
Ladánybene Község önkormán yzata Képviselő_testületének
10 12014. (VI.25.) rendelete

a2014. évi költségvetésről sző|ő 212014.(l1.10.) rendeletének módosításáról

Ladánybene. Község önkormányzatának Képviselő-testülete {!91iu|latuT: 5í|r,:.19:
testülei) az ÁllamháztartásrőI szőlő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23, §. (1)

bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatről szőlő

5l20I1 (Y.26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alaplán- aPénzigyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményének kikórésével - és a 2014. évi költségvetéséről szÓlÓ 2013. évi
CCXXX. törvény a|apján eljárva az alábbl, rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormanyzat Képviselő-testületének2l20I4. (II.10.) rendeletének 5.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkorm ányzat bevételei

,,5. §.

(|) Az önkormányzat bevételei

B 1 Műkö dé si c élú támo gatáso k államháztartáson b elülrő l
B 2 F elhalmozási célú támo gatáso k államhántartáson be lülrő 1

83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
B 7 Felhalm ozási célű átv ett pénzeszkőzök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Finansz írozási bevételek
költségvetési hiány belső finanszlrozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra

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

B8 1 3 Pénzforgalom nélküli bevételek összeserVel Őző évi maradv ány l
Önkormányzat bevételei mindösszesen:

(2) Bevétel ekrészletezését e rendelet Il2. sz. melléklete tartalmazza."

Az önkorm ányzat kiadás ai

,,6. §.

(I) Az önkormányzat kiadásai

Kl Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzaíKépviselő-testületének 2l20I4. (n.10.) rendeletének 6.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

eFt

126.895
22.97l
19.700
6.994

176.560

176.560

eFt

16.680
5,579

33.933
4.1 50



K5 Egyéb működési célú kiadások
- K5l2 Tartalékok 394
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

k9 Finansz irozási kiadások
Önkormán yzat kiadásai mindösszesen :

(2) F o glalkoztatottak létszáma (engedél yezett)

(3) A kiadások részletezését e rendelet Ill ésI/3.

4.193

22.971
3,175

300
90.981
85.579

176.560

22 fő

sz. mellékletei tartalm azzák.

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 212014. (II. 10.) rendeletének 7,§-
a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

,,7. §.

(1) A KOH bevételei

B 1 Míikö dési c élú támogatások áll amháztartás on beliilről
B 2 F e l halm o zási c élú támo g at á s o k á11 ambáztartás on b e 1 ülrő 1

83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközők
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KöItségvetési bevételek összesen :

B 8 Finansz irozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozásara szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
B 8 l 3 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/el őző évi maradv ány l
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszes€n: 38.004

(2) Bevételekrészletezését e rendelet IIl2. sz. melléklete tartalmazza.

4. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testiiletének 2l2O14. (II.1O.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati llivatal kiadásai

,,8, §.

(1) A KÖH kiadásai eFt

eFt

Kl Szernélyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ltozzájárulási adó

t,167

1.167
36.837

23.539
6.815



K3 Dologi kiadások 5.952
K4 Ellátottakpénzbeli juttatásai 1.698
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K512 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen: 38.004
I(9 Finanszirozási kiadások
Ladánybenei Közös Önkormányzatihivatal kiadásai mindösszesen: 38.004

(2) Foglalkoztatottaklétszáma 8 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet II/l sz. mellékletei tartalmazzák.

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 10.) rendeletének 9.§-
a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

,,9. §.

(I) Az óvoda bevételei eFt

B 1 Működé si c élú támo gatások államháztartáson belülrő l
B 2 Felhalm o zási c élú támo gatáso k államháztartáson belülről
83 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek 5.710
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átv ett pénzeszközök
B 7 Felhalm ozási célű átv ett pénzeszközők
Költségvetési bevételek összesen: 5.710
88 Finanszírozási bevételek 48.742
Költségvetési hiány belső finanszkozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finansztrozására szolg. pénzforg. bev, felh. célra
8813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradványl
Óvoda bevételei mindösszesen: 54.452

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

6. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2/2014. (II.10.) rendeletének 10.§-
a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

,,10.§.

(I\ Az Óvoda kiadásai eFt

Kl Személyi juttatások 30.539
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.226



K3 Dologi kiadások 15.687
K4 Ellátott ak pénzbeli j uttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K5l2 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb fe|balmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen: 54.452
I(9 Finanszírozási kiadások
Óvoda kiadásai mindösszesen: 54,452

(2) Foglalkoztatottaklétszáma 14 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet IIVl és aIII14. sz. mellékletei tartalmazzák,

zárő rend,elkezések

7.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a 212014.(II. 10.)
rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.

t ,r\:--.*
Kardös Attila -
polgármester

A kihirdetés napja:

lSzádvái Erika /

aljegyző



A táblazatban lévő adatok kötelező feladatokként értelmezendók, alábontásssal különböztetve meg az államigazgatási és önként vállalt feladatokat.

Vl. melléklet az2l 2014 (Il.. 10) rendelethez

Ladánvbene Község Önkormánvzatának 2014, évi kiadások alakulása



Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerinl
V2.sz. melléklet 2/201 4.(II. 1 0)rendelethez

Beyételek alakulása
eFl

KöteleZő önként vállalt Államis. Osszesen

Bl NIűködési célú támogatások államháztartáson belü|ól
Bl l Önkormánvzat költsésvetési támogatása:

Önkormánvzati hivatal műk. támogatás 34 808 34 808

Zöldtenilet-sazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása l 507 1 507

Közviálosítással kapcsolatos feladatok tamogatása 16 56,| 16 56,1

u ő7t pfr eí ő fcnnf ártácc2l kancsolaf os fel arlaíok l 25o | 250

KÁn ríeL fe 3 269 z69

Esvéb kötelező feladat tamosatása 4 628 4 628

Óvodaoedaeóeusok átlasos bértámogatása 22 776 22,7"]6

Óvodaoedasósusok munkáiát közvetlenül s. átlagos béíámogatása
,7 200 7 20o

Ovoda múkOdési támogatá§a 3 34I 3 34,

Gvermekétkeaetési feladatok átlagos bértámogatása 6 300 6 300

Gvermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6 668 6 668

Kisteleoülések szociális feladatainak támogatása 1 714 l 714

Hozzáí árulás a pénzbel i szoci ál i s i uttatásokhoz 2 761 z,767

Hozzáiárulás a pénzbeli szociális iunatásokhoz 1 698 l 698

szociális étkeáetés 1 384 l 384

"..,"-^.rlnnlri cznloál 2 500 2 500

4ri Ác L-nzmíiwelÁ.lé§i fel^.látnk támö02tás2 1 954 l 954

takott kilterülettel kapcsolatos feladatok támogatasa 1 776 |,7,76

Bérkompenzáció 814 8l4

Ásazati nótlék 5,7 57

ö_r^*-;-.,-.t L-;ilf.ÁdvafÁ(i fímnolfásl iisszese 85 670 2 500 34 808 122 978

Rl Á Támnoatásértékíi hevételek

FM támeatás mezőőne 600 600

flF.P ftnanczitnzÁ J 317 3 31,7

Támosatásértékű bevételek összesen : 3 3|7 600 0 3 9l7

zóci nÁlí tÁmnoqfísnlr 4lllmháztarfásnn heliilről
F"l,,-..",iít4c éc fei1 29,I1 2 9,7l

^ 
ÁÁc<Ác Lnncznlír{áciÁhen rés7t nem ve.ft teleniilési önkom. feil. tám 20 000 20 000

tr'plholmnz4si eÁlri íímnqefások Állemháztzrtáson belülről összesen 20 000 2 971 22 971

83 közhatalmi bevételek
Önkormánvzat saiátos működési bevételeil
Hatósápi ioskörhöz köthetó bevételek 40 40

6 000 6 000

Inarűzési adó ll 500 11 500

komrnunális adó 1 200 l 200

aírcácn|z nÁtlólrnl. 1 000 l 000

ö.L,nrmónwzqf cqi4fns míiködési hevételei összese 0 19 740 0 19 140

84 NIűködési bcvéteIek
Működési bevételek
Esvéb saiát bevételek (bérleti díiak,szoc. étk ) z200 3 442 5 642

vasvonkezelésből származó bevétel l12 I12

Tnwáhhqzámlázntt szol gáltatás 600 600 1 200

Fwéh §riát hevéíelek

kamat bevételek
Epvéb saiát bevételek összesen: 2 E00 4 Is1 0 6 954

86 Működési célú átvett pénzeszközök

aÁnzp<zlrázÁk

B1-7 Költssévetési bevételek összesen 11l 781 29 965 34 808 176 560

-"-irnzá<i hAwáfAlAL

88l3 Pénzforealom nélküli bevételek / előző évi maradvánv /:
ó;^-r^._^t^_ -á1l.iili hFwérelPL lelőző évi maraclvány / 0

n-fnlcolnm nóllriili hewófplek l előző évi maradvánv / összesen: 0 0 0 0

önkormányzati bevételek mindösszesen: l1l 787 29 965 34 808 176 5ó0



I/3. sz. mellékl et a 2. l 20 | 4.(II. l 0.)rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai
eFt

Eseti pénzbeti ellátások és természetbeni juttatások

Esvéb rászorultsáetól fi,ieeő ellátás 400

köztemetés 300

Eseti oénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szociális csomag
,7 50

önkormánvzati seeélv / átmeneti 200

Étkeztetés 2 200

önkormánvzati sesélv / temetési 300

Osszesen: 4 150

Esvéb működési célú kiadások

Rendőrsés támogatása 120

polsárőr Esvesület 300

Bene-2000 Nonprofit Kft. 50

Római Katolikus Esyház 300

Ladánvbene Községért Alapítvány 300

Szociális Feladatellátó Társulás l 300

Laiosmizse Túzvédelmi és Mentési Köáestiilet 1 050

Belső ellenőri tevékenység 2013 150

Kecskemét Aranyhomok Egyesület 189

Tartalékok 394

Duna menti és Kiskunság i Y izeazdáIkodási Társulás 40

k5 Esvéb működési célú kiadások mindösszesen: 4 l93

Finanszírozási kiadások
Közös Önkormányzaíi Hivatal ( Intézmény ) 36 837

Ladánybenei Csiribiri Ovoda ( Intézmény ) 48 742

k9 Finanszírozási kiadások összesen: 85 579

Il4, mel|éI<7et az

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

212014. (II. 10.) rendelethez

e Ft-ban

Fetújítások

Művelődési ház felúj ítása

K7 Felújítások mindösszesen:

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Első lakáshoz jutók támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:



Atáblíuatban lévő adatok államigazgatási feladatokként értelmezendók, alábontás az idei évben nem tervezett, mely önkéntes feladat lenne.

IIll. rnelléklet az2./ 2014 (I1.10.) rendelethez
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi kiadások alakulása

Kormányzati
Funkció szakfeladal Nlegnevezés

Fogl.
szám a

Kl
Srem.
jutt.

K2
Nl. adót
l.jáí.

K3
Do|ogi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
Ntűkcélú
kiadások

Kó
Beruházások

K7
Felújítások

K8
Egyéb

felhalm.
célú
kiad.

K9
Finansz.
kiadások

Osszesen

0l 1 l30 841 l26 önk.hivatal 6 l8 095 5 180 4 376 21 651

011220 84l l3 Adó. illeték I 2 008 599 729 _3 33ó

l 090l 0 84l 238 szociális szolp helvi igazp 2 617 806 729 4 l52
01 ó0l 0 84l 4 OGY. EP r,álasztás 8l9 230 l18 l 167

882 Foslalkoztalást he lv,tám. 817 817

8821 l Rendszeres szoc s ól1 61l

l0ó020 882 Lakásfennt.t,norma, 270 270

Onkormányzat összesen 8,00 23 539 ó 815 5 952 l ó98 0 0 0 0 0 3E 004

B evéte l ek me ghaíáí o zása felha sznál ható sá g sz eri nt.

