiadással iáró fe|adatok sztiveees indoklása

20l6,ban az IKSZT mtikodtetéséhez kapcsolatos 5 éves fenntartási kotelezettséglejárt, s más
tobbéves kiadással járó feladata az onkorm ányzatnak nincs.

kiizvetett támogatások sziiveges indoklása

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendelet 5l2O04 (VI.01 .) 10. ._a
tartalmazza azon személyek kcirét, akik kcizvetett támogatásban részestilhetnek, ennek
számszaki adatait az a|ábbi táb|ázatban mutatjuk ki:

4la. melléklet a2 l20l7. (II.21.) el terjesztéshez

A29lA. . szerinti tervszámoknak megfelel en a koltségvetési évet koveto három év íervezeíí
eloiránYzatainak keretszámait f bb csoportokban és a 29lA. . szerinti tervszámoktól tcirténo
esetleges eltérés indokait (5la sz. és 6la sz. mellékletek), melyet a képviselo_testtilet (társulás)
határozatban állapít meg, legkés bb a koltségvetési rendelet,haíározat elfogadásáig.
dz Áht.29lA. .a) pontja szerint a Stabilitáii torvény 45. .(1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott 353l20l 1. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztet
tigyletekhez torténo hozzájárulás részletes szabályair l 2. (1) Az onkormányzat saját
bevételének min sril:

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az onkormányzati vagyon és az cinkormányzatoí megillet vagyoni értékti jog

értékesítésébol és hasznosításából szárm az bevéíe|,
3. az osztalék, a koncessziós díj és ahozambevétel,
4. a tárgyi eszkóz és az immateriális joszág, részvény, részesedés, vállalat

értéke s íté s ébo l vagy priv atízác ióból származó bevéte l,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6 . a kezes sé gvállalás sal kapc solato s me gtértilés.

5la. melléklet a 2 12017 . (II.21.) el terj esztéshez

adatok Ft
Saját bevétel megnevezése 2017 2018 2019

Helyi adóból származó bevétel 14 000 000 14 000 000 14 000 000

Onk. vagyon és vagyoni ért. jogok
értékesítéséb l és hasznosításából sz.
bevétel (lakás és foldter. bérlésébol)

3 220 000 3 220 000 3 220 000

Osztalék, koncessziós díj és hozam
bevétel

0 0

T ár gyi eszkóz, részv ény, részesedés
ért. származ bevétel

0 0

Ft
Helyi adónál, gépjárm adónál biztosított kedvezmény, mentesség cisszege adónemenként
Magánszemélyek kommunálisadó mentesség 1.000.000
oSSZESEN 1.000.000



Bírság-, pótlék- és díjbevétel 300 000 300 000 300 000

Kezességvállalással kapc solatos
megtértilések

0 0

oSSZESEN 17 520 000 17 520 000 17 520 000

Itt szeretnénk bemutatni, ismertetni a folyamatos teljesítésti
kiadásait is (ezek a teljesség igénye nélkril: kóziJ.zemi számlák,
érinto szerzódések, stb.. .).

tigyletek 3 éves tervezhet
internet díj, bérek, tobb évet

2017 201 8 2019

Rovat Megnev ezés Osszeg Osszeg Osszeg Osszesen

Kll01 Tcirvény szerinti illetmény 23 049 134 23 510 I17 23 980 3I9 70 539 570

K1 személyi iuttatások 23 049 134 23 5l0 117 23 980 319 70 539 570

K2 Munkaadói iárulék 5 663 898 5 777 176 5 892 720 t7 333 795

K2 Munkaadót terhel iárutékok 5 663 898 5 777 176 5 892 720 17 333 795
K321 Internet 1 04 000 106 080 I08 202 3I8 282
K322 Telefon, mobil, fax, 487 000 496 740 506 675 I 490 4l5
K331 Gáz 522 000 532 440 543 089 I 597 529

K331 Yíz 208 000 212 160 216 403 636 563

K33l Villany 2 446 000 2 494 920 2 544 8I8 7 485 738

K333 Bérleti és lizinedíi 400 000 408 000 416 160 I 224 160

K351 Afa l 125 090 I |47 592 l 170 544 3 443 225

K3 Doloei kiadások 5 292 090 5 397 932 5 505 890 16 195 912

6la. melléklet a 2 12017 . (II.21 .) eloterj esztéshez

lz lht.29lA. . b) pontja szerint a Stabilitási torvény 3. . (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztet rigyleteib l eredo fizetési kcitelezettségeinek kciltségvetési évet koveto három
évre várható cisszegét terveznínem tudjuk. Önkormányzatunknál ez atáblázat nem releváns.



Ladánybenei Kiiziis Önkorm ányzati Hivatal (KOH)

kiiltséevetési bevételek alakulása
Eredeti eloirányzatokat nem szerepelteti.ink ezeflbevételi források sorain.

Finanszírozási bevételek:
Az Önkorm ányzat kciltségvetésében is szerepl intézményfinanszitozás bevétele szerepel

ezen a soron 38.813.938 Ft-tal (állami támogatás, onkormányzati saját eró, 254.000 Ft
beruházás fedezete), mely a mtíkodésre keriil felhasznáIásra, ami a kiadási oldalon
részletezésre kertil.

kiiltséevetési kiadások alakulása

SzeméIyi juttattísok: A személyi juttatásoknál az e\ózó év tervszámalhoz képest jelentos

válíozás mutatkozik. Ennek oka a garantált bérminimum, bérpótlékok jogszabályoknak

megfelel rendezése. A betervezett osszeg 27.375.935 Ft.

Munkaadókat terhel j rulékok és szocidlis hou járulósi adÓ: A munkaadót terhelo
járulékok mértékei - amelyek bérarányosak - az elózó évhez képest szintén novekedtek.

Dologi kiad sok.A dologi kiadások cisszege az e|ózó évhez képest jelentosen nem változott
5.009.27 3 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttat sai /jegyz i hatásk rbe tartozó segéIyek/, K5 Eglléb míík dési célti

kiadósok. Jelenlegi információk alapján nem szerepeltetrink eredeti eloirányzatot.

Beruh zrís.. Kisértéktí tárgyi eszkóz beszerzésre és annak áfa részére lett betewezve 254.000

Ft.

Fel jítós, Egyébfelhalmozási céI kiad sok, Finanszíroz si kiadások: Az idei évben ezeken

a jogcímeken nem kenilt eredeti eloirányzatíewezésre.

Mérleg és el irányzat felhasználási terv sziiveges indoklása:

A KöH bevételi forrásának t00%-áí a finanszír ozási bevétel teszi ki, melyet havi

rendszerességgel utal át az önkormányzat, ennek osszege éves szinten 38.813.938 Ft

A KÖH kiadásai az alábbiak:
Személyi juttatás ok 27 .37 5.935 Ft, a hozzá tartozo munkaadókat terhelo járulékok és szociális

hozzájárulási adó 6.174.730 Ft. Dologi kiadások 5.009.273 Ft, beruházás kiadása 254.000 Ft-



l/b me|léklet az 212017 (l1,21,) elciterjeszteshez

I-adánl,benei Kiiziis Önkormány,zati Hivatal 2017. éi kiiltségvetési mérlege ktizgazdasági tagolásban

Az e| írányzat felhasználási terv készítésekor az Onkorm ányzat által biztosított keret kenil
fe lhas zn álásr a a mérle gb en i smertetett kiadásokra.
Számszaki adatok aí az e loterj e s ztés 2 lb m e 1l ékl etében i smertetj tik.

Bevételek (Ft-ban) Kiadások (Ft-ban)

Megnevezés N|íik.célti Felh.célr Osszesen N|egnevezés N!íik.célt Felh.célti Osszesen

B l M rikodési célu támogatások áht-n

belulrol Kl SzemélyiJuttatások 27 375935 27 375 93

Bl 6 E5, éb mriködesi céIu támogatasok

bevételei aht-n belulrol

K2 Munkaadókat terhelő

iárulékok és szociális
hozzájárulásiadó 6 174 73a 6 174 73C

82 Felhalmozásr celu tíírnosatasok aht-n

belulrrjl K3 Dologr kiadások 5 009 27 5 009 273

83 kozhatalmi bevételek 0

K4 Ellátottak pénzbeli

iuttatasai 0

84 M Likodesi bevételek

K5 E5,éb mriködesi celu

kiadások

85 Felhalmozási bevetel

86 Mriködési celu átvett pénzeszközök K6 Beruházások 254 00C 254 00C

87 Felhalmozasi célu átvett pénzeszközök K7 Felulítasok

B8 F inanszirozasi bevételek 38 559 938 254 000 38 8l3 938

K8 Eg,éb felhalmozasi célu

kiadások

B8 l 3 M aradvany lgenybevétele k9 Frransziroziis t kiadások

Osszesen 38 559 93t 254 00{ 38 8t3 936 Osszesen 38 559 93t 254 000 38 8l3 93t
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A tiibbéves kiadással iáró feladatok sziiveees indoklása

Az Átrt. 24. (4) bekezdése alapján az onkormányzat koltségvetési eloterjesztésében
szerepeltetni kell a tobbéves kiadással járo feladatok eloirányzataií éves bontásban.

5/b. melléklet a 2 /2017 . (II.21 .) eloterj esztéshez

adatok Ft

K zvetett támogatások sztiveges indoklása

Az Átrt. 24. (4) bekezdése alapján az onkormányzat kcittségvetési el terjesztésében
szerepeltetni kell a kozvetett támogatásokat, mely a Ladánybenei Kcizos Önkorm ányzati
Hivatal vonatko zásában nemlege s.

saiát bevétel és adóssáeot keletkeztet iigylet sziiveees indoklása

az Áht.29lA. . szerinti íervszámoknak megfeleloen a koltségvetési évet koveto három év
tewezett el irányzatainak keretszámait fobb csoportokban és a29lA. . szerinti tervszámokt l
torténo esetleges eltérés indokait ) a Ladánybenei Kozos Önkorm ányzaíi Hivatal
vonatko zásában csak a kiadási oldalon terveziink, melynek bevételi oldalára az állami
támogatást reméljiik. Az ad sságot keletkezteto rigyleteke bemutatása a Ladánybenei Kozos
Önkorm ányzati Hivatal vonatko zásában nemleges.

2017 2018 2019

Rovat Megnevezés Osszeg Osszeg összeg Osszesen

Kl101 Torvénv szerinti illetmény 27 375 935 27 923 454 28 48l 923 83 78I 311

K1 szeméIyi iuttatások 27 375 935 27 923 454 28 481 923 83 781 311

K2 Munkaadói iárulék 6 l74 730 6 298 224 6 424 189 18 897 |43

l<2 Munkaadót terhel iárulékok 6 174 730 6 298 224 6 424 I89 18 897 143

K32I Internet 77 000 78 540 80 111 235 65I

K322 Telefon, mobil, fax, 285 000 290 700 296 5I4 872 2l4
K331 Gáz 330 000 336 600 343 332 I 009 932

K331 Yíz 30 000 30 600 31 2I2 91 812

K331 Villany 1 50 000 153 000 156 060 459 060

K337 Bérleti és lízinedíi 238 000 242 7 60 247 615 728 37 5

K351 Afa 299 700 305 694 31 1 808 9I7 202

K3 Doloei kiadások 1 409 700 1 437 894 l 466 652 4 314 246



Ladánybenei Csiribiri Óvoda

Kii lts éevetési b evételek alal.(ulása
Ezen bevételek kcizril az Ovoda intézményénél m kodési bevétel dz, ami biztonsággal
tervezheto eredeti eloirányzatként.

Mííktidési bevétele/r; Összességében 6.738.000Ft, mely az intézményi ellátási díjakból és a
kiszám|ázott szolgáltatás b ó l ( s z o c i ál i s étke zteté s) tev o dik ci s s z e .

Finanszíroz si bevételek: Az Önkorm ányzat kciltségvetésében is szereplo
intézményfinanszírozás bevétele szerepel ezen a soron az oner vel ncivelt osszeggel
58.793.905 Ft-tal, mely a mrikodésre keriil felhasználásra, ami a kiadási oldalon részletezésre
keriil.

kiiltséevetési kiadások alakulása

Személyi juttat sok: A személyi juttatásoknál az elózó évhez képest a tcirvényben
meghatározott óvodapedagógusok, valamint az vodapedagógusok munkáját segítok részére
megítélt béremelkedéssel tér el (illetve az idei évre 2 fo esetében íerveztunk jubileumi
jutalmat). A betewezett osszeg 40.988.717 Ft.