IIl 2. sz, melléklet a 2 l 20 1 4. (II. 1 0. )rendelethez
Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

eF't

Kötelező
Onként
válIalt Államis. Osszesen

B1 Működési célú támosatások állambáztartáson belülről

82 Felhalmozási célú tá mosatások ál|amháztartáson belülről

83 közhatalmi bevételek

84 Működési bel,ételek

B5 Felhalmozási bevételek

86 Működési célú átvett pénzeszkőzök 1.167 1.167

87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközők

B1-7 Költssévetési bevételek összesen 0 0 0 0

B8 Finanszírozási bevételek 36 837 36 837

B813 Pénzforsalom nélküli bevételek / e|őző óvi maradvány /

pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / 0

Pénzforgalom nélküli bevételek l előző évi maradvány /
összesen: 0 0 0 0

Bevételek mindösszesen: 0 0 38 004 38 004



IIl 3 .sz. melléklet a 2 l 20 I 4 .(I. l 0. )rendelethez

Ellátottak pénztleli juttatásai

IIl4. sz. melléklet a212014.(I" 10.) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása ÁrÁ- vat együtt/

eFt

A táblázatb an ere de t i eIőir ány zat nem s zere p e l.

A táblázatban lévő adatok kOtelező feladatokként értelmezendők, alábontásssal kiilönböztetve meg az önként vállalt feladatokat, azideí évben nern terveáünk

IIV1. melléklet az2.1 201,4 (II. 10,) rendelethez
[,adánvhenei Csirihiri óvnrlínak 2O14 ővi kiedícnk qllktrlÁsc

eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Rendszeres szociális seeélv 6ll
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 817

Lakásfenntartási támo satás 270

Ovodáztatási támogatás

Osszesen: l 698

Kormányzati
Funkció szakfeladat Megnevezés

Fogl.
száma

K1
Srem.
jutt.

l<2

M. adót
t.jár.

KJ
Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

el|.

K5
Műk.célú
kiadások

K6
Beru-

házások

K7
Felújí-
tások

K8
Eg},éb

felhalm.
célú
kiad.

K9
Finansz
kiadások

ö""rse.

09l 1 101091 
,l40

85101 1 l C)vorlai neve]és 10 24 579 6 612 3 895 35 086

09ó01 0 5629I21 óvodai intézménvi étkeztetés |.2 l 716 482 2 666 4 924

09ó020 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés 2 2 939 ^l91 4 442 8 178

01 3390 562920l vendés étkeztetés 0.3 477 128 2 398 3 003

0705 88992 1 1 szociális étkeztetés 0.5 768 201 z 286 3 261

onkormánvzat össresen r4.00 30 539 E 226 15 ó8? 0 0 0 0 0 0 54 45z



III12.sz. melléklet a 2 2014.(U, 1 0.)rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál
eFt

Kötelező onként vállal1 Allamis. Osszesen

Bl Nlűködési célú támogatások áIlamháztartáson belülrőI

82 Felhalmozási célú támogatások áIlamháztartáson belülrőI

83 közhatalmi bevételek

B,l NIűködési bevételek

Műkódési hevételek

szociális étkezók 2200 2200
Intézményi tédtési díi - óvoda 1 l40 l l40
Intézménvi tédtési díi - iskola 1 550 1 550

vendés étkezetetés 8l0 8l0
Esvéb saiát bevételek

kamat bevételek l0 l0
Es!,éb saiát bevételek összesen: 5 7l0 0 0 5 710

85 Felhalmozási bevételek

86 NIűködési célú átvett pénzeszközök

87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7 I(öltssévetési bevételek összesen 5 710 0 0 5 710

88 Finanszírozási bevételek 48 742 48 142

R8l3 pénzfnrpelnm nélkiili hevéfelek / plőző ővi merqrlvínv /

pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradválrv / 0
pénzforsalom nélküli bevételek l előző évi maradvánv / összesen: 0 0 0 0

Beyételek mindösszesen: 54 452 0 0 54 452

III1 3 .sz. melléklet a 2 l 20 I 4.(L 1 0. )rendelethez

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

Atáb|ázat azidei évben nemleges, az eredeti előtrányzat alapján.

III14. sz. melléklet a2l20l4.(IL l0.) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

eFt

Atáblázat azidei évben nemleges, az eredeti e|őkárryzat alapján.
eFt



ELÓTERJESZTÚ)S

Ladánybene Község Önkormany zata Képvíselő-testületének
201 4.június 1 9.-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Onkormányzata Képviselő-testületének .12014. (II.04.)
önkormanyzati rendelete a 20 I 4. évi költségvetés módosításáról

Az előteriesztést készítette: kerekes Tiborné
gazdáIkodási előadó

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta : szádvári Erika
a|jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014.június 1 9.-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének .l20I4. (II.04.) rendelete a
20 14. évi költségvetés módosításráról

Ü.i.sz.: - l2014

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet általános indoklása:

Ladánybene Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Allamháztartásról szóló 20|I. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. §.(1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján és a 2014, évi költségvetéséről szőlő 2013. évi CCXXX. törvény
felhatalmazása alapján elfogadta Ladanybene Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014.
évi költségvetését.
Az Önkormányzati és intézményi költségvetési rendelet jelenlegi módosítását a több jogcímen
keletkezett bevételi többletek és azok felhasználása tették szükségessé.

A rendelet részletes indoklása:

1/a,b melléklethez:
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Minden szociális jellegű és intézménl érintó központi bevétel az önkormányzat számlqara (állami
hozzájáruIás számla) érkezik. Vannak olyan bevételi források is amelyek bfu az önkormányzathoz
érkeznek, azonban a felhasználás a beérkezés figyelembevéteiével az intézmények személyi jellegű
kifizetéseit és azok járulékait növelik (bérkompenzáciő), valamint az ellátottak pénzbe!í juttatásai,

melyek átkerülnek a Közös ÖnkormányzatiHivatalhoz (egyzői hatáskörbetartoző ellátások),
A beérkezés és a felhasználás jogcímei:

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.698.159Ft
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:

- Lakásfenntartási támo gatás :

148.352Ft
128.504Ft
255.360Ft
248.844Ft
36.480Ft

817.540Ft

51.660Ft
15,840Ft
62.640Ft
69.2I0Ft
70.290Ft

269.64aFt

190.35OFt
144.1 8OFt
139,518Ft
136.93 1Ft
610.979Ft

- Rendszeres szociális segély:



Falumegúj ítás és fej lesaés: 2.970.865Ft

Adósságkonszolidációban résá nem vett
települési önkormanyzatok fejl. tám,: 20.000.000Ft

Agazatí pótlék II. ne gyedév :

Bérkompenzáciő:
Ladanybene Község Önkormányzata;
Ladanybenei Csiribiri Óvoda:
Ladánybenei Közös Önt.-i Hivatal:

összesen:

ocy választás kunbaracs
OGY v álasztás Ladánybene
Ep választás kunbaracs
EP választás Ladánybene

öss"esen:

Választásokkal kapcsolatos bevételek, melyek a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
számIáj ár a érkeztek be :

57.50OFt

813.532Ft
Ft
Ft

813,532Ft

25.540.056Ft

í84.020Ft
399.358Ft
I84.024Ft
399.366Ft

l,.166.768Ft

1/a,b melléklethez
Önkormányzat
Előírényzati szinten a fenti említett módosításokat kell alkalmazni, majd a megfelelő felhasználási
helyre, mint irányítószervi támogatás kerül átadásra.

2la,b me||éklethez
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)
Szintén megegyezik a fent már említett bérkompenzáciőt érintő változásokkal, valamint aválasztási
p énzeszkö zök általi felhasználás sal, i l letve a se gélyek ö s sze gével.

3/a,b melléklethez
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda)
Az Ovoda intézményének rendelet módosítását az Önkormanyzatnál már leírtuk. Ezek az eddig
befolY bérkompenzáció összegével egyeznek meg,

Összegzés:

Az önkormányzati költségvetési támogatások éves szinten megegyeznek a központi rendszerek
adataival. A rendeletmódosítás további részletezését a megfelelő előterjesáési mellékletekben
részleteztük bővebben. Ami jelentős bevétel volt az a Falumegújítási és fejlesztési támogatás
Műveiődési ház parkjanak (001-es céltenilet) MVH elszámolásának beérkezése a költségvetési
száml.ára. mely 2.970.865Ft-ta1 teljesült; valamint az adősságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából Önkormányzatunk 20.000.000Ft fejlesztési
támogatást kapott.
Aválasztásokra kapott I.I66.768Ft felhasználásra kenilt, mind a Kunbaracsi, mint a Ladánybenei
választási körzetben. Az OGY választással kapcsolatos elszámolást. a TVI mar el is fogda.

Kardos Attila sk.
polgármester



1la. sz. melléklete:
Önkormányzat bevételei:

eFt
Megnevezés E\őirányzat Módosítás Mód.

1) 81 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
124.326

Bérkompenzáció 814
Agazati pótlék 57
FHT,, RSZS., Lakásfennt. tám. 1.698
össznsnN: 124.326 2.569 126.895

2.) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Falumegújítás és fejlesztés (park MVH első kör) 2.97I
Adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatása 20.000
össznsBN: 22.97í 22.971

3) 83 Közhatalmi bevételek:
19.700

össznstN: 19.700 19.700

4) B4 Működési bevételek:
6.994

össznsnN: 6.994 6.994

5) 85 Felhalmozási bevételek:
össznsnN:
6) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:
össznsnN:

7)B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
össznsnN:

rÖrrsrcVETEsI BEVETELEK
össznsnx: 151.020 25.54a 1,76.560

8) 88 Finanszírozási bevételek:
össznsrN:

öNronvrÁNyz,q.r BEvETELEI
össznsrN: 151.020 25.540 17ó.560



Önkormányzat kiadásai:
llb sz. melléklet

Mód. Előiranyzat

16.680

5.579

33.933

4.150

4.|93

22.971

3.I75

300

90.981

85.579

176.560

eFt

16.415

2)K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
5.515

Bérkompenzáció felhas ználás
Agazati pótlék felhasználás

Megnevezés Előirányzat

1) Kl Személyi juttatásokz |6.415
B érkompenzáció felhas ználás
Ágazati pótlék felhasználás
összBsnx:

összBsnN:
3) K3 Dologi kiadások:
össznsnN:
4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

4.150
össznspN: 4.150

5) K5 Egyéb működési célú kiadások:
4.t93

-K5I2Tarralék 394
összEsnN: 4.193

6) K6 Beruházások:
Falumegúj ítás és fej lesztés
Adósságkonsz. utcákra
összBsrN:
7)K7 F'elújítások:
össznsrN:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

5.5I5

33.933
33.933

Módosítás

220
45

265

2.971
20.000
22.971

23.300

2II
JJr

1.698
2.240

25.540

52
I2
64

3.175
3.175

össznsBN:
300
300

rörrsncvETESI KIADÁSoK
össznsnN: 67.68I

8) K9 Finanszírozási kiadások:
83.339

Óvoda bérkompenzáció miatti
KÖH bérkompenzáció miatti
KÖH FHT., RSZS., Lakásfenntart. tám.

össznsnN: 83.339

öNronnrÁNyzar KIADÁsAI
össznsnN: 151.020



KÖH bevételei:

Előiránvzat Módosítás

2la. sz. melléklete:

Mód.

t.167

36.837

38.004

eFt

1) B1 Működési célú támogatások á||amháztartáson belülről:
összrsBN:

2.) B2 Felhalmozási c élú támogatások államhá ztartáson belülről:
össznsnN:
3) 83 Közhatalmi bevételek:
összpsBN:
4) 84 Működési bevételek:
összpsnN:
5) 85 Felhalmozási bevételek:
össznsnN:
6) 86 Működési célú átvett pénzeszközök:
OGY választás Kunbaracs 184

OGY választásladánybene 399

EP váIasztás Kunbaracs 184

EP váIasztás Ladánybene 400

összEsnN: 1.167 1,167

Megnevezés

7)B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
összBsBN:

xÖlrsncvETESI BEVETELEK
összpsnN:

8) 88 Finanszírozási bevételek:
34.808

rÖ H berko mp etuácíő miatti
KÖH FHT., RSZS., Lakásferr_nt art. tám.
össznsnN: 34.808

KÖH BEVETELEI
össznspN: 34.808

|.167

aa íJJl

1.698
2.029

3.196



Megnevezés

1) Kr Személyi juttatások:
Bérkompenzáció miatti
ocy válasúás kunbaracs
O GY vál as ztás Ladánybene
Ep választás kunbaracs
EP v álasztás Ladánybene
össznspN:

KOH kiadásai:

E|őiránvzat

22.459

22.459

6.515

5.834

5.834

2/b sz. melléklet

eFt
Mód. Előirányzat

23.539

6.815

5.952

1.ó98

2)K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájáralási adó:
ó.5 t5

Bérkompenzáció miatti
OGY válasáás Kunbaracs
OGY válas ztás L adánybene
Ep választás kunbaracs
EP v áIasztás Ladánybene
OSSZESEN:

3) K3 Dologi kiadások:
oGy választás kunbaracs
OGY v álasztás Ladánybene
Ep választás kunbaracs
EP válas^ás Ladánybene
összpsBN:
4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
KÖH FHT., RSZS.. Lakásfenntart. tétm.