Munkaadókat terhel jórulékok és szocitílis hozzájdrulósi adó: A munkaadót terhel

iárulékok mérték ei bérarányosak.

Dologi kiad sok, A dologi kiadások osszege az elózó évi teljesítés szintjén marad:
14.983.320 Ft.

Elldtottak pénzbeli juttatósai: Ezenkoltségvetési szerv vonatkozásában nem releváns.

Egyéb míík dési céIti kiadások: Az idei évben eredeti el irányzat nem kertilt betervezésre.

Beruházás: Ezen osszeg nyirjt fedezetet a kisértéku tárgyi eszkozók vásárlására 450 850 Ft
sszeg erejéig (pl. fóz edények, stb.).

FeI jíttís: Az idei évben eredeti eloirányzat nem kenilt betervezésre.

Egyéb felhalmoz si céIti kiadósok, Jinanszírozási kiad sok: Az idei évben ezeken a

jogcímeken nem kerrilt eredeti el irányzaítervezésre.

Mérleg és el iránvzat felhasználási terv sziiveges indoklása:

A Csiribiri Óvoda mérlegének bevételi oldalán szerepel az íntézményi térítési díj, mint
mukodési bevéte| 6.738.000Ft_ta1, valamint az Önkormányzatt 1 átvett finanszírozási bevétel,
melynek értéke 58.793.905 Ft.

Az Óvoda kiadás ai az alábbiak:
Személyi juttatások 40.988.717 Ft, a hozzá tartoz járulékok és szociális hozzájánllási adó

9.109.0l8 Ft, a dologi kiadások pedig t4.983.320 Ft, felhalmozás mindosszesen 450.850 Ft.

A fenti adatok tábtázaíos elrendezésben az elóterjesztés 1/c mellékletében találhatók.



l/c. melléklet az 212017. (||21.) eloterJesztéshez

ladánY'benei Csiribiri Óvoda 20t7.éi ktiltségvetési mérlege k zgazdasági tagolásban

Bevételek (Ft_ban) Kiadások (Ft-ban)

Megnevezés N|íik.célti Felh.célti Osszesen Megnevezés N|íik.célri Felh.célt összesen

B l M tiködesi celu támogtások aht-n
belulrciI K l Személy, iluttatások 40 988 717 40 988 7 17

B l 6 Eg,éb mtikodési célu támogatiisok

bevételei aht-n belulrcil

K2 M unkaadókat terhelo
járulékok és szociális
hozzájárulásl adó 9 l09 0l8 9 l09 0l

82 Felhalmozasl celu támopatasok ii,lrt-n

beli.ilrcil K3 Dolog kiadások 14 983 32c 14 983 320

83 közhatalmi bevetelek

K4 Ellátottak penzbeli

Juttatíisai

84 M tjkodési bevetelek 6 738 00( 6 738 000

K5 Eg,eb mtiködesicelu
kiadások

85 Felhalmozási bevetel K5 ] 3 Tartalékok

86 M tiködési céIu átvett pénzeszközok Kó Beruhi2ások 450 85i 450 85C

87 Felhalmozasi célu átvett pénzeszkozók K7 Felujítasok

B8 F inansz irozasi bevételek 58 793 905 58 793 905

K8 Eryéb felhalmozasi célu

kiadások

B8 1 3 M aradviiny igén.vbevetele k9 Flnanszírozasi kiadasok

Osszesen 65 53l 905 65 531 905 Osszesen 65 08l 05a 450 850 65 531 905



Az e|ŐiténYzat felhasználási terv készítésekor az Önkormány zat éltal biztositott keret kerül felhasználásra és a
ismertetett kiadásokra.
Számszaki adatokat az előterjesáés 2/c mellék|etében ismertetjük,

Iilííirá nyzat és !i kviditási fel használási iitemterv

mtíkodési bevételek a mérlegben

2/c. nrelléklct az 2l20l7. (l1.2l.) cl terjesztéshez

B8l3 Marad

B l Mtik.célri támogatás áht-n beltilrcíl

B l6 Egyéb míik. cél támogatások bevétele álrt-n beli,ilrijl

82 Felhalntozási cél támogatások áht-n beli,ilr l

83 K zhatalmibevételek

B5 Felhalmozási bevétel

Bó Míikcidési célri átvett pénzeszközok

B7 Felhalmozási célu átvett pénzeszkozok

B8 Finanszírozási bevételek
4 899 492

5 399 492 5 399 492 5 427 492

k l személyi iuttatások 3 4l5 726 3 4l5 726 3 4l5 726 3 4l5 726 3 4l5 726 3 4l5 726 3 4l5 726 3 4l5 726 3 4l5 726 3 4l5 726 3 4l5 726 3 4l5 726 40 988 7l7
K2 Munkaadókat terhelo iárulékok és szociális 759 085 759 085 759 085 759 0tt5 759 085 9 l090t8

l 633 320 l4 983 320
k4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai

K5 Egyéb míik dési cél kiadások

K5l3 Tartalékok

K7 Felriiítások

K8 Egyéb felhalmozási cél kiadások

k9 Finanszírozási kiadások

56748ll 5 474 8ll 54748ll 54748ll 54748ll 5 47s 66l 50248ll 50248tl 54748tl s 474 t]ll 56748ll 5 808 13t



A tiibbéves kiadással iáró feladatok sziiveges indoklása

Az Árrt. 24. (4) bekezdése alapján az cinkormányzat kciltségvetési el terjesztésében
szerepeltetni kell a tobbéves kiadással jfu feladatok eloirányzatait. A Ladánybenei Csiribiri
Ovoda vonatkozásában a kiadások tervezhetok bizonyossággal, illetve a kcizponti koltségvetés
által biztosított források adják ezek fedezetét.

kiizvetett támogatások sziiveges indoklása

Az Átrt. 24. (4) bekezdése atapján az onkormányzat koltségvetési eloterjesztésében
szerepeltetni kell a kozvetett támogatásokat, mely a Ladánybenei Csiribiri Óvoda
vonatkoz ásában nemle ge s.

saiát bevétel és adósságot keletkeztet iigvlet sziiveges indoklása

dz Áht.29lA. . szerinti tervszámoknak megfelelóen a koltségvetési évet koveto három év
tervezett eloirányzatainak keretszámait fobb csoportokban és a29lA. . szerinti tervszámokto|
torténo esetleges eltérés indokai, a Ladánybenei Csiribiri Óvoda vonatko zásában a kiadások
tervezhetok bizonyossággal, illetve a kozponti koltségvetés áItal biztosított források adják
ezek fedezetéí.
Az adósságot keletkeztetó iigyletek bemutatása a Ladánybenei Csiribiri Óvoda
vonatkozásában nemle ge s.

2017 2018 20l9
Rovat Megnevezes Osszeg Osszeg összeg Osszesen

Kl l0l Torvény szerinti illetmény 40 988 7 17 41 808 491 42 644 661 l25 44l 870
Kl Személyi .iuttatások 40 988 7l7 41 808 491 42 644 661 l25 44l 870
K2 Murkaadói iárulék 9 l09 0l8 9 29l l98 9 477 022 27 877 238
I{2 Munkaadót terhel .iárulékok 9 109 018 9 291 l98 9 477 022 27 877 238
K321 Internet 43 000 43 860 44 737 131 597
K322 Telefon mobil,, fix, 174 000 177 480 l8l 030 532 5 10

K331 Gáz 81 1 000 827 220 843 764 2 481 984
K331 Villany 5l0 000 520 200 530 604 l 560 804
K331 Víz l3l 000 l33 620 136 292 400 912
K337 Eryéb szolg.(Mmk a és ííjuéd., Bitosítél 753 000 768 060 783 42l 2 304 481

K35l Afa 653 940 667 0l9 680 359 2 00l 318
K3 Dologi kiadások 3 075 940 3 l37 459 3 200 208 9 413 607



Összefoglalás

A2Ol7. évikoltségvetés készítését alapvetoen meghatározta a feladatellátás finanszírozása. A
jelentosen mege-.lk.d.tt garantált bérminimum miatt megncivekedett bénomeg elég komolY

tobbletet kíván anyagi eroforrás szempontjából. A ktil nbcizetet saját források bevonásával,

illetve a dologi kiadások visszaszorításával kívánjuk fedezni. Fo céIkituzésiink a
mtíkodoképesség biztosítása, az e|ózó évek színvonalát megtartva.

2Ol7-ben tobb nagy volumenri beruházás is megvalósul, melyek egy részétPá|Yázati fonásbÓl

finanszírozzlk. A támogatásokon tirl saját forrás bevonására is szi.ikség lesz, de eZ nem

befolyásolja a kotelezo feladatok ellátását.

A koltségvetési rendelet tervezetben szereplo onként vállalt feladatokat és a
feladatfi nanszírozás rendszerén beltili kiadások nem finanszír ozott részét egyéb

onkormányzaíi fonásokból kell, illetve kellene biztosítani. Mindezeket figYelembe véve,

optimális koltségvetési íervezetet sikertilt a Tisztelt Képviselo-testtilet elé terjeszteni, a 2017.

evi tottségvetés végrehajtása során is fokozotían torekedni kell a takarékos gazdálkodásra és

menet kozben folyamatosan tigyelni kell arra, hogy a kiadásokra megfelelo PénztigYi fedezet

álljon rendelkezésre.

2017. évben a jelenlegi információink alapján kijelenthetji.ik, hogy az ÖnkormánYzatnak a

mukodéséhez nincs szriksége hitelfelvételre.
Amennyiben az elmondottak bet artásra kertilnek és rendkívtili elore nem láthato negatív

hatások nem mertilnek fel a2Ot7. évi koltségvetés teljesíthetonek látszik.

Kérem a Tisztelt Képvisel - Testi.iletet, hogy a 2OI7. évi koltségvetési el terjesztésben

foglaltakat elfo gadni szíveskedj en.

Ladányb ene, 2017. február 27 .

Kardos Attila
polgármester



Rendelet-tervezet

Ladánybene Kiizség Önkorm ányzata Képvisel -testiiletének

2 12017 . (l|.23.) rendelete

a 2017. évi kiiltségvetésr l

Ladánybene Kozség Önkorm ányzaíának Képvisel -testtilete (továbbiakban: Képviselo-
testtilet) Magyarország Alaptorvénye 32. cikk (l) bekezdésében foglalt felhatalmazás,
valamint az Áltamháztartásról szóló 2OI2. évi CXCV. torvény (továbbiakban: Ánt.1 ZS. .

alapján cisszeállított, valamint a Szervezeti és Mtik dési Szabá|yzatr l szóló 51201 1. (V. 26.)
cinkormányzati rendelet 39. a. ponda alapján - a Pénztigyi- és Ellenórzó Bizottság
véleményének kikérésével - és a 2017. évi kcizponti ktiltségvetésrol sz l 2016. évi XC.
tcirvény alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Általános rendelkezések

1. .

A rendelet hatá|ya kiterjed Ladánybene Kozség Önkorm ányzaíára (továbbiakban:
Önkormányzat) és a Ladánybenei Kozos Önkormányzati Hivatalra és a Ladánybenei Csiribiri
Óvodára (továbbiakban : Intézményeire).

A koltségvetés címrendj e

2..

a Kciltségvetési címrend et 2017 évre a kcivetk ezók szerint állapítja meg:Képviselo-testtilet

Cím száma

I.

II.

ilI.

Neve

Ladánybene Kozség Önk ormányzata
Ladánybenei Kozos Önkorm ányzati Hivatal
Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A nem intézményi keretek kcizotti feladatok az Il1., IIII. és III/1 mellékletekben alkotnak
onálló címeket.

3..

(1) E rendelet és mellékletei bemutadák az nkormányzat és az intézményeinek a 2017. évi
várható bevételi és kiadási eloirányzatait és a felhalmozási kiadásokat kiilon-krilon a

címrendnek megfelelo bontásban, továbbá az Önkorm ányzat szociálpolitikai ellátásával
kapcsolatos kiadásokat.

(2)E rendelet rógziti a koltségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.



4..

A Képviselo-testtilet az Önkorm ányzat és koltségvetési szervként mtikcido Intézményei
tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes kciltségvetés szerint
gondoskodik' 

Az önkormány zatbevételei

5..
(1) Az Önkorm ányzat bevételei

Mtik dé si célri támo gatások á|Iamháztartáson beli.ilrol :

F elhalm ozási c é lri tám o g atás ok államháztartáso n be lrilro l :

kózhatalmi bevételek:
Mtík dési bevételek:
Felhalm ozási bevételek :

Mtik dési célri átvett pénzeszkozok:
F elhalm ozási célir áwett pénzeszkozok :

Kiiltségvetési bevételek tisszesen :

Finanszí r ozási bevételek :

Kciltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. mtik. célra

Kciltségvetési hiány bels finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

Elózó évi maradvány
Önkorm ányzat bevételei mindiissze en:

(2) Bevételek tész|eíezését e rendelet Il2. mel|éklete tarta|mazza.

Az Önkormányzat kiadásai

6..
(1) Az Önkorm ányzaí kiadásai
Személyi juttatások

Munkaadói j árulékok és szoc iá|is hozzájárulási adó

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai

Egyéb mukodési célri kiadások:
- Tartalékok ll 406 846

Beruházások
Felirjítások
Egyéb felhalmo zási kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen :

F inanszí r ozási ki adások
Önkorm ányzat kiadásai min dii sszesen :

( 2 ) F o g l alko ztatottak l éts z áma ( en ge dé l y ezeít)

(3) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és Ii3. mellékletei tartalmazzák.

Ft

151 093 l01

21 800 000

l0 362 500

183 255 601

40 000 000

40 000 000
223 255 601

Ft
23 049 I34
5 663 898

24 lI7 I52
5 270 000

17 726 277

41 l23 686

7 521 885

300 000
124 772 032
98 483 569

223 255 60l

20f



A Ladánybenei Kiiziis Onkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

7..
(1) A KÖH bevételei Ft

Mtik dési célír támogatások államháztartáson beltilr 1:

F e lhalm o zási c é lir tám o g atás o k államháztartá s o n b e ltilro 1 :

kózhatalmi bevételek:
Mtik dési bevételek:
Felhalm ozási bevételek :

Mtíkodési célri átvett pénzeszkozok :

Felhalm ozási célri átvett pénzeszkozok :
Kiiltségvetési bevételek iisszesen :

Finanszírozási bevételek: 38 813 938

K ltségvetési hiány bels finanszírozására szolg. pénzforg. bev. mrik. célra

Kciltségvetési hiány belscí finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

- ebbol: El z évi maradvány
Önkormányzat bevételei mindii szesen: 38 813 938

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

ALadánybenei Kiiziis Önkorm ányzati Hivatal kiadásai

8..

(1) A KÖH kiadásai Ft
Személyi juttatások 27 375 935
Munkaadói járulékok és szociálishozzájárulási adó 6 l74 730
Dologi kiadások 5 009 273
E,llátottak pénzbeli j uttatásai

Egyéb m kodési célri kiadások:
Beruházások 254 000
Felrijítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Ktiltségvetési kiadások iisszesen: 38 813 938
F inanszí r ozásí kiadások
Önkorm ányzat kiadásai mindiisszesen: 38 813 938

(2) Fogl a|koztatottak létsz áma 8 fó

(3) A kiadások rész|etezését e rendelet IIl1 mellékletei íartalmazzák.



A Ladánybenei Csiribiri Ovoda bevételei forrásonként

9..

( 1) Az óvoda bevételei

Miik dési célu támogatások ál|amháztartáson belrilrol:
F e lhalm ozási c é lri tám o gatás ok á|lamháztartáso n be ltilrol :

K..ózhaíalmi bevételek:
Mtík dési bevételek:
Felhalm ozási bevételek :

Mtik dési célir átvett pénzeszkozok:
Felhalm ozási cél átvett pénzeszkozok:

Kiiltségvetési bevételek iisszesen :

Finanszí rozási bevételek :

Koltségvetési hiány bels finanszírozására szolg. pénzforg. bev. mtik. célra

K ltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

- ebbol: Elózó évi maradvány

óvoda bevételei mindiisszesen:

(2) Bevételek részleíezését e rendelet III12. melléklete tartalmazza.

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10. .

(l) Az óvoda kiadásai

Ft

6 738 000

6 738 000
58 793 905

65 531 905

Ft

Személyi juttatások 40 988 717
Munkaadói járulékok és szociálishozzájárulási adó 9 109 018

Dologi kiadások 14 983 320
Ellátottak pénzbeli j uttatásai

Egyéb mtíkodési célri kiadások:
Beruházások 450 850

Felrijítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen: 65 531 905
F inanszí r ozási kiadások
Óvoda kiadásai mindiissze en: 65 531 905

(2) Foglalkoztatottak létsz áma 14 fó

(3) A kiadások rész|etezését e rendelet III/1 és aIIIl4. mellékletei tartalmazzák.



A kciltségvetés végrehaj tásának szabályai

11.

(1) A koltségvetés végrehajtását az államházíartásról szolo 2}lLévi CXCV. tcirvény és a
412013 (I. 1 1 .) Kormányrendele t az államháztartás számvitelr l, valamin t a
Számvitelrol szól 2000. évi C. tcirvény ide vonatkozó eloírásai, valamint az
államháztartási tcirvény végrehajtásáról sz lo 3681201 1. (XII . 24.) Kormányrendelet
eloírásai szerint a Ladánybenei Kcizcis Önkorm ányzati Hivatal végzi, mind az
önkorm ányzat, mind az intézményei vonatko zásában.

(2) A koltségvetésben elktilonítetten szereplo tartalék el irány zata szolgál az évk zi
indokolt tobbletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A
tartalékkal való rendelkezés jogát két testtileti tilés kcizott legfeljebb 500.000Ft
mértékig a polgármesterre ruházza át a testtilet a Mcitv. 68. . (4) bekezdése
felhatalmazásával, azza| a megkcitéssel, hogy a képviselo_testtilet dontéseit ezen joga
gYakorlása kcizben feliil nem bíráIhatja. A két képviselo_testtileti tilés kclzcitti
felhasználásról a polgármester koteles a soron kcivetkez képviselo_testtileti tilés elott
beszámolni.

(3) 4 kiemelt eloirányzatok, rovatok kozotti átcsoportosítás a 20lI évi CXCV. tv. az
ÁIlamháztartásrot 1Átrt.; 34. ., 35. . -a és ahozzátartoz 3681201 1 Korm.r.nd. Ávr.
42. .,43lA. . -ban foglaltak alapján lehetséges.

(4) A KéPviselo-testtilet aLadánybenei Kozos Önkormányzati Hivatal jutalmazási keretét
a tcirvény szerinti illetmény és munkabér l}Yo-banhatározzameg.

(5) A koltségvetésben elkrilcinítetten szereplo és jóváhagyott beruházási, felrijítási
eloiránYzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kcitelezettségvállalást
eszkozcilni, amilYen mértékben, és amikor az onkormányzathoz az eITe elfogadott
bevételi források befolynak, tehát rendelke zésre állnak (ipadizési adó, gépjármrí adó,
stb.).

(6) A beruházások, felrijítások végrehajtása illetve pénz11gyi elszámolása során
mindenképpen els bbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felrijítás, illetve az
ezekkel kapcsolatos kotelezettségek telj esítése.

(7) A Képviselo-testi.ilet felhatalm azza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszkcizok lekcitésér l gondoskodjon oly módon, hogy a leheto legmagasabb
hozam elérése biztosított legyen, államil ag garantáIt pénzintézeti elhelyezéssel illetve
befektetéssel.

(8) Az év kcizben esetlegesen jelentkezo kciltségvetési hiány finanszírozásár l a
Képvisel - testtilet dcint.

(9) A koltségvetési rendelet tartalmazza a kozszolgáIati tisztségviselok kegyeleti és
szociális jelleg támogatását a kozszolgálati tisztségvisel k jogállásár l sz ló torvény
el írásai szerint.

(10) Az Önkormányzat álta| támogatott szervezetek kotelesek legkés bb a íárgyévet
koveto év január 15-ig a támogatott célnak megfelelo felhasználásról számlákkal



igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyrol bovebben a támogatási szerzódésben
foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó évi támogatás benyirjtására
csak az jogosult, akinek az e|ózó évi elszámolása beny rjtásra kertilt, mely
elfogadásáról a Képviselo-testu|et zárszámadásig dont. A támogatás folyósítása ezt
kcivetoen torténhet csak, támogat ási szerzodés kcitésével.

zár rendelkezések

10.

(1) E rendelet kihirdetését kovetó 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseií2017.január. 1 napjától kell alkalmazni.

A(ardos Aítilral
polgármester

lSzádvári Erika /

aljegyzó

lSzádvári Erika /

aljegyzó

A kihirdetés napj a: 2017. február 23. nap



I l, melleklet a 2 2017 (Il.]3 ) rendelethez

Ladánvbene t(iizség Önkormánvzatának 20ló. évi kiadások alakulása

K5
Míikcélti
kiadások

3 452,789

- ctci;i .;;r,iieni,, ájlali

Aht-n beli,ili rntikodési c
visszafiz.

Egl,éb mtik. célu támogatás
l-rnizse ttizoltósá

Tarta|ékok

l30 8l0Köztemetó fennt.és m.

Lakóincatlan bérbeadása

i;;t'<cni ,.,á-ija1i

Nern lakóingatlan bérbeadása

i _i; +:):,,,

l92 330
Egvéb mtik, c. tám
Aranvhomok. Homok|

38 8l3 938önk.lrivatal

ovodai nevelés
Kiemelt állami vag.v

önk.rendezv.

] $Stl j".'i.)

2 685 0729 933 600
íi y:].i {lí;l)

]0 l90 738Ut. autópálva. iárda építése

595 630Kozutak. hidak. .,.

si hulladék

Szennl,víz í5,tiitése.

\/iztermelés.-kezelés

84 1 402- l
1 917 750 533 870

ei;b.,! i;lri.elti t,aii;rlt

l 0l6 080

enbiji iinkcni ,, á]iali
354 330

2 805 l20 61,7 126

- ei:ilrr] l,;;ikelri ,",a.iiali

14 603 249et.mtik, és feil93l 102-1

2l4 436

l 91,7 750 423,7389l 0502- l Kozm. Intézm.

Civil szerv.mtik.tám, rendtirsé

Civil szerv,miik,tám. Labdaru93l l02_1

Egylrázak közosségi és hitéleti
tev.

Iskola fenntartása (alsó 1

Iskola fenntartása ( felso

4 !2\' \){ír

. étkeztetés (óvoda)562912-1

c!:illli ililke l,ri -",aiiali

l 425 000Gvermek étkeztetés (iskola)

- cirlloi .ilri;"ilrl r,áiia1;

l 425 000

l 224 7|02 055 750
,j cJ. ii{j.q- .:ililoi .'iniórri r,á!ia]i

3 435 80l
Teleptilési tám. + Szoc.
Társulás

Önk.ált.nyriit. lakást

11 726277 4l l23 68624 ll7 152

összesen

onkormánvzat iisszesen



BevéteIek meghatározása felhasználhatóság szerint

l/2.sz. melléklet a 2 /20 17 .(II.23 .)rendelethez
Ber,ételek alakulása

Ft
K telezti onként vállalt Államis összesen

Bl M ikiidési célrí támogatásokállamháztartáson beliilr l l5l 093 l0l
Bll ÖnEormányzatk sitámogatása:

Onkormányzati hivatal mtík. támogatás 34 716 400 34 716 4o0
Zrildtertilet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása l 505 250 l 505 250
Kcjzviálosítással kapcsolatos feladatok támoeatása l8 720 000 l8 720 000
Köaemet fenntartással kapcsolatos feladatok l 249 521 | 249 52l
ktizutak fenntartása 2 914 680 2 9l4 680
Egyéb k telez feladat támogatása 6 000 000 6 000 000

L4\9!t ktilteriil ettel kapcsolatos feladatok támogatása l 754 400 | 754 400
Óvodapedagógusok áttagos bértámogatása 25 543 353 25 543 353

Ovodapedagógusok munkáját k zvetleniil s. átlagos bértámogatása 7 200 000 7 200 000
ovoda míik dési támosatása 4 738 600 4 738 600
Telepi,ilési önkormányzatok szociális feladatainak esyéb támogatása l1 223 000 ll 223 000
Gyermekétkeaetési feladatok átlagos bértámogatása 8 323 200 8 323 200
Gyermekétkeztetési feladatok iizemeltetési támogatása 4 736 l05 4 736 l05
szociális étkeaetés l 384 000 I 384 000
Tanyagondnoki szol gáltatás 2 500 000 2 500 000
Könytári és kozmíiveltidési feladatok támogatása l 94l 420 l 941 420
On kormánvzat kiiltségyetési támosatása iisszesen : 97 233 529 2 500 000 34 716 400 l34 149 929
B l6 Támogatásértékíi bevételek

oEp finanszírozás 4 2l8 000 4 2l8 000
MKP közfoglalkozatottak bértámogatása |2 425 l72 |2 425 l72
Támogatásértékíi ber,ételek iisszesen : 16 643 172 0 0 16 643 172