összpsBN:
5) K5 Egyéb működési célú kiadások:
össznsnN:
6) K6 Beruházások:
össznsnN:

Módosítás

26I
l27
276
I28
288

1.080

70
36
77
37
80

300

1.698
1.ó98

2I
46
20
31

118

7) K7 Felújítások:
össznsnN:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
össznsnn:

rölrsrcvETnsl KIADÁsoK
összpspN: 34.808 3.196 38.004

8) K9 Finanszírozási kiadások:
össznstrN:

KÖH KIADÁSAI
összrsBN: 34.808 3.196 38.004



3/a. sz. melléklete:

ovoda bevételei:

eFt
Megnevezés Előirányzat Módosítás Mód.

1) 81 Működési céIú támogatások áIlamháztartáson belülről:
össznsnN:

2.) B2 Felhalmozási célú támo gatások államhá ztartáson belülről :

össznsnN:
3) 83 Közhatalmi bevételek:
össznsnN:
4)B4 Működési bevételek: 5.710
összBsEN: 5.710 5.710

5) B5 Felhalmozási bevételek:
össznspN:
6) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:
össznsnN:

7)B7 Felhalmozási célú áWett pénzeszközök:
össznsnN:

xÖrrsncvETEsl BEVETELEK
összrsnN:

8) B8 Finanszírozási bevételek:

Óvoda bérkompenzáció miatti
összBsBN:
óvou,{ BEvETELEI
összBspN:

5.7l0

48.531

48.531

54.24I

2II
21l

21l

5.710

48.742

54.452



3lb sz. melléklet

óvoda kiadásai:
eFt

Megnevezés Előirényzat Módosítás Mód. Előiranyzat

1) Kl Személyi juttatások: 30.373
Bérkompenzáció miatt 166

össznsEN: 30.373 166 30.539

2)K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
8.181

Bérkompenzácíő miatt 45

össznsnN: 8.181 45 8.226

3) K3 Dologi kiadások: 15.687
összBsnN: 15.687 15.687

4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
össznsnN:
5) K5 Egyéb működési célú kiadások:
össznsnN:
6) K6 Beruházások:
összrsnN:
7)K7 Felújítások:
össznsnN:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
össznsnN:

xölrsncvETESI KIADÁSoK
összrsnN: 54.241 2l1 54.452

8) K9 Finanszírozási kiadások:
összBsBN:

ÓVOOa KIADÁSAI
össznsnN: 54.24I 211 54.452

Az előtenesztés mellékletét képezi a rendelet tewezet, melynek elfogadását kérem.

Ladányben e, 2)I4.június 1 7.

Kardos Attila
Polgármester



Tervezet

Ladánybene Község Onkormányzata Képviselő-testületének
.........12014. (VI.19.) rendelete

a2014. évi költségvetésről sző|ő ..12014.01.04.) rendeletének módosításáról

Ladánybene. Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) az Államhánartásról szőIő 2Ol1. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23, §. (1)
bekezdésében foglalt feIhatalmazás, valamint a Szewezeti és Működési Szabályzatről szőIó
5l201I. (V,26.) önkormanyzati rendelet 39. § a. pontja alapjan - aPénzügyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményének kikérésével - és a 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkoda:

1. §.

Ladánybene Község ÖnkormanyzatKépviselő-testületének ../2014. (II.04.) rendeletének 5.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ö nkorm ánvzat bevételei

,,5. §.

(I) Az önkormányzat bevételei eFt

81 Működési célú támogatások á||amhaztartáson belülről 126.895
82 Felhalmozási célú támogatások á|lambaztartáson belülről 22,97I
83 Közhatalmi bevételek 19.700
84 Mtiködési bevételek 6.994
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célű átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen: 176.560
B 8 Finansz ír ozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költsógvetési hiány belső finanszírozására szoIg. pénzforg. bev. felh. célra
8813 Pénzforgalom nélküli bevételek összeserr/előző évi maradványl
Önkormányzatbevételei mindös§zesen: 176.560

(2) Bevételekrészletezését e rendelet Il2. sz. melléklete tartalmazza."

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..120|4. (II.04.) rendeletének 6,§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:



Az önkorm ányzat kiadásai

,,6. §,

(1) Az önkormany zat kiadásai

K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb múködési célú kiadások
- K5l2Tartalékok 394
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9 Finansz ír ozási kiadások
Önkormán yzat kiadásai mindösszesen:

(2 ) F o g lalkoztatottak létszáma (en gedélyezett)

(3) A kiadások részletezéséte rendelet I/I ésI/3.

eFt

16.680
5.579

33.933
4.150

4,193

22.97l
3.í75

300
90.981
85.579

176.560

22 íő

sz. mellékletei tartalm azzák.

3. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének ..l20I4. (II.04.) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

,,7. §.

(1) A KÖH bevételei

81 Működési célú támogatások áIlatÁaztartáson belülről
B 2 F e lhalmozási c élú támo gatások áIlamháztartáson be lülrő l
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Múködési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 Finansz ír ozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. múk. célra
Költségvetési hiány belső finansztrozásáta szolg, pénzforg. bev. felh. célra
8813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvény/
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen: 38.004

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

eFt

I.167

L.167
36.837



4. §.

Ladánybene Kö]zség Önkormányzat Képviselő-testiiletének ..D0I4. (II.04.) rendeletének 8.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

A L adánytren ei Közö s Önko rmán y zati Hiv atal kiadás ai

,,8. §.

(1) A KÖH kiadásai eFt

(3) A kiadások részletezéséte rendelet II|I sz. mellékletei lartalmazzák.

5.§.

Ladánybene Község önkormanyzatKépviselő-testületének ..l20I4. (II.04.) rendeletének 9.§-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

,,9. §.

K1 Személyijuttatások
K2 Munkaadókat terhelő jarulékok és szociális hozzájaru|ási adó

K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K512 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen :

k9 Finansz ír ozási kiadások
Ladánybenei Közös Önkormányzati hivatal

(2) F o glalkoáatottak létszáma

23.539
6.815
5.952
1.698

38.004

kiadásai mindösszesen: 38.004

8fő

5,7I0

5.710
48.742

(1) Az óvoda bevételei

B 1 Működé si célú támo gatáso k á|latÁaztartáson belülről
B 2 F elhalmo zási c élú támo gatáso k ál|arrháztartáson belülrő l

83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Finansz ír ozási bevételek
költségvetési hiány belső finanszlrozáséraszolg. pénzforg. bev. műk. célra

Költsélvetési hirány belső finanszlrozására szolg. pénzforg. bev. felh, célra

B 8 1 3 }énzforgalom nélküli bevételek ö s sze serr/el őző évi mar adv ány l
óvoda bevételei mindösszesen :

(2) Bevételek részletezését e rendelet III12. sz. nreff.{klete tartalmazza,

eFt

54.452



6. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének ..l20l4. (II.04.) rendeletének 10.§-
a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

,,10.§.

(I) Az Óvoda kiadásai eFt

K1 Személyijuttatások 30.539
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.226
K3 Dologi kiadások 15.687
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K5I2 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen: 54.452
k9 Finansz ír ozási kiadások
Óvoda kiadásai mindösszesen: 54.452

(2) Foglalkoztatottak létszátma 14 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és aIIIl4. sz. mellékletei tartalmazzék.

zárő rendelkezések

7.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a ..|20I4,(II.04.)
rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.

Kardos Attila Szádvári Erika
polgármester a\egyző

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2074.június. . . . . ..nap

lszádváriEríka l
aljegyző



A táblazatban lévó adatok kotelező leladatokként értelmezendők, alábontiisssal kiilönböZtewe meg az államigazgatasi és onként vállalt feladatokat.

Vi. melléklet az..l 2014 (Il.....) rendelethez

Ladánvbene Közsée Önkormánvzatának 201,1. évi kiadások alakulása

- ebból ónkent vailalt

szociális lellátás

Civi1 szerv,műk.tám

- ehtiii onként,állnll

- chhijl onkcnt vállalt



Bevételek meghatározi§a lblhasználhatóság szerint.
V2.sz, melléklet a ../201 1,(L .,..)rendelethez

Bevételek alakulása
eFt

Kötelező önként vállalt Allamis. összesen
Bl Működési célú támosatások álIamháztartáson belülről
B l l C)nkománv7at köhséweté§i t^mopltÁsa,
onkormálrvzati hivatal műk. támosatás 34 808 34 808
zöldterület-sazdálkodassal kancsolatos feladatok táLrnosatasa l 507 l 507
l(özviálosítassal kaocsolatos feIadatok támosatá§a 16 567 |6 567
köztemető fenntartassal kancsolatos feladatok l 250 I 250
közutak fenntartása 3 269 3 269
Egyéb köteIező feladat támogatíisa 4 628 4 62g
Ovodapedagógusok átlagos bértámogatasa 22 7,76 22 776
ovodapedagógusok munkáiát közvetlenüI s. átlagos bértámosatása 7 200 7 200
ovoda műktidési támosatasa 3 341 3 34l
Gyermekétkeztetési f'eladatok átlagos bértárnogatasa 6 300 6 300
Gl,ermekétkeáetés üzemeltetési támosatása 6 668 6 668
kisteleoülések szociális feladatainak tá,rnosatasa l 714 | 714
Hozzáiárulis a Dénzbeli szociális iuttatasoklroz 2 767 2 767
Hozzáiárulés a Dénzbeli szociá]is iuttatásokhoz 1 698 1 698
szociális étkeztetés 1 384 l 384
Tanvaqondnoki szoleáltatás 2 500 2 500
könv,taíi és kozmúvelődési feladatok támoeatii§a ],954 l 954
Lakott kiilterülettel kaocsolatos feladatok támosatása I 776 1 776

Bérkompenzáció 814 8l4
Asazati nótlék 57 57

onkormányzat költséeyetési támogatása összesen: 85 670 2 500 34 808 l22 978
B 1 6 Támosatásértékű bevételek
FM támgatás mezőőrre 600 ó00
oEp finanszirozás 3 317 3 317
Támoeatásértékű bevételek összesen : 3 3l1 600 0 3 9l7

82 FeIhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Falumesúiítíis és feilesztés 2 971 2 97l
Adósság konszolídációban részt nem vett teleDülési ónkom. feil. üi,rn. 20 000 20 000

Felhal mozási cél ú tá mosa tások államháztartáson bel ü lről összesen 20 000 2 911 22 911

83 közhatalmi bevételek
( )nk nm ánvz at saiátns míiködési hevéfelei,

Hatósáei ioskörhöz köthető bevételek 40 40

Gépiármúadó 6 000 6 000

[parűzesi adó ll 500 ll 500

kommunális adó l 200 l 200
Bírsáeok nótlékok l 000 l 000
Önkormányzat §aiáto§ működési bevételei ö§szesen: 0 19 710 0 |9 140

84 Működési bevételek
Működési bevételek
Esvéb saiát bevételek (bérleti díiak.szoc. étk ) 2200 3 442 5 612
VagyonkezelésbóI s7armazo bevetel 112 112

Továbbszámlázott szol gáltatás 600 600 l 200
Ewéb saiát bevételek
kamat bevételek
Eeyéb saiát bevételek ös§zesen: 2 800 4 154 0 6 954

85 Felhalmozási bevételek

86 Működési célú átvett Dénzeszkőzök

B7 Felhalmozási célú áfvett pénzeszközök

B1-7 I(öltssévetési bevételek ö§szesen ll| 181 29 96s 34 808 l 76 560

B8 Finanszírozási bevételek

Rfl3 pónzfnrollnm néllriili hpvótplek l előrő évi marlrlvánv /

pénzforsalom nélküIi bevételek /előző évi maradvánv / 0
pénzforsalom nólküli bevételek l előző évi maradvánv / összesen: 0 0 0 0

önkormánvzati bevételek mindösszesen: ll1 787 29 965 34 808 L76 560



I/3,sz. mellék|et a .. l20 1 4.(II. . . .. )rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Eevéb rászorultsáetól fiieső ellátás 400

I(öztemetés 300

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások / szociális csomag 750

onkormányzati seeélv i átmeneti 200

Étkeztetés 2200
önkormánvzati sesély / temetési 300

Osszesen: 4 150

l(4 Ellátottak oénzbeli iuttatásai mindösszesen: 4 150

Eevéb működési célú kiadások
Rendőrsép támopatása 120
polsárőr Eevesület 300

Bene-2000 Nonprot'it Kft . 50

Római Katolikus Eevház 300

Ladánvbene Közsé sért Alaoítván 300

Szociális Feladatellátó Társulás l 300

Laiosmizse TűzvédeImi és Mentési Köaesti,jlet 1 050

Belső ellenőri tevékenysée 20l3 150

Kecskemét Aranyhomok Egyesület l89

Tartalékok 394

Duna menti é s I(i skunsás í y izsazdákodási Társulás 40

k5 Esvéb működési célú kiadások mindösszesen: 4 |93

Finanszírozási kiadások
KözOs ÖnkormányzatiHivatal ( Intézmény ) 36 83,7

Ladánybenei Csiribiri Ovoda ( Intézmény ) 48 742

k9 Finanszírozási kiadások összesen: 85 579

I/4. melléklet az ,.12074. (II. ..,) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Felújítások

Művelődési ház felúj ítása J |,7 5

K7 Felúj ítások mindösszesen: 3 l7:

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Első lakáshoz jutók támogatása 30(

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 30(



A táblázatban 1évó adatok államigazgatási feladatokként értelmezendők. alábonná,s az idei évben nem tervezett, mely önkéntes téladat lenne.

II/l. meliéklet az..l 2014 (II...,.) rendelethez
Ladánybenei t(özös Önkormánvzati Hivatalának 20l4. évi kiadások alakulása

Kormányzati
Funkció §zekfeladat Megnevezés

Fogl.
száma

K1
Szem,
jutt

K2
NI. adót

t.jár.

K3
DoIogi
kiad.

K4
Szocpol,

ell.

K5
MűkcéIú
kiadások

K6
Beruházások

K7
Felúiítások

K8
Egyéb

felhalm,
célú
kiad.

K9
Finansz.
kiadások

össresen

0l 1 130 84 )h onk.hivatal ó l8 095 5 l80 4 3,76 27 651

011220 84 3 Adó. illeték 2 008 599 729 3 33ó

l09010 84 38 Szocíális szo|s. helvi iszs. 2 6|,| 80ó 129 4 152

0l6010 84 OGY. EP válasaás 8l9 230 18 l 161

882 Fos]alkoztatást he|v tám 8l7 a17

88 Rendszeres szoc.s óll 61l

t06020 8821 l Lakásfennt.t norrna. 270 z70

onkornánvzat összesen 8,00 23 539 6 815 5 952 t ó98 0 0 0 0 0 38 004

B evéte 1 ek rne ghaíár o zás a fe lhasznál h ató s ág s zerint.

IU2.sz. melléklet a .. l20 l 4.(U. .. ..)rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál
eFt

KöteIező
Onként
vállalt Államip. Osszesen

B1 Működési célú támoeatások államháztartáson belülről

82 Felhalmozási célú támosatások államháztartáson belülről

B3 közhatalmi bevételek

84 Működési bevételek

85 Felhalmozási bevételek

Bó Működési célú átvett oénzeszközök 1.167 1.167

87 Felhalmozási célú átvett nénzeszközök

B1-7 Költssévetési b€vételek összesen 0 0 0 0

88 Finanszírozási bevételek 36 867 36 867

88l3 pénzforpalom nélküli bevételek l e|őző évi maradvánv /

pénzforsalom nélküli bevételek le|őző évimaíadvélr;ry l 0

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /
összesen: 0 0 0 0

Bevételek m indösszesen: 0 0 38 004 38 004



IIl 3 .sz. me l léklet a .. l 20 L 4.(L ., .. )rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai

II/4. sz. melléklet a ../2014.(U....) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása lÁrÁ- val együtt/

A tábIázatb an ere deti eIő i ály zat nem szerepel.

A táblázatban lévő adatok kotelező feladatokként értelmezendók, alábontasssal ktilönböztewe meg az önként vállalt t'eladatokat, az idei évben nem terveáünk.

III/1. nrelleklet az ../ 2014 (II.....) rendelethez

Larlánvhenei csiribiri óvoriának 2ol4. évi kiadások aIakulása

eFt

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Rendszeres szociális seeély 611

Foslalkoztatást helvettesítő támopatás 8l7
Lakásfenntartási támo eatás 270

ovodááatási támoeatás

összesen: l 698

Kormányzati
Funkció szakíeladal LIegnevezés

Fogl.
száma

Kl
Szem.
jutt.

K2
M, adót
t,jár.

K3
Dologi
kiad.

K4
Szocpol.

ell.

K5
Múkcélú
kiádások

K6
Beru-

házások

K7
Felúji.
tá§ok

K8
Egyélt

felhalm.
célú
kiad.

K9
Finansz.
kiadások

Osszesen

09l l l0/09l 140 85l0l1l l0 21 5,79 6 6|2 3 895 J5 086

0960 1 0 562912| c)vodai intézménvi étkezletés 12 1 716 482 2 66t t 92t

09ó020 56291 lskolai intézménvi étken etés 2 939 797 4 442 8 178

0l 3390 s6)9)o vendég éfke7teié§ 0,3 4,7,7 128 2 398 3 003

l07051 88992l ] szociális étkeáetés 05 7ó8 207 z 286 3 26l

onkormánvzat összesen l1,00 30 539 8226 l5 687 0 0 0 0 0 0 54 1s2



íII l 2.sz. melléklet a .. l 20 I 4.(I. . . .. )rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál
eFt

Kötelező önként vállalt Allamio összesen

B1 Működési célú támosatások államháztartá§on belülről

B2 F'elhalmozási céltí támopatások á|lamháztartáson belülről

83 közhatalmi bevételek

84 Működési bevótelek

Műkodési bevételek

szociális étkezők 2 200 2 200

Intézményi térítési díi - óvoda l l40 l 140

Intézménvi térítési díi - iskola l 550 t 550

vendés étkezeletés 8l0 810

Ewéb saiát bevételek

kamat bevételek 10 l0
í],pvéh saiát bevételek összesen: 5 710 0 0 5 710

85 Felhalmozási bevételek

86 Működési célú átvett Dénzeszközök

87 FeIhalmozási célú átvett oénzeszközök

B1-7 költssévetési bevételek összesen 5 710 0 0 5 710

88 Finanszírozási tlevételek 48 142 48 742

B8l3 Pénzforsalom néIküli tlevételek / előző évi maradvánv / :

Pénzforgalom nélküli bevetelek /elózö évi maradvífy / 0

pénzforsalom nélküli bevételek l előző évi maradvánv / összesen: 0 0 0 0

Bevételek mindösszesen: 54 152 0 0 54 452

I1I l 3,sz. melléklet a ". l 20 1 4.(II.,. ..)rendelethez

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

eFt

Atáblázaíazidei évben nemleges, az eredeti előirányzat alapján.

III14. sz. melléklet a ..l20l4.(II.,.,) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

eFt
hIáb|ázat az idei évben nemleges, az eredeti előirányzat alapján.



Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

ELÓTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormán y zat Képviselő-testületének

2014. június 19-én tartandó ülésére

Tárgv: Az ,,Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületet (a továbbiakban: Egyesület) 1999-ben, a
kecskeméti kistérséget alkotó 18 települési önkormányzatboúa létre, Feladata elsősorban a térségi
kapcsolatok erősítése, helyi erőforrások felkutatása, páIyázatok elkészítése, a regionális és
kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez kapcsolódó tevékenységek
koordinálása, hazai és nemzetközi páIyázati lehetőségek felkutatása, közös területfejlesáési
programok kialakítása, megvalósítása. Ezen kívül még nevelés, oktatás, ismeretterjesztés,
területfejlesztés, agrárstruktura- és vidékfejlesztés, környezetvédelem, természet- és állatvédelem,
turizmusfejlesztés, kis- és középvállalkozások támogatása, közös területfejlesztési programok
kialakítása, megvalósítása és nem utolsósorban a civil szewezetek segítése (pályázatftgyelés,-
közvetítés, p áIy ázatír ás) tartozik az E gyesül et tevékenys égébe.

Az Egyesület jogi képviselője megküldte részünkre az Egyesület alapszabályának módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt tervezetét, tekintettel ara, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szewezetek működéséről és támogatásáről sző|ó 2011. évi CLXXV.
törvénynek megfelelően szükségessé vált az Egyesület alapszabáLyának módosítása és
felülvizsgálata. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentieknek megfelelően a módosítások
kizár ől ag te c hni kai, form ai j el l e gűek, a hiv atko zás ok p o nto s itás ai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a határozat-tervezet mellékletét képező, az

,,Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alap szab ályát e l fo gadni
szíveskedjen.

A módosítások az egységes szerkezetű Alapszabályban vastagon, dűt betűvel, a-+örlésre-kenilt
rérpp,kárh,wa kerültek feltiintetésre.

Ladányben e, 20L4. június 1 3.

Kardos Attila
polgármester



HATAROZAT_TERVEZET

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. NI............| határozata
A" ,,Araoyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testtilete megtárgyalta Kardos Attila Polgármester
e 1 őterj e szté s ét és az al ábbi határ o zatot ho zta:

1. Ladánybene Község Örkormányzat Képviselő-testíilete elfogadja az,,AranYhomok"
Kistérségfejlesztési Egyesüiet AIapszabáIyának módosítását ahatározat melléklete szerinti,

módosításokkal egységes szerkezetbe fo glalt tartalommal.

Határidő: azonna1,

Felelős: Kardos Attila - polgármester



,;At{ANr}aI{oMoK"

KISTERSÉGFEJLESZTESI

EGrrEsürrr

ALApSzagÁrya

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva -

Kecskemét,2014.

Alapszabály



Aranvhomok kistérségfeilesztési E gyesület 2014----...

PREAMBULUM

Alapító önkormányzatok az egyesülési joeról szóló 1989. évi Ii. törvény rendelkezései alapján
az önkormányzatok közötti együttműködés továbbfejlesáése, a kistérségi érdekek
batarozottabb képviselete, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési,
vidékfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása céIjából kistérségfejlesztési egyesületet
heznak hoztak létte, amelynek jelen Alapszabályát az eglesülési jogról, a közhasznú
jogtíIlásről, valamint a civil szervezetek műkötlésérű és tdmogatdsáról szóló 201l. évi
CLXXV törvény (továbbiakban: Ectv,) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint
aktualizáltak:

l. AZ EGYESULET EI^IE E

,,ARANYHOMOK" Kistérségfej 1esztési Egyesület

Ií. AZEG ET VIDITETT NEYE

,,ARANTYHOMOK" Egyesület

íII.. AZ EGYES SZEKEELYE

6000 Kecskemét, Kossuth tér i. Pf.: I44.

Iv. AZ EGYES ET TELEPHELYEI, FIOKTELEPEI

1. Áz Egyesület telephelyei:
6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.