82 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr l

83 Kiizhatalmi ber,ételek

Önkormányzat saiátos mtiködési bevételei:

Gépiármíiadó 6 000 000 6 000 000
Iparíizési adó l4 000 000 l4 000 000
kommunális adó l 200 000 l 200 000
Bírságok. pótlékok 600 000 600 000

Önkormánvzat saiátos míikiidési ber,ételei iisszesen: 0 21 800 000 0 21 800 000

84 Míik dési bevételek

Mtikodési bevételek

Egyéb saját bevételek (bérleti díiak,szoc. étk ) 8 296 500 8 296 500

Eeyéb mtiködési célri támosatás: mez cir k ltséetérités l 080 000 l 080 000
Továbbszámlázott szol gáltatás 986 000 986 000

Eg},éb saját bevéte|ek

kamat bevételek

Eevéb saiát ber,ételek iisszesen: 10 362 500 0 0l 10 362 500
85 Felhalmozási bevételek

B6 Míik dési cél átvett nénzeszktiziik

87 Felhalmozási célri átvett oénzeszkiiziik

B1 -7 Ktiltségvetési bevételek iisszesen l24 239 20l 24 300 000 34 716 400 l l83 255 60l
88 Finanszírozási bevételek

B8l3 pénzforpalom nélkiili bevételek l eltjz évi maradr,ánv /

pénzforgalom nélkiili bevételek le|íjzó évi maradvánv / 40 000 000 40 000 000

Pénzforgalom nélkiili bevételek l el z ér,i maradr,ány / iisszesen: 40 000 000 0 0l 40 000 000

ön kormányzati bevételek mindiisszesen: 164 239 20l 24 300 000 34 1rc 4o0 l 223 255 60l



U3 .sz melléklet a 2 l20l 7. (II.23.)rendelethez

Ellá totta k pe nóe li juttatás a i
Ft

Es e ti pe nzbe li e llátás ok é s te rmé s ze tbe ni .iutta tás ok
Intéznényi elhtottak pénáeli támogatások (Bwsa, Arany János sácrndrr) l00 000
Eryéb nem intéznényi ellatottak 5 170 000
- ebbcil szepkortrak uímogaása l 70 000
- ebbot cinkormányzati segély (Szoctv. 45 .) természetbeni l 200 000
- ebbol cinkormányzatisegély (Szoctv. 45. .) pénáeli 200 000
- ebb t eryéb tink.rend-ben megáll juttatás - termésretbeni(nyáriry.étk.csomag) 500 000
- ebbot kciaemetés Szoctv. 48. .) 200 000
- ebbcít nk. általsa át haráskc'rben (nem szocális és ryermekv. elóírások alapián) adott pti-i ellatas 700 000
- ebb t nk. áhalsaiát hatáskcirben (nem srccális és plrermekv. el í.ások alapián) adott term.-i ellatás l 000 000
- ebbol teleprilésitamogatasa (Szoctv. 45. .) - lakhatásiámogatás 300 000
- ebbol telep és tamogatása (Szoctv.45. .) - átmenetr 500 000
- ebbol telepdés tamogatása (Szoctv. 45. .) - temetési segély 400 000

K4 Ellátotta k pe nzbe li iuttatás a i mindtis s ze s e n: 5 270 000

Eeyéb mííkiidési célri kiadások
Rendorség támogatása l20 000
Polgáror Eryes et 300 000

RómaiKatolkus Egház 300 000
szociális Feladatellató Társulás 3 435 801

Laiosmizse Tiizvédekni és Mentési Kcilesflilet l 300 000
Ladányb ene- F els laj o s S zennyvíz- e fueztési Onkormányzati Társulás 171 300
Kecskemét Aranyhomok EEyes et l 87 330
Homokhátság F ej lódéséért 5 000
Ladánybenei Labdarugó C lub 500 000
Tartalékok 11 406846
- Bácsvíz felhaknoás 4 700 846
- Iskola tornasrcba felhaknoás 5 715 000
- Ladányb erci ávsázadok kcinw kiadására 991 000
k5 Eevéb míikiidési célti kiadások mindiisszesen: l7 726277

Finanszírcási kiadások
Lad áryb enei K cizis Önkormán yzati Hwatal ( Intéznény ) 38 813 938

Ladánybenei Csinbiri Ovoda ( Intéznény ) 58 793 905

K9 Finans zílozÁsi kiadrisok iissze se n: 97 607 843



I/4. melléklet az 2 l20I7 . (II.23.) rendel etbez

önkorm ányzat felhalm ozásikiadásai (áfával egyíitt)

Ft-ban

Fel jítások
Fo utca járda építése, vízelvezetó árkok kialakítása, parkosítás 7 521 885
K7 Fel jítások mindiissze en: 7 521 885

Egyéb felhalmozási célri kiadások
Els lakáshoz jutók támogatása 300 000
K8 Egyéb felhalmozási célri kiadások mindiis zesen: 300 000

Beruházások
Önkormányzat tárgyi eszkoz beszerzés 254 000
Védono tárgyi eszkóz beszerzés 254 000
IKSZT tárgyi eszkciz be szetzés 317 500
Szociális étkezés, gyermek étkeztetés ételszállításhoz LADA NIVA gépkocsi
beszerzése 2 849 999
Lakóingatlan tárgyi eszk óz beszerzés 38 000
Nem lakóingatlan tárgyi eszkoz bes zerzés 76 200
Sportpálya vizesblokk kialakítása 14 603 249
Rákóczi utca járda építése, Yízmíjutca aszfaltozás 20 I90 738
Telek vásárlás 2 540 000
K6 Beruházások mindiisszesen: 41 123 686



A táblázatban lévő adatok államigazgatási feladatokként értelmezendők, alábontás az idei évben nem tervezett, mely önkóntes feladat lenne.
IIll. melléklet az 2 / 2017 .(II.23.) rendelett

Ladánvbenei Közös Önkormányzati Hivata|ának 2016. évi kiadások alaku|ása

CoFo
G

Szak-
feladat Megnevezés

Fogl.
száma

Kl Szem.
jutt.

K2
M. adót

t.jár.

K3
Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
Míik.célrí
kiadások

K6
Beruhá-
zások

K7
Fel jítá-

sok

K8 Egyéb
felhalm.

célri kiad.

K9
Finansz.
kiadások

Osszesen

011130 999000- l
Önk. és
onk.hivatal 8 27 375 935 6 174 730 5 009 273 254 000 38 813 938

Onkorm ányzat ii s szesen 8,00 27 375 935 6 174 730 5 009 273 0 0 254 000 0 0 0 38 813 938

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

IIl2. mellékleí a 2 l20l7 . (II.23.) rendelethez
Bevételek alakulása a Ladánybenei Kiiziis Onkormányzati Hivatalnál

Ft
Kotelezo önként vállalt Allamie. Osszesen

81 Míikiidési célri támogatások államháztartáson belíilr l 0
82 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr l 0
83 kiizhatalmi bevételek 0
84 Miikiidési bevételek 0
85 Felhalmozási bevételek 0
86 Mííkiidési célri áfuett pénzeszktiziik 0
B7 Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiziik 0
B1-7 Kiiltsgévetési bevételek iisszesen 0 0 0 0

88 Fina nszírozási bevételek 0 0 38 813 938 38 813 938
B8l3 pénzforgalom nélktili bevételek l elóz évi maradvány l : 0
88 1 6 Irányítós zervi támogatás bevétele 38 813 938 38 813 938

0
Bevételek mindii zesen: 0 0 38 813 938 38 813 938



IIl3. melléklet a 2 12017 .(II.23.)rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Ft

Eseti nénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
összesen: 0

A táb|ázatban eredeti eloirányzat nem szerepel.

IIl 4 . m e llékl e t a 2 . l 20 1 7 . (II.23. ) rende l etéhez

Felhalm ozási kiadások alakulása (ÁFÁ- val egyiitt)

Felriiítások
K7 Felríiítások mindiisszesen : 0

Ft

Beruházások
Ki s érték íi tár gyi eszkóz beszerzés e, l éte s íté s e 254 000

K6 Beruházások mindiisszesen: 254 000



A triblázatban lévő adatok köteleá feladatokként értelmezendők, alábontásssal különböztetve meg az önként vállalt feladatokat, az idei évben nem terveztünk.

III/l. melléklet az 2 l ZOl7, (11.23,) rendelethez

Ladánvbenei Csiribiri Óvodának 2016. évi kiadások alakulása

CoFoG Szakfela-
dat

Megnevezés
Fogl.
száma

Kl Szem.
j utt.

K2 M.
adót
t.jár.

K3 Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
M k.célti
kiadások

K6
Beruhá-
zások

K7
Fel jí-
tások

K8
Egyéb

felhalm.
céltí
kiad.

K9
Finansz.
kiadások

összesen

09l l l0/09l l40 999000_1 Ovoda nevelés l0 33 837 617 7 548976 3 129 920 254 000 44 770 513

0960 l 5 5629l2-| Óvoda intézrnény i étkeztetés 2 3 835 500 837 210 4 170 870 l96 850 9 040 430

0960 l 5 5629l3-| lskolai intézrnényi étkeztetés l l 785 450 389 499 4 204 500 6 379 449

096025 5629l7-| Munkahelyi étkeztetés l30 680 l30 680

0 l 3390 562920-| vendég étkeztetes 762 870 762 870

l 0705 l 88992 l - l szociális étkeztetés l 530 l50 333 333 2 584 480 4 447 963

óvoda kiadások tisszesen l4,00 40 988 7 17 9 109 018 14 983 320 0 0 450 850 0 0 0 65 531 905



|I| l 2. sz. me lléklet a 2 l 20 17 .(II . 23. )re nde lethez

Ber,ételek alakutása a Ladánybenei csiribiri Ór,odánál
Ft

K teleá onliént vállah Álamis. ös szese n

Bl ]\{íik dési célri támopatások államháztaÉáson beliilr l 0

82 Felhalmoási célri támosatások államhrááartáson beliilr l 0

83 Kiizhatalmi ber,éte le k 0

84 Míiktidési ber,ételek 6 738 000 0 0 6 738 000
Mtikodési bevételek

kisámlázott étkezés - szociális étkzeés 2 500 000 2 500 000

Ellátasi drrak - Ovodai étlieás 200 000 200 000

Ellátási dfi ak - Iskolai étkels l 700 000 l 700 000

Ellátasidttak - Eryéb vendég étkeás l 000 000 l 000 000

Ellátasi drlak - Munkaheb,i étkeás 200 000 200 000

K'sÁtnlántt AFA - Ovodaiétlieres 54 000 54 000

KisÁíínáLzott AFA - Iskolai étkezes 459 000 459 000

KsÁttllánfi AFA - Esyéb vendég étkeres 270 00C 270 000

K'szÁwtánfi AFA - Munkaheh,iétkeás 54 000 54 00C

AFA visszatértilés - Srcciális étkezes 300 000 300 00C

Esvéb saiát bevételek

kamat ber,ételek

Esvéb mukodésibevétel l 000 l 00C

85 Felhalmoási ber,ételek 0

B6 Míík dési célrí átvett pénzeszkiiziik 0

B7 Felhalmoási célri átvett pénzeszktiziik 0

B l -7 Kirlts sér,etés i ber,étele k iisszese n 6 738 000 0 0 6 738 000

88 Finanszíroás i bel,éte le k 58 793 905 0 0 58 793 905

88l3 Pénzforgalom néllitili bevételek l elózÁ évimaradvánr,/ 0

B8 l 6 lrán,ítószervi támosatás bevéteh 58 793 905 58 793 905

Bevételek mindiissz sen: 65 531 905 0 0 65 531 905



III1 3. sz. melléklet a 2 l20 L7 .(II.23. ) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb miíkiidési célrí kiadások, ...

Ft
Atáblázat az idei évben nemleges az eredeti elóirányzat
alapján.