6000 Kecskemét, Balaton u. 19.

Z. Az Egyesület fióktelepei:
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.

6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.

v. AZ EGY ET AL TAGJAI

Kecskemét Megyei Jogú Város Onkormányzata

Tiszakécske Város Ónkormányzata

Laj osmizse Város Önkormányzata

Kerekegyháza Nagyközség Önko rmányzata

Laki tel ek Nagyközsé g Önkormányzata

kecskemét
Tiszakécske

Lajosmizse

Kerekegyháza
Lakitelek

Napszabály



Fel sőlaj os Község Önkorman yzaía

Fülöpháza Község Önkormanyzata

Fülöpj akab Község Önkormán yzata

Helvécia Község Önkormányzata

J akabszállás Község Önkormrin yzata

Kunb aracs Község Önkormarr y zata

Kunszállás Község Önkormán yzata

Ladánybene Község Önkormán yzata

Nyárlőrinc Közsé g Önkorman yzata

Orgovány Község Önkormarr yzata

Szentkirály Község Önkormányzata

Tiszaug Község Önkormányzata

Váro sfold Község Önkormán yzata

ea$€}szt€
Felsőlajos
Fülöpháza

Fülöpjakab
Helvécia
IakabszáIlás

kunbaracs

kunszállás
Ladánybene

Nyárlőrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszaug

városfold

Yí. AZE CELJA
Az LLT 

^LA 
FoLyTAToTT TavÉKEIr[ysEq§OBQ§

l. Az Eevesület célja:

1.1. a regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az elthez

kapcsolódó tevékenységek koordi náIása,

hazai és nemzetközi pályénati lehetőségek felkutatása, pályénatirás, páIYénatkíirás,

Euroatlanti integráció elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásénak

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
hátrányo s hely zetű c soportok társadalmi e sélye gyenlő sé gének elő se gíté se,

nevelés, oktatás, ismeretterj esztés,
területfejlesztés,
agrárstruktura- és vidékfejlesztés,
kömyezetvédelem,
természet és állatvédelem,
kulturális örökség megóvása,
turizmusfejlesztés,
mikro-, ki s- és középv á|Ialkozások támo gatás a,

közös területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása.

I.2. A fenti célok megvalósítása érdekében:
közös pénzalapo| hoz létre,
közreműködik az egy önkormányzat teherbíró képességét meghaladó innovatív

b eruház ások megvaló s ításáb an,
- közreműködik a kistérség viszonylag homogén

adódó speciális problómák megoldásában,

Alapszabály
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- tárnogatja _ az együttműködésből szírmazó összehangolt tervezés nyújtotta

előnyök kihasználásával- az egységes kistérségi menedzsment érvényesítését,

- támogatja a kistérség nagyobb térségek együttműködéséhez történő integrációját.

2. Az Egtesület a fentí céljaí megvalósítása érdekében az alábbi kÖzhasznú
tev é ke ny s é ge ket fo lytatj a :

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismereűerjesztés,
- kulturálistevékenység,
- kulturálís örökség megóvása,
- természetvédelem, állanédelem,
- környezetvédelem,
- hútrúnyos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának

elősegítése,
- sport,
- településfejlesztés, településrendezés.

Az Egyesület alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységi
köreí a rEÁOR '08 szerínti besorolás alapján a következőek:

- Az Egyesületfőtevékenysége:
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- A további tevékenységí körök:

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvdny kiadása
58.19 Egyéb kiadóí tevékenység
6 3. 1 1 A d atfe l d o lg o zás, w e b, h o s ztin g s zo l g áltatá s
63. 1 2 Yilágháló-portál szolgáltatás
63.99 M.n.s. egléb informácíós szolgáltatős
70.21 PR, kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadós
7 2. 1 9 E gléb termé szeűudományi, műszaki kutatós, fej lesztés

7 2. 2 0 T ár s ad al o mtu d o m ány i, h u m án kut at á s, fej l e s zt é s
7 3. 1 1 Reklámüglnökí tevékenység
7 3. 2 0 Piac-, közvélemény-kutatás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8 2. 1 1 Ö sszetett admínísztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodaí szolgóltatás
8 2. 3 0 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nemfelsőfokú oktatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
9 4. 1 1 Vállalkozóí, munkaadói érdekképvise let
94. 1 2 Szakmai érdekképviselet
9 1.02 Múzeumi tevékenység
g1.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látvúnyosság működtetése
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3.) Az Eglesület az Ectv. WI. fejezete szerint működő közhasznú szervezet, amelY

közhasznú tevékenységét a Magllarorszóg helyí önkormányzatairól szóló 2011. éví
CLWIX. törvény 13. § (1) bekezdésébenfoglalt alábbí közfeladatokhoz kapcsolódóan
végzi:
1. te lep ülé sfej le szté s, települé s r e nde 7é s ;
7. kulturális szolgúltatős, különösen ű nyilvános könyvtdri ellátds biztosítása;

íilmsanhtía előadó-művészeti szervezet túmogatdsa, a kulturúlk örökség helyi védelme;

a h e ly i kö zműv e lődés i t ev é k e ny s é g túmo g atás a ;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turízmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők szdmára - jogszabályban meghatározoű termékeik -
értékesítési lehetőségeinek biztosítósa, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ífiúsági üglek

Az Eglesület a közhasznú tevékenységét az alábbi, egyéb jogszabályokba foglalt
közfeladatokhoz kapcsolód őan v égzi:

iskolarend§zeren kívüli, öntevékeny, önképző,, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,

népfőiskolák megteremtése1 ^ település környezeti, szellemi, művészeti

értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása; a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése [a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szőlő 1997. évi CXL. törvénY

76. § (1) és (2) bekezdés a), b)o e) pontjai],
óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelés-

oktatás, nemzetiséghez tartozők általános iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi
ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, gimnáziumi nevelés-oktatás,
szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, nemzetiség
gimnáziumi nevelés-oktatása, nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása,

nemzetiség szakiskolai nevelés_oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében

folyó nevelés-oktatáso felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő neveléso

fejlesztő nevelés_oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermeke§ tanulók
óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igénYŰ

gyermekeknek, tanulóknak az ővodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a tÖbbi
g}ermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben,
Ógészségtigyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés

alatt, álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szÜkséges oktatás,

pedagógiai-szakmai szo|gá|tatás [a nemzetí köznevelésrű szóló 2011. évi CXC.

törvény 2. § (1) bekezdés,4. § 1. pont a)-u) alpontjaiJ,
közösségi kulturáüs hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre
szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló

kulturális célok megvalósításának támogatása; a művészetiintézmények, továbbá

a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a

művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek

létrehozásának, megőrzésének segítése [a helyi önkormányzatok és szerveik, a

köztdrsasúgi megbízottak, valamint egles centrdlis alórendeltségű szervek feladat- és

hatdsköreirű szóló 1991. évi XX tv- 121. § a),b) pontjai],
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kulturáüs örökség védelme, nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé
tétele [a kulturúlis örökség védelmérű szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1)

bekezdése és 61/8. § (3) bekezdéseJ,
természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos
ismeretek oktatása [a természet védelmérű szóló 1996. éví LIil, törvény 64. § (1)

bekezdéseJ.

4. Az Egslesület áItal folytatoű gazdusági-vúllalkozdsi tevékenységhez kapcsolódó
tevékenységi körei a TEAOR '08 szerinti besorolás alapjdn a következőek:

e+A+. 0 1. 6 1 Növénytermesztési szolgáltatás
W. 0 1. 62 Állattenyésztlsí szolgóltatós
02. 40 Erdészetí szolgáltatás
1 0. 3 9 E gyéb gyüm ölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartó sítás
W l 8. I 4 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
3 2. 9 9 E gyé b m. n. s fe ldo lg o zó íp ari tevé ke nys é g
52++ 47.11 Elelmiszer jellegű bolti veg)es kiskereskedelem
47.2 1 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
927- 4 7. 29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4 7. 4 1 S zám ítógép, pefiféfia, szoftver kiskereskedelme
47.42 Telekommunikácíós termék kískereskedelme
47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

4 7. 6 1 Kö nyv-kís keres ke de le m
4 7. 62 Úiság-, papíráru-kiskereskedelem
4 7. 64 Sp ortszer-kiskere s ke dele m
4 7. 6 5 Játék-kískereskedelem
4 7. 7 6 D ís zn öv é ny, v etőma g, m űtr úg1l a, h o b b iú llat-e le d e l kís ke re s ke de lm e
4 7. 7 7 Óra-, é ks7er-kis ke res ke de lem
47.78 Esléb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.81 Elelmiszer, ital, dohónyőru piaci kiskereskedelme
47.82 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
ffi
47.89 Egyéb áruk píací kiskereskedelme
47.9 1 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
6W- 4 9. 3 9 M. n. s. e gy é b s zár azfti l di s ze m é ly s zállít á s
W
49.4 1 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
5 5. 2 0 Üdülé sí, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55+;- 5 5. 9 0 Egyéb szólláshely-szolgáltatds
W 58.11 Könyvkíadás

is
5 8. 1 2 Címtdrak, level ezőj egyzékek kiadósa
58.13 Napilapkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadúsa
58.19 Egyéb kíadóí tevékenység
58.21 Számítógépes játék kíadása
q+,§*eÉxtr'1ricctá§
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b
5 8.29 Egyéb szoftverkiadás
5 9. 2 0 Hangfelvétel készítése, kíadása
6 0. 1 0 Rá dió m űs o r -s zo lgúltatás
6 0. 2 0 T e levízió műs o r ö ss ze úllítús a, s zo l g dltűtús a
6 1. I 0 Vezetékes távközlés
61.20 Vezeték nélküli távközlés
61.90 Egyéb távközlés
62. 0 1 Szómítógépes programoaós
6 2. 0 2 Info rm ác ió-te c h n o ló giai s zaktan ó c s adás
6 2. 0 3 S zámító gép-üzem elteté s
6 2. 0 9 E g é b info r m áció -te c h n o ló giaí s zo lgúltatás

1+3a fi . 1 1 A d atfe l d o lg o zás, w e b - h o s ztin g s zo l g ált atd s
W

63. 1 2 Vílágháló-p ortál szolgáltatás
63,99 M.n.s. egléb informúciós szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt íngatlan bérbeadása, üzemeltetése
14a++ 69.10 Jogi tevékenység
14+2 6 9. 2 0 S zámvite li, kö nyvviu gólói, adós zakértői tevé kenys ég
70.21 PR, kommunikáció
"74,+4 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7 1. 1 1 Epítészmérnöki tevékenység
qA 7L12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
?4,,10 Hirdetés
7 2. 1 9 E gl é b te rmés zett udo mdny i, műs zak i k utatás, fej les ztés
7 2. 2 0 T ár s a d al o mtu d o m ány í, h u m dn kutató s, fej le s zté s
7 3. 1 1 Reklámügynökí tevékenység
73.12 Médíareklám
14+g 73. 2 0 Píac-, közvélemény-kutatás
7 4. 1 0 D ivat-, fo rm aterve zé s
14'€+ 74.20 Fényképészet

7 4, 3 0 F o rdítás, tolmács olús
74,SFMáshsva negr serelt egyéb gazdasági szelgáltatás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszakí tevékenység
7 7,2 1 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77. 2 2 V'ideo kaxeűu, le mez kölcsö nzése

@OnzOse
77.29 Egyéb személyí használatú, háztartósi cikk kölcsönzése
11+?. 7 7. 3 3 lro dagép kö lcsönzése (bele értve : szdmítógép)
7 7. 40 Immateríálís javak kölcsönzése
14é+7 8. l 0 Munkaközvetítés
78. 2 0 Munkaerőkölcsönzés
7 8. 3 0 E gyéb emberierőforrds -ellátás, -gazdálko dás
79. 1 I Utazásközvetítés
63'3€ 79" 12 Utazásszervezés
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64,?Q, Távl<ézlés

79.90 Egltéb foglalás
82. 1 1 Összetett admínisztraűv szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb írodaí szolgáltűtás
8 2. 3 0 Konferencia, kere skedelmi b emutató szervezé se
82.9 1 Követelésbehajtás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgúltgtós
U2 85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nemfelsőfokú oktatás
8e3€ 85.42 Felsőfokú oktatds
8S.51 Sport, szabadidős képzés

8 5. 5 2 Kulturális képzés
80,42 Máslreva ner"r serelt felnőtt és eg}éb ektatás
85.59 M.n.s. egléb oktatás
8 5. 60 Oktatást kiegészítő tevékenység

9 1. 02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb lúnányossúg működtetése
9+t 94. 1 1 Vállalkozói, munkaadói érdekképvíselet
9++2-94. 1 2 Szakmai érdekképviselet

je
alapján-az-alább+

W
80,42lr4ásheva nern sgrelt felnőtt és e^yéb ektrtás (1)

92,52 \4ú-eumi ter,ékenység, kelzurális örökség vééelme (6)

i
i

Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységét csak a közhasznú vagy a jelen
o kir at b an me g h at dr o zott alap c é l e lé r és e, e lős e gítés e é rde k é b e n v é g zi.

5.) A fenti célok megvalósítása érdekében azEgyesület együttműködik minden szewezettel,
közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérése érdekében
munkálkodik.

6,) Az Egyesület jogi személy.

Alapszabály



1.)

Aranyhomok Kistérségfeilesztési Egyesület

7,) Az Egyesület közvetlen polítikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
fiiggetlen, azoktőI támogatást nem kaphat és azoknak támogatást nem nyújthat, megyei,
helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, nem támogat.
Az Egyesület politikai tevékenységet a jövőben sem kívan folytatni.

S.) Az Egyesület működése során gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt,
együttműködik nemzetközi, országos és helyi hasonló célú egyesületekkel, társadalmi
szervezetekkel.

YII. AZ EGYESULET TAGJAI

Az Egyesület rendes tagjai a--+V=-pen+Uan az V pontban megjelölt alapító
önkormányzatok. Rendes tag lehet továbbá minden más önkormányzat is, amelynek
képviselőtestülete - határozatban - kinyilvránítja belépési szándékát, elfogadja az

Egyesület alapszabályát, részt yesz az Egyesület munkájában és fizeti a megállapított
tagsági díjat.

Pártoló tag lehet minden más természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági és tá+sadalmi civil szervezet, amely elfogadja az EgyesÜlet
alapszabáIyát és ameghatározott célok megvalósítását anya§lag is támogatja.

A rendes tagok évente í}€t a lakosságszám és a

Taggyűlés által eg,l főre meghatórozott tagságí díj szorzatának megfelelő összegű
tagságidíjatköte|esekfizetni,me1ynekösszegeW2014-ben110'-Ftl
fő. A tagsági dijatminden év miárcius 31-ig kell befizetni.

A tagönkormányzatokat az Egyesületben a mindenkori polgármesterek, vagy a

Képviselőtestület áItaI apolgármesterek helyettesítésére megbízott személyek képviselik"

Az EgyesüIet a kítúzött célok megvalósításához - kiilön megállapodások alapján -
igénybe veszi és koordinálja a kistérség más gazdaságs és civil szervezetei
közreműködését.

A tagönkorményzatokat képviselő polgármesterek egyenlő jogokkal vesznek tészt az

Egyesület Taggyűlésén. Óket azonos szavazatt jog illeti m€9, váLasztők és

megválaszthatók bármely tisztségre. Jogosultak azBgyesület könyveibe és egyéb iratalba

betekinteni és felvilágosítást kérni, illetve az Egyesület bármely szervének törvénysértő

határozatát- a tudomásra jutástól szltmított 30 napon belül- bíróság elŐtt megtámadni.

A tagság megszűnik:
a tagönkorm ány zat j o gutód nélküli me g szűné séve l,

az Egyesület megszűnésével, illetve feloszlatásával,
az Egyesületből való kizárással,
kilépéssel.

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)
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u/ Kilépéssel lehet megszüntetní
közölni az Egyesület elnöke felé.
megszűník.

a tagságot oly módon,
Az egyesületí tagsdg a

hogy a kilépést írásban kell
kilép és ír ásb e lí b ej e lenté sév e l

l.)

A.)

b.lKizárással szűnik meg a tagság:

az Alapszabály súlyos megsértése esetén,

ha a tag, vagy képviselője a tagsági jogokkal visszaél és ezzel U+res+S+€

*"eáu"e-+.tt@bíróságiúton,jogerősenmegá11apítottjogtalan
előnl,t szetez, másoknak káfi okoz,
tagdíj-íizetés és egyéb kötelezettségeinek a határidő lejárta után Írásbeli

figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget.

ilir*n*t az ok részletes felttintetésével bármely tag írásban kezdeménYezheti. A
kizárásról a Taggytílés 2/3-os szótöbbségget nyílt szavazással dönt.

Az Egyesület szervei:

Az Egyesület legfobb szerve a tagok /képviselőik/ összességébŐl állÓ TaggYŰlés.

A Taggyűlés ülése nyilvános. A Tagg$ílés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben

jogosult dönteni.
a-raggyűlésen az Egyesület pártoló tagjainak, valamint a meghívott Szakértőknek

tanácskozási joguk van.

Kizaró l ag a Tag gl,tíIé s hatáskörébe tartozik :

- döntés a közös beruházások megvalósításáról,
- döntés a közös céltámogatási kérelmek,pályázatok benyújtásáról,
_ azEgyesület szervezeténekés működésénekmeghatarozása,
.aZEgyesü1etévesköltségvetésének,zárszámadásának,iffi

@elfogadása,
- a szdmviteli tarvaény szerinti éves besztímoló jóvtíhagllúsa, eUel eglidejűleg

körhasznúságí melliklet készítése és elfogadúsa az Ectv. 29. § (3) - (7) bekezdése

szerint;
- az alapszabály módosítása, elfogadása
- döntés tagok felvételéről, illetve kizarásaról,
- a tisztségviselők /EInök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottsági ElnÖk és tagok/

megválasztása, visszahívása,
Egyesületi Titkár kinevezése, visszahívása

a'apjáfiT
_ döntés az Egyesület más társacialmi szervezettel való egyesüléséről, Í-eloszlásának

kimondása.

Alapszabály
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B.) A Taggyűlés - egyszeni szótöbbséggel. nyílt szayazással4 év időtartamra,4 főből állő (1

elnök és 3 elnökhelyettes) Elnökséget választ.

Az Egyesü|etet az Elnök képviseli. Az EgyesüIetet az Elnök akadályoztatása vagy
távolléte esetén a megválasztott elnökhelyettesek közül Tiszakécske Város
Önkormányzatának polgármestere képviseli. Két Taggyűlés közötti időben az Elnökség
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizarólag a Taggyűlés hatáskörébe.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következ ő T aggyúlésen köteles beszámolni.

Az Etnökség legalább negyedévente ülésezik, ülései nyilvánosak Az Elnökség ülését a
Titkár hívja össze, lehetőleg írásban úgy, hogy a napirendi pontokat tartalmaző, po§tai
úton küldött írásbeli meghívó a tagokhoz az ülés idópontja előtt legalább 5 nappal
megérkezzen. Stirgős vagy indokolt esetben telefonon, faxon is értesíthetőek a tagok,
ebben az esetben 5 napnál korábbra is összehívhatő azülés.

^z 
Elnökég hatáfozat

Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. Ha az ülést
határozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy azt az eredeti napirenddel 15

napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni azza|, hogy a megismételt ülés
időpontja az eredeti meghívóban is megielölhető. A megismételt ülés is akkor
határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van.

Az Elnöks ég döntéseit nyílt szav azőss al, e gyszerű szótö bbsé g gel ho zza;

Az Elnökség működésének szabályait - a taggyűlésre vonatkoző szabályokat alapul véve

- maga állapítjameg.

C.) A Taggyűlés - egyszení szótöbbséggel, nyílt szavazással,4 év időtartamra 3 főból álló -
1 Elnök és 2 tag - Felügyelő Bizottságot választ, A Felügyelő Bizottság közvetlenül a
Taggyűlésnek van alárendelve, annak köteles évente beszámolni.

A Felügyelő Bizottság ülésót annak Elnöke hívja össze.

A Felügyelő Bizottság működésére az Elnökség működésére vonatkoző szabályokat kell
alkalmazni ; ezen túlmenően működé sén ek szabály ait maga állapítj a me g.

s€g

ja.

2.) Lz Egyesület alkalmazottaiftilött a munkáltatói jogokat a Titkár gyakorolja.

Alapszabály 11
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IX. AzE, ET D

1.) A Taeeyűlés és az Elnökség:
- Taggyulést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal kell tartani.
- Rendkívüli ülést kell tartani, ha

a) azt a tagok legalább |l3-a az ok és a cél megjelölésével kéri,
b) a bíróság elrendeli.

- A Taggytílést az Elnök hívja össze úgy, hogy a Taggytílés üléseire szóló és a
napirendet is tartalmazó meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal meg
kell iaildeni az Egyesület valamennyi tagjának.

- A Taggyűlés batározatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Ha az ülést
l,ntírozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy azt az eredeti napirenddel 30
napon belül ismételten össze kell hívni. Ekkor aTaggyűlés a megjelentek számától
fiiggetl enül határo zatképes.

- A Taggyűlés döntéseit nyíltszavazássa| és egyszení szótöbbséggelhozza, ideértve
az éves beszámoló jóváhagyását is.

- Szavazategyenlőség esetén a téma tfugyalását tovább kell folyatni. Ismételt
szav azate gyenlőség esetén az Elnök szav azata dönt.

- A Taggyűlés döntései során mindenkor köteles biztosítani az önkormányzatijogok
érvényesülését, a tagok egyenjogúságát és igényelni a tagok aktív közreműködését.

- Az Egyesület tevékenységéről és gazdáIkodásaról szóló éves beszámolót és a
közhasznúságs mellékletet - a hozott határozattal- minden évben meg kell kiildeni
a tagönkorm ányzatok képviselőtestületeinek.

- Mind a Taggyűlés, mind az Elnökség, mind a Felügyelő Bizottság üléséről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottaknak a lényegét, míg a hozott
határ ozatokat sző sz erint r ö gziti. A taggytíl é s határ ozatainak szétmozása évenként
kezdődik folyamatos arab sorszámozással, a hatátozatok jelölése:
......../....'évl.,...hől....naplsz.TaggyűlésiHatrírozat,@
trrnöksée minden tad
kije'ört 2 hiteresítő

@
- A tagglűlési jegyzőkönyvet alóírja a levezető Elnök és a Tagglűlés által erre

kijelölt 1 hitelesítő tag, az Elnökség ülésérű készüIt jeglzőkönyvet annak
minden tagja, míg a Felüg,lelő Bizottság üIésérű készült jeglzőkönyvet az Elnök
és 1 hitelesí,tő tag.

- Az Egyesület Titkára aTaggyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe. A Titkár köteles az Elnökség által hozott
döntések nyilvántartását napra készen vezetni, amely nyilvántartásból
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és
ellenzők számar ány a ( h a le h ets é g e s s ze m é ly e) .

- A Titkar köteles aTaggyűlés és az Elnökség általhozotthatározatokat - amelyek
bármely tagot vagy harmadik személyt érintenek - a döntés meghozatalát követő
15 napon belül, írásban ajánlott postai küldeményként feladva az éintettnek
megküldeni.

- Az Egyesület működésével kapcsolatos döntéseket, határozatokat köteles a Titkár
a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifiiggesaeni a döntés
me$tozatalát kovető 8 napon belül, 5 munkanap időtartamra.
Az Eglesület vállalja, hogy a honlapján az éves beszámolót és a közhasznúságí
mellékletet, a Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat közzéteszí,

Alapszabály 12
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tovóbbá az Interneten keresztüI bíztosítja, hogl a nyilvánosság folyamatosan
értesülj ön az Egyesület tevékenységérű.

- Ezen kívü1 egyedi döntés alapján a helyi vagy megyei sajtó útjan is közzé tehetők a

fontosabb határozatok döntések.