III14. melléklet a 2 l20I7 . (II.23.) rendel ethez

Óvoda felhalmo zási kiadásai (Ár'Á-val egyiitt)

Felrfiiítások
K7 Fel iítások mindiissze en: 0

Ft
Beruházások
Kis értéktí tárgyi eszkóz beszerzése, létesítése 450 850

K6 Beruházások mindiisszesen: 450 850



ELÓTERJES ZTÍ!S

L adánybene Kciz s é g Önk ormány zata Képvi s e l o -te stril eténe k
2017 . február 21-i tilésére

Tárgy: Ladánybene Kozség Onkorm ányzata Képvisel -testriletének ..12017 . (02.23.)
onkormányzati rendelete az l12016. (IL22.) 2016. évi koltségvetés módosításáról

Az el teriesztést készítette: Janki Anikó
gazdá|kodási el adó

Véleménvezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzigyi és Ellenorzési Bizottság

Tiirvénvességi ellen rzésre megkapta: szádvári Erika
a|jegyzó



ELŐTERJESZTÉ)S

Ladánybene Koz s é g Önk ormány zata Képv i s e 1 o -te sttil etének
2017 . február 21-i tilésére

Tárgv: Ladánybene Kozség Önkormányzata Képviselo-testi.iletének ..l20I7. (02.23.) rendelete
201 6. évi koltségvetés módosításáról

l 2016.

Tisztelt Képvisel -testiilet!

A rendelet általános indoklása:

Ladánybene Kcizség Önk ormányzatának Képviselo-testtilete (továbbiakban: Képviselo-testtilet) az
Államháztartásrol szóló 20lL évi CXCV. tcirvény (továbbiakban: Ár,t.;34. .(1)-(5) bekezdéseiben
foglaltak alapján, figyelembe véve a 2016. évi koltségvetésér l szóló 2015. évi C. tcirvény
felhatalmazása a|apján elfogadtaLadánybene Kozség Önkormányzaíának és intézményeinek 2016.
évi koltségvetését; az onkormányzati és intézményi koltségvetési rendelet jelenlegi módosítását a

tobb jogcímen keletkezettbevételi tobbletek és azok felhasználása tették sztikségessé.

A rendelet részletes indoklása:

Ö nkorm ányzat és Intézm ényei kii ltségvetési támogatás a :

Minden kozponti támogatás - az intézményt érinto is - az Önkorm ányzaí számlájára érkezik.
Vannak olyan bevételi források, amelyek bár az Önkorm ányzathoz érkeznek , azonban a

felhasznáIás a beérkezés figyelembevételével az intézmények személyi jellegti kifizetéseit és azok
járulékait ncivelik (bérkompenzáci, ágazati pótlék), valamint az telepi.ilési szociális és

gyermekjóléti, gyermekéíkezíeíési feladatok támogatásának bizonyos kiadásai, melyek átkertilnek
az iníézményekhez

Beérkezés és a felhasználás jogcímei:

Önkorm ányzat:

Kózv ilágításról átc soporto sítás Onk. Hivatal általános íámo gatására 6 000 000

Tartalékból átcsoportosítás dologi kiadásokra 1 800 000

Személyi juttatásokból, j árulékokból átcsoportosítás dologi

kiadásokra

6 700 000

Értékpapír tév e s e l o irány zatmo dos ítás vi s szavonás he lye sbíté s e 36 9l2 7 59

Kiizii s Onkorm ányzati Hivatal :

Kozvilágításról átcsoportosítás Önt<. Hivatal általános támogat ására 6 000 000

Óvoda:

S zemé lyi j uttatások e 1o irá ny zatr o| átc soporto s ítás do l o gi kiadásokra 789 466

Ft



|/a,b melléklethez
Önkorm ányzat
Eloirányzaíi szinten a fent említett módosításokat kell a|kalmazni, bevételezni, majd a megfelelo
felhasználási helyre, mint irányítószewi támogatás átadni. A váItozások bemutatása a kovetkezo
mellékletekben található.

2la,b melléklethez
Ladánybenei Kiiziis Önkorm ányzati Hivatal (KÖH)
EI irányzati szinten a fent említett módosításokat kell a|kalmazni, bevételezni. A változások
bemutatása a kcivetkezo mellékletekben találhat .

3la,b melléklethez
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda)
Elóirányzati szinten a fent említett módosításokat kell alkalmazni, bevételezni. A változások
bemutat ása a kovetkezo mellékletekben található.

Az onkormányzati koltségvetési támogatások éves szinten megegyeznek a kozponti rendszerek
adataival. A rendeletmódosítás további részletezését a megfelelo eloterjesztési mellékletekben
r é szleteztrik bovebben.

Kardos Attila sk.
polgármester



1,/a. melléklet
Ö nko rm ányzat bevételei :

Ft
Megnevezés E|óírányzat Módosítás Mód. eloirányzat

1) 81 Mííkiidési célri támogatások államháztartáson beliilr l:

I7l 2l0 870

OSSZESEN: 171 210 870 l71 2l0 870

2.) B2 Felhalmozási célrí támogatások államháztartáson beliilr l:

32 112 759

32 1l2 759

20 700 000

20 700 000

8 241 000

8 241 000

32 412 759

20 700 000

8 241 000

6) 86 Mííkiidési célrí átvett pénzeszkiiziik:
összpsEN:

7) 87 Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiziik:
össznsEN:

összpsEN:
3) 83 Kiizhatalmi bevételek:

össznsEN:
4) B4 Mííkt dési bevételek:

össznsEN:
5) 85 Felhalmozási bevételek:
összEsEN:

KöLTsÉcvprÉsr nnvErprnr
összpsEN: 232 564 629 232 564 629

8) 88 Finanszírozási bevételek:
17 828 000

Koltségvetési maradvány 17 828 000

Forgatási célri értékpapír
visszaváltása 36 9l2 759

összEsEN: 17 828 000 36 912 759 54 740 759

öxronuÁNyzAT BEvÉrErn r
összn,sEN: 250 392 629 36 912 759 287 305 388



Onkorm ányzat kiadásai: l/b melléklet

Ft

Megnevezés E,loirányzat Módosítás Mód.eloirányzat
1) Kl Személyi juttatások 36 036 382

Átcsoportosítás dologi kiadásokra - 6 000 000

összpsnN: 36 036 382 _ 6 000 000 30 036 382
2.) K2 Munkaadói járutékok és szociális hozzájárulási adó

8 576 201

Átcsoportosítás dologi kiadásokra - 700 000

össznSEN: 8 576 20l -700 000 7 876 20t
3) K3 Dologi kiadások
Átcsoportosítás személyi juttatásból dologi kiad-ra 6 700 000
Atcsoportosítás tartalékból dologi
kiadásokra 1 800 000

összrSEN: 28 257 548 8 500 000 36 757 548

4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 867 200

összEsEN: 6 867 200 - 6 867 200
5) K5 Egyéb mííkiidési céIri kiadások:

31 295 911
Kózvllágításról átcsop. Önk. Hivatal ált.
tám. - 6000000
Át.roportosítás tartalékbó1 dologi
kiadásokra - 1800000

összpsEN: 31 295 9lt - 7 800 000 23 495 glt
6) Kó Beruházások: 37 116 620

összESEN: 37 116 620 - 37 116 620

7) K7 Fel jítások: 1 200 176
összpSEN: 1200 176 _ 1 200 176

8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
300 000

összrsEN: 300 000 300 000

rörrsBcvnrÉsl xla.pÁsor
összpsEN: 149 650 038 _ 6 000 000 143 650 038

8) K9 Finanszírozási kiadások:
l00 7 42 59l

Kozvilágításról átcsop. Önt. Hivata1 ált.
tám. 6 000 000

Forgatási cél r értékpapír vásárlása 36 9l2 759

összEsEN: I00 742 591 42 9l2 759 143 655 350

öNxonuÁNyzAT KIAuÁs,ql
OSSZE,SEN: 250 392 629 36 9l2 759 287 305 388



2la. melléklet
XÖH bevételei:

Ft
Megnevezés Elóirányzat Módosítás Mód. eloirányzat

1) 81 MÍÍk dési céIri támogatások átlamháztartáson beliilr l:
823 249

összpsEN: 823 24g - 8 23 24g

2.)82 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr l:
összEsEN:
3) 83 Kiizhatalmi bevételek:

26 000

összEsEN: 26 000 - 26 000
4) B4 Mííktidési bevételek:
összpsEN:

5) 85 Felhalmozási bevételek:
összEsEN:

6) 86 Mííkiidési céIri átvett pénzeszkiiziik:
összpsEN:

7) 87 Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiziik:
összpsEN:

xörrsÉcvnrÉsI npvÉrprpr
összpsEN: 84g 24g

8) B8 Finanszírozási bevételek:
37 886 798

849 249

E|iiz évi maradvány
igénybevétele

Kozvilágításról
átcsoportosítás Önt.
Hivatal általános
támogatására

összEsEN:

6 7I4 000

6 000 000
14 600 798 6 000 000 50 600 798

KOH BEVETELEI
összrsEN: 45 450 047 6 000 000 sl 450 047



Megnevezés

1) Kl Személyi juttatások

Öxr Hivatal ált.

támogatása

össznSEN:

2/b melléklet

rÖH kiadásai:
Ft

Elóirányzat Módosítás Mód. eloiránvzat

27 338 638

500 000

27 338 638 500 000 27 838 638

2.)K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

összEsEN:

3) K3 Dologi kiadások

ÖXr Hivtal ált. támogatása

össznsEN:

4) K4 Ettátottak pénzbeli juttatásai

összpsEN:
5) K5 Egyéb mííkiidési célrí kiadások:
összn,sEN:

6) K6 Beruházások:
összEsEN:

7) K7 Felrijítások:
összn,sEN:

8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

összEsEN:

7 669 753

7 669 753

9 802 779
5 500 000

9 802 779 5 500 000 1,5 302 779

638 877

638 877 638 877

0 7 669 753

xörrsÉcvn rÉsI xr,q.uÁsox
ÖsszEsEN:45450047600000051450047

8) K9 Finanszírozási kiadások:
összEsEN:

rörr KIADÁsAI
ÖsszEsEN:454500476000000s1450047



3/a. melléklet
óvoda bevételei:

Ft
Megnevezés E\óirán:rzat Módosítás Mód. eloirányzat

1) 81 Mííki'dési célrí támogatások államháztartáson beliilr l:

összpsEN:

2) B2 Felhalm ozási célrí támogatások államh á ztartáson beliilr l:

összn,sEN:

3) 83 Kiizhatalmi bevételek:

össznsEN:

4) B4 Míiktidési bevételek:

összn,sEN:

5) 85 Felhalmozási bevételek:

összEsEN:

6 967 000
6 967 000

68 462 509

6 967 000

6 967 000

61 495 509

68 462 509

6) 86 Mííkiidési célri átvett pénzeszkiiztik:

összEsEN:

7) B7 Felhalm ozási célri áNett pénzeszkiiziik:

össznsEN:

xörrsÉcvprÉst BEvÉrErEx
összEsEN: 6 967 000

8) 88 Finanszírozási bevételek:

össznsEN:

óvol,q, BEVÉTELEI
összEsEN:

61 495 509

61 495 509



3/b melléklet
óvoda kiadásai:

FtMeplreveres e]finarrE4 Módosírás Mód . e| ranyn!

1) Kl SzeméIyi juttatások

35 040 659
Átcsoportosíás sremélyi
el kányzatr l dologi
kiadásokra 7 89 466

össrusEN: 35 040 659 - 789 466 34 251 1g3
2.) K2 Munkaadói járutékok és szociáhs houájáruIási adó

9 682 323
összEsEN: g 682 323 0 g 682 323

3) K3 Dologi kiadások
18 381 527

Átcsoportosíás személyi
elillrányzatr l dologi
kiadásokra 7 89 466

össrusEN: 18 381 527 789 466 19 1 70 g93
4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
össnsEN:

5) K5 Egyéb m ikiidési célrí kiadások:
össrusEN:
6) K6 Bentházások: 5 104 000
össrusEN: 5 104 000 5 104 000
7)K7 Felríjítások: 254 000
össmsEN: 254 000 254 000
8) K8 Egyéb felhalmoási kiadások:
össmsEN:
rörrs ÉcvrrÉs I KIAD Ás ox
össrusEN: 68 462 50g - 68 462 50g
8) K9 Finanszíroási kiadások:
össnsEN:
óvola KADÁsAI
össmsEN: 68 462 509 - 68 462 509

AzeLilteqesáés mellékletét képezi a rendelettewezpt, melynek elfogadását kérern

Ladánybene, 2017 . február 21.
kardos Attila
polgármester

9



Tervezet

Ladánybene Kiizség Onkorm ányzata Képvisel -testiiletének

a2016.évikiittsogn.t j,.áirr',á2'iir[l?ii};;T.*:eténekmódosításáról

Ladánybene 
, 
Kozség Onkorm ányzatának Képviselo-testi.ilete (továbbiakban: .Képviselo-

test{ilet) a, ÁIlamháztartásr I szóló 2OI1. évi CXCV. torvény (továbbiakban: Átrt.; 34. .

bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Mtik dési SzabáIyzatro| sz I

512011. (V. 26.) nkormányzati rendelet 39. a. pontja alapján - a Pénzrigyi- és Ellenorzo
Bizottság véleményének kikérésével - és a 2016. évi koltségvetésér l szóló 2015. évi C.
torvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. .