2.) A Felügyelő Bizottsáe:
A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.
Feladatai:
o ellenőrzi az Alapszabály és az Egyesületekre vonatkozó jogszabályok szerinti

műkö d é st, gazdálko dást, a Ta g gyű Ié s határ o zatainak vé grehaj tás át,
o ellenőrzési tapasáalatairól évente beszámol a Taggyűlésnek,
. a szervezet gazdálkodásának, folyamatos, időszakonkénti visszatérő vízsgáIata,
. az éves költségvetés tervezetének véleményezése,
. azéves pénzügyi zárásvizsgálata,
. írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról a

Taggyúlés részére,
o c,éIzottvizsgálatok lefolYatása.

- Feladatának ellátása során f§i-}den ea:dál'<
betekinthet; a szen,ezet alkelma-ettaitél; tisztségviselőitől infermáeiókat; jelertést

a vezető tisztségviselőktű jelentést, az Egyesület
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagl felvilúgosítást kérhet, tovdbbá az
Eglesület könyveíbe és irataiba betekinthetl azokat megvizsgálhatja. Tevékenysége
kiterj ed a gazdálkodás cél szeniségének a vízsgáIatára is.

- A Bizottság múködésének szabályait magahatározza meg.
- A Bizottság köteles M intézkedésre jogosult Taggyűlést tájékoztatni és annak

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) azEgyesület működése során olyan jogszabálysértés yagy az Egyesület érdekeit

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhádtása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
Egyesületi Taggyúlés döntését teszi szükségessé,

b) a vezető tisáségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- Az intézkedésre jogosult Egyesületi Taggyűlést a Bizottság indíWányára - annak

megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén az Egyesületi Taggyűlés összehívására a Bizottság is
jogosult. Ha az arra jogosult Egyesületi Taggyűlés a törvényes múködés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi feliig}€letet ellenőrzést ellátó szervet.

- A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az űj tisztsége elfogadásától
számított 15 napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági
tag, ír ásb an kötel es táj ékoztatni.

- A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait nyíIt
szav azás sal, e gyszení sz ótöbbs ég gel hozza.

3.) A tisztséeviselőkíe és a Titkíárra vonatkozó közös szabályok:
Az Egyesület tisztségviselőit (Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottság Elnöke és

tagjai) és a Titkárt az Egyesület legfőbb szerve váIasztlameg.
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Tisáségviselő (Elnök, Elnökhelyettes, Felügyelő Bizottság Elnöke és tagja) csak

Egyesületi tagönkormányzatot képviselő polgármester lehet. A tisztségviselŐket a
Taggyűlés - ha feladataikat nem megfelelően látjak el _ visszahívhatja.

Az Egyesületi Elnököt, Elnökhelyetteseket a Taggy,tilés 4 éves időtartamra egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással a tagönkorményzatokat képviselő polgármesterek közÜl

választja.

A Titkárt a Taggnilés nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az

Elnökség gyakorolj a. A Titkár munkáj áért dijazásban részesülhet.

A tisztségviselők és a Titkar az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betÖltő

személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége

alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szew által

no|Őtt határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott

károkért a polgári jogszabályai szerint felelnek.

Megszűnik a tisztségviselői megbízás:
a. ) a me gbí zás időtartamának Iej ártáv aI,

b.) visszahívással,
c.) törvényben szabályo zott kízárő ok bekövetkeztév e|,

d.) lemondással,
e.) elhalálozással.

A tisztségviselő tisáségéről bármikor lemondhat, azonban ha az EgYesÜlet

működőképessége eá megkívénja, a lemondás csak annak bejelentésétŐ| számított

hatvanadik napon válik esedékessé, kivéve, ha a legfőbb szerv az Űj tisztségviselŐ

megválasztásaről már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatálYossá váIásáíg a

tisziségviselő a halaszthatatlan döntések meg} zatalában, illetve az tlyen intézkedések

megtételében köteles részt venni.

éréekel*

A Tagglűlés, valamint az Elnökség hatátozathozatalában nem vehet részt az a személY,

aki vágy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) ahatározat alapjan

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bj bar-ityer, -a.- előnyben részesül, illetve a megkötendő jogÜgYletben

egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek aközhasznú szervezet céI szerinti juttatásai keretében a bárki

által megkötés nélkil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a-társadalmi

"*-"*+ 
az Egtesület áItal tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyeló szerv einöke vagy
la

tagtra, illetve könywizsgdlója az a személy, aki

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerve elnöke

nem értve az Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik
tölthetnek be),

vagl tagja (íde
tisztséget nem
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A tisztségviselők feladatukat dijazás nélkül látják el.

b) a közhasznú szewezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

á11, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhaszní szewezet cél szerinti juttatásaból részesül - kivéve a bárki által

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és *+arsadalmi
5g6yi.íffi+ az iEgyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő
okíratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást - , illetve

d) az a) - c) pontban meghatározott személyek közelihozzátartozőja.

vezető tisztségviseléje az a személy; aki elyan közhasznú szen,ezetnéltéltött be arxrak

rendjéér széró töry

A közhasznú szervezet megszűnését követő húrom évig nem lehet mús közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korúbban olyan közhasznú szervezet

vezető tisztségliselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -
,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgl, hog1l az dllami adó- és vámhatóságnál

nyílvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az dllamí adó- és vúmhatósttg jelentős összegű adóhidnyt tártfel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatósdg üzletlezárós intézkedést alkalmazott,

vag1l üzletlezúróst helyettesítő bírsúgot szabott ki,
d) amelynek adószámát az óllami adó- és vámhatósdg az adózás rendjérű szóló törvénY

szerint feffi gge sztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamerrnyi érintett

közhasznú szewezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisáséget egyidejŰleg más

kőzhasznú szervezetnél is betölt.

Az Egyesület vagyona a következő fonásokból képződik:
- a tagok áItalbefizetett tagdíjak,
- a pártoló tagok hozzájátrulásai, befizetései,
- méghat érozott feladatokra leadott céltámogatások, különbözó páIyázatokon

éréekében hasznátiák fel; a közhasznú eélra ferdítják,
az Egyesület céljái megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében

ezen- okirat W4. pontjában részletezett gazdasági-vállalkozási tevékenYséget

folytathat, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélYeZtetl AZ

elnyert támogatások,
a működés során keletkezett egyéb bevételek,
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Egyesület a gazdálkodúsa során elért eredményét nem oszthatja fel,
o kiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania,
a könyvelési, ügyviteli feladatokat kiilön megbizás alapján
formájában - könyvelő igénybevételével látja el.

azt a jelen

szolgáltatás

xT- ZIIASZNUSAGI RENDE EK

1.) Az Egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú.

2.) Az Egyesület tagjain kívül bármely magán és jogi személy is részesülhet a közhasznú
szolgáltatásokból.

ís

3.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyí éfintett
közhasznú szervezetet előzetesen tdjékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél ís betölt

4.) Az Egyesület nyitott, ahhoz bármely hazat vagy kí,ilföldi természetes, vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szewezet pénzbel| vagy természetbeni
adománnyal csatlakozhat. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos
piaci áron nyilvántartásba veszik.

5,) 
^ 

ve-ető szefi,e
i
@

5.) A vezető szervek tagjaival, valamint a tisáségviselőkkel kapcsolatos összeferhetetlenségre
az Ectv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadők.

6.)AzEgyesü1ethivata1osiratainakkezelése@,a7Egyesület6000
Kecskemét, Rákóczi út 3. szám alattí telephelyén, az Egyesület irodájában történik és
kerü1 elhelyezésre. Az iratokba való betekintés a Taggyűlés tagjainak bármikor, külső
érdeklődőnek írásban egyeztetett idópontban lehetséges, ha az nem sérti a személyes
adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat, illetve az Egyesület érdekeit. Az
iratbetekintésnél az Egyesület Titkárának jelen kell lennie.

7.) Az Egyesület nyilvánosságra hozza a szolgáItatásainak igénybevétele módjáról szóió
tájékoztatőt is. A nyilvánosságra bozatal a helyi média útjan történik, valamint
kö zzéteszlk az E gye sület székhe lyén elhe lyezett hirdetőtáblán.

8.) .

Alapszabály 16



Aranyhomok Kistérségfeilesztési Egyesület

8.) Az Egtesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcéI szerinti (közhasznú) tevékenységének elldtását és működésének

fenntartását"

)ilI. RENDELKEZESEK

1,.) Az Alapítók nevében az Egyesület Elnöke jogosult az Egyesület megalakulását követően
a bírósági nyilvántartásban vétel érdekében eljárni. Az Egyesület a bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre. A közhasznú szervezetté minősítést a nyilvántartásba
vétel iránti kérelemmel egyidejűleg kéri. Az alapitők jelen Alapszabéiyt az Egyesület
székhelyén elhelyezett hirdető táblán közzé teszik.

2.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, elsósorban az
egyesületekről, a közhasznú szervezetekről szőIő jogszabályok rendelkezései az

irányadóak.

Jelen okirat egtséges szerkezetbe foglalására a Preambulum, a IV. fejezet, az V. fejezet, a

VI..fejezet 2., 3., 4, és 7. pontok, a WI. fejezet 7.,2.,3.,7. pontok, a WII. fejezet 1. A) és B)
pontjuí és a 2. pontja módosítása, a korábbi 3. pont törlése, a X. fejezet 1,3. pontjaÍ, a X
fejezet, a XL fejezet 3., 5., 6. és 8, pontja módosítása miatt került sor.

Kecskemét,2014.

Dr. Zombor Gabor polgármester

Alulírott ,,Aranyhomok" Kistérségfejlesztési EgyesÜlet

képviseletéb". et3a*u - " .i"ri ,r"*"r.r"r. bírósági nyilvántartásáról és az ezzel c;sűfiiggő
eljárási szabályokról szóló 20IL évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése a|aplánigazolom,
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-

módosítások alapj án hatályos tartalmának.

Kecskemét,2074.
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BESZÁMOLÓ

Ladúnybenei Csiribiri Óvoda

2013/2014.

Készítette : Vída Lúszlóné



Beszdmoló

Intéanénytink működésének 20 l 3. szeptember 1 -20 l 4 j unius 3 0-i g terj edő időszakarót
szeretnék beszámolni.

I. Áz óvoda müködésifeltáeleí

Férőhely: 75 fő
Beíratott gyerekek sáma : 65 fö
2014. szeptember 1-én iskolábamew : 17 gyermek
Lo gopédiai foglakozásban részesült: 1 0 gyermek
Fejlesztő, felzárkőztató foglakoztatásban részesült : 9 gyermek

L 2013/2014-es nevelési évben a csoportok száma:3

r Három óvo,dai csoportunk 75 gyermek befogadására alkalmas, így a ferőhely
kihasználtsága majdnem maximális volt.

. Ev közben 1 gyermek kiiratkozott / Csépe Laura/, elköltöáek, és 2 gyermek
beiratkozott l lakobicz Viki, Székely Feri/.

r A gyermekek óvodába járása rendszeresnek nevezhetó, kir,étel a betegségek és az
iskolai tantási szirnetek időszaka.

o A Nevelési Tanácsadó szakemberei év elején felmérték a nagycsoportos
gyerekeket. Fejlesztendő 9 gyermek lett, akiknek az utógondozását
intézményünkben végeztük.

. Logopédiai ellátásban is részesültek a nagycsoportosok. A foglalkoásokat
Gereben Anita tartotta.

e A ladánybenei iskolába 16 gyermek fog járni, 1 gyermek logopédiai iskolában
kezdi meg tanulmányaít Kecskeméten. Eál János/

r Ebben az évben mozgásfejlesztésen is résá vehettek a gyerekek a szülők kérése
alapján.

óvodai csoport svermeklétszám
Bogyó és Babóca csoport- kiscsoport 23
csiga csoport - ktizéoső csooort a/)zJ
Pillansó csoDort - nagvcsooort I9



Nyár végi program lesz még a Fecsketábor, ahol iskolába menő nagycsoportosaink
ismerkedhetnek az iskolai élettel, tanítő nénikkel.