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 5. -a
helyébe a kovetkezó rendelkezés lép:

Az Onkormányzat bev ételei forrásonként:

5.

(1) Az Onkorm ányzat bevételei

B l Muko dé s i c é l ri támo gatások á|lamháztartás on be liilro 1 :

B 2 F elhalm o zási cé lri tám o gatás ok államháztartá son be liilro 1 :

83 Kozhatalmi bevételek:
84 Mtikodési bevételek:
85 Felhalmozási bevételek:

86 Mukodési célri átvett pénzeszkozok:

87 Felhalmozási célri átvett pénzeszkozok:

Kiiltségvetési bevételek iisszesen :

B8 Finanszírozási bevételek:

Kciltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. miik. célra

Kciltségvetési hiány belscj finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

171 210 870

32 412 7 59

20 700 000

8 241 000

232 564 62;
54 740 7 59

8813 El zó évi maradvány

Önkorm ány zat bevételei mindiisszesen :

10

17 828 000

287 305 388



(2) Bevételek részleíezését e rendelet Il2. melléklete tartalmazza.

2..
Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 6. -a
helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

Az Onkormány zat kiadásai
6.

(1) Az Önkorm ányzat kiadásai
K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb mrikcidési célri kiadások:
K6 Beruházások
K7 Felrijítások
K8 Egyéb felhalm ozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen :

K9 Finanszírozási
kiadások
Önkorm ányzat kiadásai mindiisszesen :

( 2 ) F o g l alko ztatottak létszáma ( e n g e d é l y e zeít)

(3) A kiadások tészletezését e rendelet I/1 és I/3. mellékletei tartalmazzák.

Ft
30 036 382
7 876 20I

36 757 548

6 867 200
23 495 9I1
37 116 620
I 200 176

300 000

143 650 038

143 655 350
287 305 388

20f
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3..

Ladánybene Kcizség Önkormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 7. -a
helyébe a kovetkezó rendelkezés lép:

A Ladánybenei Kiiziis Önkorm ányzati Hivatal
7.

(1) A KÖH bevételei
B 1 Mtiko dé s i c é lu tám o gatás ok á|Iamháztartás on be ltilrol :

B 2 F e lhalmozás i c é lir tám o gatás ok áIlamháztartás on be ltilro l :

83 Kozhatalmi bevételek:

84 Mtikodési bevételek:
85 Felh almozási bevételek:

86 Mtíkodési célri átvett pénzeszkozcik:

87 Felhalmozási cél átvett pénzeszk zok:

Kiiltségvetési bevételek iisszesen :

B 8 Finanszítozási bevételek :

bevételei forrásonként:

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

K ltségvetési hiány bels finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

- ebbol: 8813 Elózó évi maradvány 6 714 000

Önkorm ányzat bevételei mindiisszesen :

(2) Bevételek rész|etezését e rendelet IIl2. melléklete tartalmazza.

51 450 047

4..

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 8. -a
helyébe a kovetkezó rendelkezés lép:

Ft
823 249

26 000

849 249
50 600 798

27 838 638

7 669 753
15 302 779

e itl

51 450 047

sI 450 047

8fo

(1) A KÖH kiadásai

Kl Személyi juttatások

K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzétlárulási adó

K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb mrikodési cél kiadások:

K6 Beruházások

K7 Felirjítások

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

Kiittségvetési kiadások iisszesen :

K9 Finanszírozási
kiadások
Önkorm ányzat kiadásai mindiisszesen :

(2) Fo gl alkoztatottak létsz áma
(3) A kiadások részletezését e rendelet II/1 mellékletei tartalmazzák.

|2



5..

Ladánybene Ktizség Önkormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 9. -a
helyébe a kcivetkezo rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Ovoda bevételei forrásonként:

9.

( 1 ) Az Óvoda bevételei

B 1 Mukodé si c élir támo gatások áI|amháztartáson beltilrol :

B 2 F e lhalm o zás i c é lri tám o gatások áI|amháztartáson be ltilro l :

83 Kozhatalmi bevételek:

84 Mtikodési bevételek:

85 Felh almozási bevételek:

86 Mtíkodési célri átvett pénzeszkozcik:

87 Felhalmozási célri átvett pénzeszkozok:

Kiiltségvetési bevételek iisszesen :

B 8 Finanszírozási bevételek :

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

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

- ebbol: 8813 E|ózó évi maradvány 3 615 000

Önkorm ányzat bevételei mindiisszesen :

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

6 967 000

6 967 000
61 495 509

68 462 509

6..

Ladánybene Kcizség önk ormányzat Képviselo-testtiletének 112016. (II.22.) rendeletének 10. -

a helyébe a k vetkezó rendelkezés lép:
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A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10.

(1) Az Óvoda kiadásai

Kl Személyi juttatások

K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb mtíkcidési célri kiadások:

K6 Beruházások
K7 Fel jítások
K8 Egyéb felhalmozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen :

K9 Finanszírozási
kiadások
óvoda kiadásai mindiissze en:

kardos Attila
polgármester

A kihirdetés napja:
Ladánybene,2017. február 23. nap

lSzádvári Erika /

aljegyz

Ft

34 251 193

9 682 323
19 I70 993

5 104 00;
254 000

68 462 509

68 462 509

(2) Foglalkoztatottak létszáma |4 fó

(3) A kiadások részletezését e rendelet III11 és aIII14. mellékletei tarta|mazzák.

zár rendelkezések

7.

E, rendelet kihirdetését koveto nap lép hatályba és hatályba lépését kovetoen a I12016.(II.22.)
rendelet a kiegészítésekkel egyi.itt érvényes.

szádvári Erika
aljegyzó

I4



ELórERJEszrÉs

Ladányb en e Ktizség On ko rmán yzata
Képl,isel lesrtiletének 20] 7. február 2 ].-i lésére

Tárg}r: Lajosmizse Önkorm ányzati TuzoIto Parancsnokság 2016. évi
támogatás elszámolása

Az eI terjesztést készítette: Ordasi Edit
el adó

Torvényességi ellen rzésre megkapta: szádvári Erika
aljegyzó

szádvári Erika
aljegyzó



ELOTERJESZTES

Ladánybene Kiizség Önkorm ányzata Képvisel -testiiletének
2017. február 21.-i iilésére

Tárgy: Lajosmizse ÖnkormányzatiTuzoltó Parancsnokság 2016. évi elszámolásának
elfogadása

Ügyiratszám: 4o4l1l 2017

Tisztelt Képvisel -testiilet!

Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képviselo-testul etébez 2017 . január 04.-én
elszámolás érkezett a Lajosmizse Önkormányzati Tuzoltó Parancsnokság elncikétol, Koller
Dánielt l.

2016. február 24.-én 387-212016 iktatószámon létrejott Egytittmtikodési megállapodás a

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testrilet képvisel je Kardos Attila polgármester
és a Lajosmizse Onkormányzatí Tuzoltó Parancsnokság elnoke Koller Dániel kozott. Az
aláír felek megállapodtak, lrogy 1.300.000 Ft-tal, azaz Egymillió-lráromszázezer forinttal
támogatj a az Önkormányzat a 2016. évi koltségvetés rendelet alapj án a trizoltók munkáját, de

a támogatási osszeget csak mukodési kiadásokra lehet felhasználni és a felhasznáIásról
elszámolást kell benyirjtani a Képvisel -testtilet felé. Az e\számolás megtortént aláírással,
béIyegz vel hitelesített, kifizetést ígazol bizonylatok másolataival.

Számla típusa Osszeg

Szolgáltatói szerz dés szerinti 1.300.000

osszesrru 1.300.000

Fentiek alapján kérem a Képvisel -testuletet, hogy az e\számolást fogadja el.

Ordasi Edit
eloadó

Ladánybene, 2017 . január 1 5.



HATAROZAT-TERVEZET

., . . . ...120\7 .(II.21.| határ ozat:
Lajosmizse ÖnkormányzatiTíízoltó Parancsnokság 2016. évi támogatás elszámolása

HATAROZAT

1 . Ladánybene Kozség Onkorm ányzatának Képviselo-testulete irgy határoz, hogy a
Lajosmizse Önkorm ányzati Ttizoltó Parancsnokság 2016. évi egytittm kodési
megállapodás szerinti elszámolását elfogadj a.

Felelos: Képvisel -testtilet
Határid : 2017 . február 27.

Kardos Attila
polgármester



ELOTERJESZTES

Ladánybene Kiizség Onkormányzata
Képvisel -test letének 2017. február 21.-i ulésére

Tárgy: Ladánybenei Labdar rgó Club 2016. évi támogatás elszámolása

Az el terjesztést készítette: Ordasi Edit
eloadó

Torvényességi ellen rzésre megkapta: szádvári Erika
aljegyzó

szádvári Erika
aljegyzó



ELÓTERJESZTÉS

Ladánybene Kiizség Önkorm ányzata Képvisel -testíiletének
2017. február 2l.-i iilésére

Tárgy: Ladánybenei Labdarrigó Club 2016. évi elszámolásának elfogadása

Ügyiratszám: 418lll 2017

Tisztelt Képvisel -testiilet!

LadánYbene Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel _testtil etéhez 20t7 . jarruár t3.-án
elszámolás érkezett a Ladánybenei Labdarrigó Club elnokétol, Koller Dávidtól.

2016. február 24.-én 427-112016 és 2016. október 25.-én 427l3l2016 iktatószámon létrejott
támogatási szerzódés és határozat a Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testrilet
kéPviselóje Kardos Attila polgármester és a Ladánybenei Labdarugó Club elnoke Koller
Dávid kozott. Az aláíró felek megállapodtak, hogy 7 40.000 Ft_tal, azaz Hétszáznegr/enezer
forinttal támogatja az Önkormányzat a 2016. évi kciltségvetés rendelet alapj án a iáuaarrigo
Club munkáját, de a támogatási osszeget csak mtíkcidési kiadásokra lehet felhasználni és a
felhasználásról elszámolást kell benyirjtani a Képviselo-testtilet felé. Az elszámolás
megtortént aláírással, bélyegz vel hitelesített, kifizetést igazolo bizonylatok másolataival.

Számla típusa Osszeg

Támogatói szerz dés, hatá rozat
szerinti

7 40.oo0

osszrsrru 740.000

Fentiek alapján kérem a Képviselo-testiiletet, hogy az elszámolást fogadja el.

Ordasi Edit
eloadó

Ladánybene, 20 17 . január 1 5.



HATÁRO ZAT-TERVEZET

. . . . ....12017 .(II.21.\ határozat:
Ladánybenei Labdarrigó Club 2016. évi támogatás elszámolása

HATAROZAT

1. Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képviselo-testiilete gy határoz, hogy a
Ladánybenei Labdarrigó Club 2016. évi támogatási szerz dés és határozat szerinti
elszámolását elfogadj a.

Felelos : Képviselo-testtilet
Határido 2017 . febnÁr 27 .

Kardos Attila
polgármester



Et TERJESZTÉS
Ladánybene kcizség nkormányzat képvisel -testriletének

2a77. február 21-i tilésére

Tárev: El terjesztés a sPortPálya vizesbíokkjának megépítésére vonatkozó kivítelezkiválasztására

El terjesztést készítette:
szádvári Erika

aljegyz

El terjeszt ;

kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Ktizség Polgármesterét l

6045Ladánybene,F t66.
Telefon: 761 457 -600, Email: polearmester@ladanvbene.hu

Szám: 36-312017 ,

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testr.iletének ZOt7. február 2l-i rilésére

Tárev: Ladánybene, sportoltoz vizesblokkja megépítésére vonatkozó kivitelez kiválasztása

Tisztelt Képvisel -testület!

Ladánybene Kozség Önkormányzat Polgármestere 2017. január 5-én a Ladánybene Kozség

onkormányzat tulajdonában lév sportpálya vizesblokkjának építési tervdokumentáció alapján

tortén megépítésének munkálataira ajánlattételi felhívást tett kozzé - nem kozbeszerzési eljárás

keretén belül. Az ajánlattételi felhívást három ajánlattev részére küldte meg azzal, hogy a

kivitelezési munkálatokra 2017.január 30. l2.0O óráig bezáróan részletes árajánlatot nY jtson

be. Kérte továbbá, hogy a tevékenység gyakorlására vonatkozó okiratot másolatban az

ajánlatkér részére kuldje meg.

Az ajánlattételi felhívással az alábbi cégek kerültek megnevezésre:

1. Az ajánlattev neve:
Free-Line Kft.
6000 Kecskemét, Halasi u. 2.

2. Az ajánlattev neve:
aÁcsÉpír xrt.
6000 Kecskemét, Tatár sor 6lc

3. Az ajánlattev neve:
Térburkolat-Épít Kft.

6000 Kecskemét, Kisfái tanya 062216L. hrsz.

A részí.ikre megállapított határid ig mindhárom ajánlat beérkezett, amelYek kozÜl a

Bácsépít Kft. ajánlata nem elfogadható, hiszen ajánlatát cégjegyzékkel ellátott borítékban nYrjjtotta

be.

Az ajánlatkér részére az alábbi két ajánlat érvényes ajánlat érkezett:



1. Az ajánlattev neve:
Free-Line Kft.
6000 Kecskemét, Halasi u. 2.

A bírálati szempont alapján értékelésre kerül számszer síthet adat:

Ajánlati ár osszesen: nettó 11.498.621 Ft

2. Az ajánlattev neve:
Térburkolat-Épít Kft.
6000 Kecskemét, Kisfái tanya 0622|6L. hrsz.

A bírálati szempont alapján értékelésre kerül számszeríísíthet adat:

Ajánlati ár osszesen: nettó tl.3t8.474Ft.

Fentiek alaPján javasolom a tisztelt képvisel -testu]etnek, hogy a kedvez bb ajánlatot ny jtó Free-
Line Kft. ajánlatát fogadja el, nettó 11.498.621 Ft-tal.

HATÁROZAT_TERVEZET

Ladánvbene Kcizsée Onkormánvzat Képvisel -testtiletének... .l17. (ll. 21.1 határoiata
a LadánYbene Kozség Önkormányzat tulajdonában lév sportpálya vizesblokkjának építési
tervdokumentáció alapján tortén megépítésének munkálataira kivitelez kiválasztása

HATAROZAT

1. Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvisel -testu]ete dont, hogy Ladánybene Kozség
Onkormányzat tulajdonában lév sportpálya vizesblokkjának építési tervdokumentáció
alapján tortén megépítésének munkálataira vonatkozó, s a 2017. január 5-én kozzétett
ajánlattételi felhívás eredményeként a kivite]ezési munkálatokkal a Free_Line Kft. - 6000
Kecskemét, Halasi t 2. szám alatti kivitelez tbízza meg.

2. A képvisel -testület a kivitelezésére vonatkozó vállalási árat: nettó 1L.4g8.621, Ft-ban
határozza meg.

3. A képvisel -testtilet dont, hogy a vizesblokk kivitelezési munká]atait 2oL7.03.06. -2017.og.
06. kozotti id szakban végzi.

4. A képvisel -test[jlet felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert a vállalkozói szerz dés
a lá írásá ra.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. február 21.

Ladá nybe ne, 20t7 . februá r 13.

kardos Attila
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testí,iletének

ZOL7. február 21-i rilésére

Tárgv: El terjesztés a Ladánybene, Rákóczi utca páros oldala, a Gyógyszertár el tti járdaszakasz

térkovezése, valamint a vízm utca stabilizálására kivitelez kiválasztására

El terjesztést készítette: szádvári Erika
aljegyz

El terjeszt : kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Kcizség Polgármesterét l
6045Ladánybene,F t66.

Telefon : 7 6 l 457 -600, Email : polga rmester@ lada nvbene. hu

Szám: 37-312017.

EL TERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testriletének 2OL7. február 21-! rilésére

Tárgv: Ladánybene, Rákóczi utca páros oldala, a Gyógyszertár el tti járdaszakasz térkovezése,
valamint a vízm utca stabilizálására kivitelez kiválasztására

Tisztelt Képvisel -testület!

Ladánybene Kozség Onkormányzat Polgármestere 2Ot7.január 1,6-án a Ladánybene, Rákóczi
utca páros oldala, a Gyógyszertár el tti járdaszakasz térkovezése, valamint a Yízm utca
stabilizálásának munkálataira ajánlattételi felhívást tett kózzé nem kozbeszerzési eljárás
keretén belül. Az ajánlattételi felhívást három ajánlattev részére küldte meg azzal, hogy a

kivitelezési munkálatokra 2017. február 6-ig bezáróan részletes árajánlatot ny jtson be. Kérte
továbbá, hogy a tevékenység gyakorlására vonatkozó okiratot másolatban az ajánlatkér részére
küldje meg.

Az ajánlattételi felhívással az alábbi cégek kerültek megnevezésre:

1. Az ajánlattev neve:
Zafír Enteri r Kft.
Ladánybene, Pet fi S tit 15.

2. Az ajánlattev neve:
GoMÉP Kft
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. ut 219.

3. Az ajánlattev neve:
Pumkin Kft.
5540 Szarvas, Orosházi u. hrsz.: 3684.

A részükre megállapított határid ig két ajánlat (Zafír Enteri r Kft., Pumkin Kft.) beérkezett,
amelyek kozirl a Pumkin Kft. ajánlata nem elfogadható, hiszen az ajánlathoz nem csatolta a kiviteli-
szerz dés tervezetét.

Az ajánlatkér részére egy érvényes ajánlat érkezett:



1. Az ajánlattev neve:
Zatír Enteri r Kft.
Ladánybene, Pet fa S. ut 15.

A bírálati szempont alapján értékelésre kerul számszer síthet adat:

Ajánlati ár osszesen: Vízm utca nettó 4.662.409 Ft

Rákóczi utca netta: L1,.235.810 Ft

Osszesen: nettó 15.898.219 Ft

Fentiek alapján javasolom a tisztelt képvisel -testületnek, hogy a kedvez bb ajánlatot ny jtó Zafír
Enteri r Kft. ajánlatát fogadja el, nettó 15.898.219 Ft-tal.

HATÁROZAT-TERVEZET

ladánvbene Kcizség Onkormánvzat Képvisel -testtiletének.../2017. (ll. 21.1 határozata
a Ladánybene, Rákóczi utca páros oldala, a Gyógyszertár el tti járdaszakasz térkovezése, valamint a

vízm utca stabilizálására vonatkozó kivitelez kiválasztása

HATAROZAT

1. Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvisel -testulete dont, hogy a Ladánybene, Rákóczi

utca páros oldala, a Gyógyszertár el tti járdaszakasz térkovezése, valamint a VÍzm utca

stabilizálására vonatkoz 2Ot7.január 16-án kozzétett ajánlattételi felhívás eredményeként a
kivitelezési munkálatokkal a Lafír Enteri r Kft. - Ladánybene, Pet fi S. t 15 szám alatti
kivitelez t bízza meg.

2. A képvisel -testület a kivitelezésére vonatkozó vállalási árat: nettó L5.898.2t9 Ft-ban
határozza meg.

3. A képvisel -testület dont, hogy a Ladánybene, Rákóczi utca páros oldala, a Gyógyszertár
el tti járdaszakasz térkovezése, valamint a Yízm utca stabilizálásának kivitelezési
munkálatait20!7 . március 3. napját l 2aü . május 31. napjáig végzi.

4. A képvisel -testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert a vállalkozói szerz dés

aláírására.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid z 2O!7 . február 21.

Ladánybe ne,2017 . február 13.

kardos Attila
polgármester



Ladánybene Kiizség
Polgármesterét l

EI teriesztés
A Képvisel -testiilet 2017.februar 21-én tartandó iilésére

!{1g; Csatlakoztatási konstrukció az nkormányzati ASP rendszer országos kiterjesáéséhez
c ímri feihivásra beadandó páIy ázathoz

Tisztelt Kópvisel -testíilet!

Magyarország helyi nkormanyzatairo| szóló 2011. évi CLXXXIX. t rvény (a továbbiakban:
M tv.), az nkormiinyzati ASP rendszerról szó|ó 257 /20I6.(VIIL31 .) Korm. rendelet (a

továbbiakban: ASP rendelet), valamint az elektronikus iigyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályair 1 szóló 2015. évi CCX[, t rvény rendelkezései szerint 2018. januar hó 1,

napjától biztosítani kell az elektronikus tigyintézés lehet ségét.
Az ASP rendszerhez t rtén csat]akozás feladatoktól és a teleptilésektól fiigg<íen 2077 . január
l-tól szakaszosan t rténik meg. Ez esetiinkben 2018,január 1. A csatlakoztls k telez .

Az ASP rendelet 1. 6. pontja szerint:
,,6. nkormányzati ASP rendszer: a A aglarország helyi ónkormányzaíairól szóló 20I]. évi
CLXXWX. ftn érry @ továbbiakban: M tv.) 1 14. (2) bekezdése szerinti, a helyi
nlatmányzatok feladatellátását támogató, számítástecllnikai llálózaton keresztiil távoli

allralmazásszolgóltatóst (Application Senice Prol,ider, ASP) rynijtó elelctronikus információs
rendszer; "

Az elektronikus k zigazgatás kiterjesztésének legfóbb eleme az nkormányzatnál folyó
k zigazgatási munka informatikai eszk z kkel ttirtén támogatasa.
Az nkormányzati feladatellátas egységességének biztosítása, az orszig pénzíigyi
stabilitás:inak meg rzése érdekében a feladatellátashoz az é lam biáosít k zponti információs
rendszer szintíi támogatást.
Az ASP rendelet 2-3. 6. szerint:
,,2. (1) A Kormány az ónkornlányzati ASP relldszert a Maglar Államkincuar (a

tot ábbi akban: Kincstár) tján m ladteti,..... "

,,3. (2) Az ónkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a) iratkezel rendszer,
b) ónkormányzati telepiilé si portól rendszer,
c) az elelaronikus glintézési portáI rendszer, ideérh,e az eleHronilan rlap-szolgáItatást,

d) gazdállrodás i rendszer,
e) in gatlanva glon-lratasztet rendszer,

í) ónkorn áry,zati adórends=er,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rends:er.

(4) A tánogató rendszerek az nkarmányzati ASP rendszer napi adminisztratív,
iiglfélszolgálati és míil dtetési feladatait segít alkalmazasok. "

A csatlakozás kétféle módon valósulhat meg:
Rendszercsatlakozassal, vagy interfész segítségével. ,.l. 4. interfész: adatok automatizált
módorr, elektronikus riton t rtén átadását lehet vé tevó kapcsolódási feliilet;"



Az Interfeszes csatlakozásí kizárólag az e-kózigazgatásért felel s miniszter engedélyezhet
egyedi kérelrnek esetérr, aki dorrtését indokolni nem koteles.
Az ASP rendelet 6. szerint:
,,6, (3) Rendszercsaílakozáseseíén
a) a keretrendszer és a szala,endszer áItal támogatott feladatainak informaíikai tántogaíását a
llelyi ónkormán)l7q7 a keretrendszer és a szalq"endszer rján látja el,

b) a ktjztis ijnkormánylgli hivatalhoz íartozó minden helyi tinkormtínyzat esetében a
szakrendszerek hasudlatdnak ónkorntány7glgntkénti eIkíiltittítését biztosítani keII,
c) az álrala llasmálí szalcl,endszerekbett tárolt adatok adatfelel se a helyi ónkortnárD)zat. "

A fent rész\etezett feladatok megvalósításához megjelent a Csatlakozási konstrukció az
onkonnányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez címri, KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16
kódszám páIyázati felhívás, melynek keretében lehetoség van a sztikséges technikai-,
szakmai feltételek finanszír ozására.
A támogatás feltétele az ASP rendeletben fogla|t elóírások és kotelezettségek betartása, az off.
rógzített el feltételek megléte.
A támogatás intetuitása 7000Á, mely teljes egészében lehívható el legként.

A pályázati kiírás szerint igényelheto koltségek részletezése:

A páIyázatot a Kozos Onkorm ányzatí Hivatal székhelyelepulése j ogosult benyúrjtani.
Kozos hivatal esetén a pályázat benffi tásé toz sztikséges csatolni onkormányzatonként a

támogatási kérelem benyijtására és a támogatás felhasznáIására vonatkozó képviselo-testtileti
felhatalm azást.

Kérem, hogy a képviselo-testtilet tárgyalja meg az e|óterjesztést és fogadj a eI a határozati
javaslatot.

Ladánybene, ?0 1 7.február 1 0.

kardos Attila
polgármester

Elszámolható ko ltségek Adatok Ft-ban
Eszkózbeszerzés 3.300.000,-
Mtik désfejlesztés és szabáIyozási keretek kialakítása 780.000,_
Onkorm ány zatok e lektro nikus tigyintézé s éhez kapc s o ló dó fe ltéte l ek
kialakítása

0,-

Onkorm ányzati szakrendszerek adatminoségének j avítása,
migrációja

1.320.000,-

Oktatásokon torténo ré szv ételhez kapc soló d tazás 180.000,-
Tesztelés, élesítés 240.000,
Proj ektm enedz sm erí. (2,5oÁ) 6 . 0 0 0. 00 0x0, 02 5 150.000,_
T éLJ ékoztatás, nyilváno s s ág (0,5%) 6 . 0 0 0 . 0 0 0x0, 0 0 5 30.00,
Osszesen: 6.000.000,-



Határozati javasIat

Ladánybene Kiizsée Képvisel -testiiletének . . . ./20 1 7.(II.2 1.)határozata

-

,, Csarlako:ási konstrukció az ónkormány7q71 ASP rendszet" országos
kitejesztéséhez" címíi, KOFOP-].2.I - VEKOP-I6 kódszámu pályá:at beny jtása

Határozat
1. Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képviselo-testtilete mint a

Ladánybenei Kozos Önkormányzaíi Hivatal székhelYeleprilése - pályázatot kíván
benyrijtani a,.Csatlakozási konstrukci az onkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez" címtí, rÖpOp -1.2.1 - VEKOP-I6 kódszámri páIyázati
felhívásra a kovetkezok szerint:
Igényelt támogatás : 6.000.000,- forint
Támogatási intenzitás: 1 00%
2. A Képviselo-testiilet felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet
benyujtsa, a páIyázatíal kapcsolatban eljárjon, valamint a támogatás
felhasználásáról a sztikséges intézkedéseket megtegye.
Felel s: Kardos Attila polgármester
Határid : 2017. februát 28.



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene kcizség onkormányzat képvisel -testtiletének

2O!7. február 21-i rilésére

ffi,r::1Tffi',í,u"',.'*,i:[1:f#:, F utcai járdaszakasz, valamint a belvízelvezet árkok

El terjesztést készítette:

El terjeszt :

Véleményezésre és tárgyatásra megkapta:

szádvárí Erika
aljegyz

kardos Attila
polgármester



Ladánybene Ktizség Polgármesterét l

6045 Ladánybene,F t 66.

Telefon : 7 6 l 457 -600, Email : polea rmester@ lada nvbene. hu

Szám: 39-312017 .

EL TERJESZTÉS

Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testületének 2OL7. február 2l-i rilésére

Tárgv: Ladánybene, F utcaijárdaszakasz, valamint a belvízelvezet árkok kialakítására kivitelez

kiválasztására

Tisztelt Képvisel -testulet!

Ladánybene Kozség onkormányzat Polgármestere 2OI7. január 16-án a LadánYbene, F utcai

járdaszakasz, valamint a belvízelvezet árkok kialakításának munkálataira ajánlattételi felhívást

tett kozzé - nem kozbeszerzési eljárás keretén bel l. Az ajánlattételi felhívást három ajánlattev

részére küldte megazzal, hogy a kivitelezési munkálatokra2017. február 6-ig bezár an részletes

árajánlatot nyrjjtson be. Kérte továbbá, hogy a tevékenység gyakorlására vonatkozó okiratot

másolatban az ajánlatkéró részére küldje meg.

Az ajánlattételi felhívással az alábbi cégek kerí.rltek megnevezésre:

1. Az ajánlattev neve:
Zafír Enteri r Kft.
Ladánybene, Pet fi S tit 15.

2. Az ajánlattev neve:

GoMÉP Kft
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. tit 219.

3. Az ajánlattev neve:
Pumkin Kft.
5540 Szarvas, Orosházi u. hrsz.: 3684.

A részükre megállapított határidcíig két ajánlat (Zafír Enteri r Kft., Pumkin Kft.) beérkezett,

amelyek kozül a pumkin Kft. ajánlata nem elfogadható, hiszen az ajánlathoz nem csatolta a kiviteli-

szerz dés tervezetét.

Az ajánlatkér részére egy érvényes ajánlat érkezett:

L. Az ajánlattev neve:



Zafír Enteri r Kft.
Ladánybene, Pet fi S. tít 15.

A bírálati szempont alapján értékelésre

Ajánlati ár nettó 5.422.744 Ft

kerül számszer síthet adat:

Fentiek alaPján javasolom a tisztelt képvisel -testuletnek, hogy a kedvez bb ajánlatot ny jtó 1afír
Enteri r Kft. ajánlatát fogadja el, 5.422.744 nettó Ft-tal.

HATÁROZAT-TERVEZET

onkormánvzat képvisel triletének ...l2lt7. íll. 21. zata
a LadánYbene, F utcai járdaszakasz, valamint a belvízelvezet árkok kialakítására kivitelez
kiválasztása

HATÁROZAT

LadánYbene Kozség Önkormányzat Képvisel -testülete dont, hogy a Ladánybene, F utcai
járdaszakasz, Valamint a belvízelvezet árkok kialakítására vonatkozó 2017. január 16-án
kozzétett ajánlattételi felhívás eredményeként a kivitelezési munkátatokkal a zafír Enteri r
Kft. - Ladánybene, Pet fi s. tit 15 szám alatti kivitelez tbízza me8.
A kéPvisel -testÜlet a kivitelezésére vonatkozó vállalási árat: nettó 5.422.744 Ft-ban
határozza me8.

3. A kéPvisel -testÜlet dont, hogy a Ladánybene, F utcai járdaszakasz, valamint a
belvízelvezet árkok kialakítására kivitelezési munkálatait 2oI7. március 3. napjátó1 2oI7.
május 31. napjáig végzi.

4. A képvisel -testulet felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert a vállalkozói szerz dés
a lá írásá ra.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. február 21.

Ladánybene, 20t7. február ]-3.

kardos Attila
polgármester

1.

2.



Ladánybene Kiizség
Polgármesterét l

El teriesztés
A Képviselo-te stiilet 20 1 7. febru ár 27 -én tartandó tilésére

Tárgv: csatlakoztatási konstrukci az onkormányzati Asp rendszer országos kiterjesztéséhez
cím felhívásra beadand pályázathoz

Tisztelt Képvisel -testiilet!

Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 201I. évi CLXXXIX. torvény (a továbbiakban:
Motv.), az onkormányzati ASP rendszerrol szóló 257l2016.(V[I.31.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: ASP rendelet), valamint az elektronikus ugyintézés és abizalmi szolgáltatások
általános szabáIyairól szólo 2015. évi CCXII. torvény rendelkezései szerint 2018.január hó 1.

napjátol biztositani kell az elektronikus ugyintézés lehetoségét.
Az ASP rendszerhez tórténo csatlakozás feladatoktól és a teleptilésekt l fiiggoen 2017 . január

l-tol szakaszosan torténik meg. Ez esettinkben 2018. január l. A csatlakozás kote\ezó.

Az ASP rendelet 1. 6. pontja szerint:
,,6. ónkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi ónkormányzatairól szóló 20I]. évi
CLXXXX. tórvény (a továbbiakban: Man.) I ] 1. (2) bekezdése szerinti, a helyi
ónkormányzatok feladatellátósát támogató, számítástechnikai hálózaton keresztiil távoli
alkalmazósszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyujtó elektronikus információs
rendsZer,"'

Az elektronikus kózigazgatás kiterjesztésének legf bb eleme az onkormányzatnál folyó
kózigazgatás i munka inform atikai e szkozokke l torténo tám o gatása.

Az onkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzi.igyi
stabilitásának megórzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít kcizponti információs
rendszer szint támogatást.
Az ASP rendelet 2-3. 6. szerint:

,,2. (1) A Kormány az ónkormányzati ASP rendszert a Magyar Átlamktncstár (a

továbbiakban: Kincstár) utján míikódteti... ... "

,J. ' (2) Az ónkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a) iratkezel rendszer,
b) ónkormányzati telep lési portál rendszer,
c) az elektronikus iigyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus iírlap-szolgáltatást,
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvag/on-kataszter rendszer,

f) ónkot"mányzati adórendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.

(1) A támogató rendszerek az ónkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív,

gyfélszolgálati és mijkódtetési feladatait segít alkalmazások. "

A csatlakozás kétfele módon valósulhat meg:
Rendszercsatlakozássa|, vagy interfész segítségével. ,,1. 4. inteŰrr: adatok automatizált
módon, elektronikus riton torténo átadását lehetové tev kapcsolódási feltilet;"



Az Interfészes csatlakozást kizárolag az e-kózigazgatásért felelos miniszter engedélyezheí
egyedi kérelmek esetén, aki dontését indokolni nem koteles.
Az ASP rendelet 6. szerint:

,,6. (3) Rendszercsaílakozásesetén
a) a keretrendszer és a szakrendszer által támogatott feladatainak informatikai támogatását a
helyi ónkormányzat a keretrendszer és a szalvendszer tján látja el,

b) a ktiztjs nkormdnyzati hivatalhoz tartozó minden helyi nkormónyzat esetében o
szakrendszerek ltasznáIatának ijnkormdnyzatonkénti elkiiltinítését biztosítani kelI,
c) az általa használt szakrendszerekben tárolt adatok adatfelel se a helyi önkormányzat. "

A fent rész|etezett feladatok megvalósításához megielent a Csatlakozási konstrukció az
cinkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez címri, KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-I6
kódszámir páIyázati felhívás, melynek keretében lehetoség van a sziikséges technikai-,
szakmai feltételek finanszír ozására.
A támogatás feltétele az ASP rendeletben foglalt elóírások és kotelezettségek betartása, az ott
r ó gzííett e 1 o fe ltéte lek m e gl éte.

A támogatás intenzitása 7000Á, mely teljes egészében lehívható elolegként.

A páIyázati kiírás szerint igényelheto kciltségek részletezése:

A pályázatot a Kozos Önkorm ányzati Hivatal székhelyteleptilése jogosult benyrijtani.
Kozos hivatal esetén a pályázat benyrij tásához sztikséges csatolni onkormányzatonként a

támogatási kérelem benyi$tására és a támogatás felhasznáIására vonatkozó képvisel -testtileti
felhatalm azást.

Kérem, hogy a képviselo-testiilet tárgyalja meg az elóterjesztést és fogadj a el a határozati
javaslatot.

Ladányb ene, 201 7.február 1 0.

kardos Attila
polgármester

Elszámolható koltséeek Adatok Ft-ban
E szkózbeszetzés 3.300.000,-
MLik désfeilesztés és szabályozási keretek kialakítása 780.000,-
Onko rm ány zatok e l e ktro niku s rjgy intézé s éhez kap c s o l ó dó fe ltéte l ek
kialakítása

0,-

Onkorm ányzati szakrendszerek adatminoségének javítása,
mierációia

1.320.000,-

oktatásokon tortén ré szv ételhez kapc soló do utazás 180.000,-
Tesztelés, élesítés 240.000,-
Proi ektmenedzsm ent (2,5oÁ) 6.000. 000x0,025 150.000,_

T ái ékoztatás, nyilváno s s ág (0,5%) 6. 0 0 0. 0 0 0x0, 0 0 5 30.00,_

Osszesen: 6.000.000,_



Határozati javaslat

Ladánvbene K zség Képvisel -testiiletének ..../2017.(II.21.)határozata
,, Csatlakozási konstrukció az ónkormányzaíi ASP rendszer országos
kitejesztéséhez" címíi, KÓFOP-I.2, ] - VEKOP-I6 kódszámti pályázat benytijtása

Határozat
1. Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képviselo-testtilete mint a

Ladánybenei Kozcis Önkormányzati Hivatal székhelyeleptilése - pályázaíotkíván
benyirjtani a ,.Csatlakozási konstrukció az ónkormányzati ASP rendszer országos
kiterj esztéséhez" címtí. KÖFOP -l .2.1 - VEKop- 1 6 kódszámri pályázati
felhívásra a kcivetkezok szerint:
Igényelt támogatás : 6. 000. 000,- forint
Támogatási inten zitás: 1 00%
2. A Képviselo-testtilet felhata|mazza a polgármestert, hogy atámogatási kérelmet
benyrijtsa, a páIyázattal kapcsolatban eljárjon, valamint a támogatás
felhasználásáról a sztikséges intézkedéseket megtegye.
Felel s: Kardos Attila polgármester
Határid : 2017. február 28.