Külön foglalkozásokra is járhattak a gyerekek. Tcibben ósaől úszni tanultak a
kecskeméti uszodában, A fiúk pedig fociedzéseken vehettek részir jó időben az
udvaron.

. Hittanoktatás is volt, Lajosmizséről járt bozzfuk a református lelkész szerd:ínként.

2. Személyifeltáelek

Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetóen az ővoda személyi feltétele
határozzameg.

Kollektívankban az óvónők változatlanok, a technikai dolgozőknál viszont történtek
változások. Vinczéné Tóth Tünde januarban felmondott, helyette februártól Nagy Erzsébet
dolgozik. Fehér Erika a középső csoportosok dajkája elkOltözik, az ő munkaviszonya junius
30-ig tart.

Intézményünk minden dolgozőja szakirányú képzettséggel rendelkezik. Az óvoda
családias, biaonságos, nyugodt légkörének megteremtéséről, a gondjainkra bizatt gyermekek
érzelmi biztonságaról, sokoldalú fejlesztéséról 14 fóből álló, gyermek és hivatásszerető, jó
szaktudású, kreatív alkalmazotti közösség gondoskodik.

Felsöfoku végzettségú óvodapedagógus - 5 íö
Középfokúvégzettségű óvodapedagógus - 1 fő
Pedagógiai asszisztens - 1 fő
Szakképzettdajka - 2fő
Gondozónő és takarítónő - 1 fő
Elelmezésvezető - 1fő
Konyhai lozőnő - 3fő

csonort ovono daika
Bogyó és Babóca §sopoít-
kiscsoport

simkóné Jámbor Marianna Kisjuhászné Halasi Anita
vida Lászlóné

Csiga csoport -köz§pső
csoport

Bánszki Eva Fehór Erika
Gondos Róbertné

Pillangó csoport -
nagycsoport

Takács Mária Gulyás Tünde
Nagy Enikő



Technikai dolgozók:

Naey Lászlóné élelmezésvezető
Nagv Istvánné főszakács . konyhai dolsozó
sponga Györgyné konvhai dolgozó
Fabók piroska konvhai dolsozó
Nagy Erzsébet sondozónő. takarítónő

-í. Túrglífeltételek

Az óvoda tárgyi ellátottságát az ővodai ktiltségvetésből,
több letfonasból fej le sztetttik.

Szeptemberre elkészült a kerékpártároló, amihez a
támogatásából készult el.

Színtén a szülők segítségével tudtunk a homokozó fölé
helyen, naptól és esőtől védve tudnak a gyerekekjátszani.

4. Szakmaí munkúnk

szülői támogatásból, és pályázati

járdarész a Szülói Szervezet

tetőszerkezetet építeni. Ísy fedett

Óvodai nevelésünk legfontosabb céljait és értékeit az óvoda helyi nevelési programjában
rögzítettük. Óvodai nevelórnunkánkat akkor tartjuk eredményesnek, ha a gyermekek az
óvodás évek végén a nevelési programban meghatározott sikerkritérium jellemzőiveI
rendelkeznek.

Nevelőtestületiilrk a gyermekek képességének ismeretében meghatároáa aznkat &

normákat, szokásokat, szabályokat, amelyeket értéknek tekinttilrk, és azt, hogy milyen
teljesítményt fogadunk el sikeres fejlesáő munkának.

Folyamatosan figyeljük a pályinatí lehetőségeket, ezzel, is bóvíteni igyekszünk
lehetóségeinket a tárgyi fejlesáések és a programok teületén. Ebben a nevelési évben is több
páIyázatot is beadtunk, amik sikeresek is lettek.

2013. őszén résá vetttink a Nemzeti Tehetség Progtam óvodák részére meghirdetett erdei
óvodai program ciműpályáratélrn A megnyerttámogaási összeg 615 000 Ft volt. Majdnem az
összes óvodást igy 3 napra el tudtunk vinni kirrindulni a lakiteleki Kontyvirág erdei iskolába,
ahol a Tisza partjéln sok érdekes és új élménnyel gazdagodtak.

IPR pályrázat több komponensén is nyertesek vagyunk. Két alkalommal is 240 000 Ft-os
támogatásban részesült az óvoda, amivel a halmozottan Mtrányos helyzetű gyerekek óvodai
fej lesztő programban való részvételét tudtuk finanszírozni.
Szakmai munkránk jobb minősége érdekében képzéseken, megbeszéléseken vesztrnk résá. Két
kolléganőm Takács Máriaés Nagy Enikő a Szent Gergely Népfőískolán fejlesáőpedagógiai
óvodapedagógus képzésen vettek részt és sikeresen vízsgántak.
Hárman pedig részt vesztrnk az Ovodapedagógiai Nyári Egyetemen ahol új tanulási formák
alkalmazása az óvodában témakörben lesznek előaűsok.



5. Kapcsolatok

. ovoda és a család

Törekszúnk a bizalomra épülő család - óvoda kapcsolat méIyítésére, hangsúlyaznlk a
családi nevelés semmivel nem pótolható elsódlegességét, amit a nevelőmunkánkkal mi
kiegészítünk. Óvodankban lehetőségtrk van a szülőknek az ővodai élet megismerésére.

Az együttmuködés formái változatosak: beíratás, anyás beszoktatás, napi kapcsolatüartás,
szülöi értekezletek, családlátogatás, szülői igényltez igazodó beszélgetések a gyermek
fejlődéséről.

Közös ünnepélyek: Ószi Bá1, Farsang, Anyak Napja, családi kirándulások, Majáiis,
Gyermeknap és azEvziltő.

. Óvoda és iskola

A gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes együttműködés.
Fontosnak tartjulq hogy az átmenetet minél zökkenő mentesebbé tegyük.

A kapcsolattartás formái: látogatás az első osáályban, szülői értekezlet, tanító néni
látogatása az ővodában, óvodai, iskolai rendezvényeken részvétel, konzultáció, közös tánchía,
Fecsketábor.

. Óvoda és könyvtár, közösségi ház

A középsős és nagycsoportos gyerekek több alkalommal is látogatást tettek a konyvtarban és
a közösségi bárabarn ahol változatos programok várták öket, Volt íilmvetítés, ársasjátékozás,
kózös könyvnézegetés. Az iskolások pedig meséket mondtak a kisebbeknek.

ő. Rendezvények

Óvodai életi,inkben az tilrnepek és a jeles napok kitiiLrrtetett jelerrtőséggel bímak.

.3 Megiinnepeltiik a gyermekek születés- és névnapját.

.;. Izgalommal vártuk a Mikulást.
t Műsorral készülttink az adventi gyefiagyűjásra. Kwácsonykor együtt tinnepelttlrk.
a Farsangi mulatságunk most az óvodában volt, de itt is nagyon jó volt a hangulat.
.i. Március 15-én az emlékműnél ktiz<isen koszoruztunk.
{. Húsvétkor örömmel keresték a gyerekek a nyuszi fészkét.
* Anyák Napjara minden csoport versekből és dalokból összeállított műsorral késztilt,
* Haryomány óvodánkban: minden tavasszal Ovi-Gála tartása, ebben az évben ez

elmaradt, mert a kulturhráz felújítása januírban elkezdődött.
* Bűvész is szórakoztaíla a gyerekeket ebben az évben, és 2 zenés műsor is volt , a

Dóbiás zenekat jóvoltából . Ebből az egyik műsor ingyenes volt.



* Májusban mind a három csoport autóbuszos kirándulást szewezet. Ebben az évben a

kiscsoportosok az állatkertben voltak, és az állatkerti játszőhinban. A középsősök és a

nagycsoportosok együtt mentek kirándulni Nőtincsre a Seholsziget kalandparkba.

A következő nevelési évre óvodánkba 16 gyermek iratkozott be, így a várható létszám 65 fÖ

1esz.

A nyári pihenés ideje alatti feladataink :

- Falunapi teendők

A nyar folyamán óvodánk juniusban és augusáusban lesz nyitva, júliusban karbantartási , és

nagytakarítási munkák wiattzáwa leszünk, június 30 _ augusztus 4. kózött.

,, A j átsz óg,lermekek olyanok,
mint a művészek.

Hol hagtlományosak, hol újítók,
hol érthetők, hol érthetetlenek,

aszerint, hog az éppen
j e l e ntke z ő kifej e z niv al ónak

mi felel meg leginkabb,
Nem követnek valamely irányt,

hanem, úg,l növeluzenek
mint az élőfa:

ágaikkal minden ir ányb a,

g,lökereikkel leíelé,
kor o náj ukkal felfe l é. "

weöres sándor



Kunadacs-Ladánybene Álmlános Iskola
Bene Vitéz Altalános Iskola
ő045 Ladánybene, Fő út 72.
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A Kerekegyházi Gyermekjóléti Szoigiilat munkatársaival közösen két napos

táborí szervezink a halm ozottan hátrányos helyzetű tanulóknak a ladánYbenei

iskolában. Már a tanév folyamán szoros kapcsolatban tevékenykedtÜnk a

tanulók érdekében az iskolai védőnőt is bevonva. Családi és életviteli problémák

miatt különleges figyelernre szoruló gyerekeket szeretnénk a programba

bevonni.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet és a Polgármester Urat, hogy a kétnapos

programot 20 000 Ft-tal támogassák, melyet étkezésre fordítunk.

Segítségüket köszönöm, kívánok kellemes nyári pihenést,
-] 

l,
_ bí] t,_\,Í _\,_\ t4pl\u*L\
-B-erefiéné Gönczi l lona
intézményv ezető - helyette s é s

gyermekvédelmi felelős

Ladánybene, 201 4. június 1 7.
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Tárgy: LEÁDEB HACS forrás

Tiszteli Fatgármester Úr!

A Tiszától a Homokhátságig I_EADER Helyí Akciócsopo* tevékenységét még 2007. év végén kerdte

meg, azzal a céllal, hogy kidolgozza a térsóg 16 településére, közel 69,§00 lakosra a HelYi

Vidékfejlesztésí §tratégiát. A stratégia elfogadása után megalapították a Homokhátság Fejlődéséért

Nonprofit Kft-t, ami a Stratégia végrehajtásáért felelős koordináló és adminisztrációjáért felelős

§zerv. ,{z útvtvp lrányító Hatósága Együttműködési megállapodást kötött a HomokhÉtság

Fejlődéséért Nonprofit Kft.vel a LEADtR Program helyi szintű végrehajtása érdekében.

A N*nprofit Kft, feladatköre 2009. októberriben tovább bővÜ!t, Így már a régi iroda nent t,udta

biztosítani a kellő technikai, biztonsági feltételeket és a szűkséges iroda alapterÜlet nagyságot sem.

20ü9. cktóber elejétől a Kft_ akkreditált munkatársai a Mezőgazdasági ás Vidékfejlesztési Hivatal

{továbbiakban Mvl_i} feladatköréből átruhálott feladatokat is ellátnak.

Homokhátság Fejlődésáért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2ü12. májug 31-i hatállYal

elveszttette a HAC§ círnét, hiszen a754/20!7.{Vl.10.}VM rendeletértelmében HACS címmel a fentÍ

időpontot követően csa k egyesü let re ndelkezh€t.

A HAc§ cim megszerzésének azonban elófe{tétete volt, hogy a HACS jogi személYiséggel rendelkező

szerv€zete által a működési keret terhére 2009. decemberáben felvett előleg visszafizetésre kerüljön.

Az előleg visslafizetéséhez a HAC§ tervezési terü|et önkormányzatai lakosságariinYos módon

hoezájáruttak, így az lr.ánr7ító Hatóság által meghat*rozott feltételeknek rnegíelelően a Homokhátság

Fejlödéséért VidékfejlesztÉsi Egyesület 2011, ncvember 07-én mega[akulhatott,

2012. júlíus 11_én Kecskeméten pctgármesteri szakmai értekezlet rnegtartására kcrÜlt sor, ahol a

jelenlévők konszenzusos döntés alapján elfogadlák, hogy a települések IakosságaránYosan járulnak

hozzá a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztási Egyesütet műkÖdési kÖltsegeinek

előfinanszíro zásáhaz, melyhez szükséges összeget biztosrdák az egyesület ré§zére 2012, évi

folyósítással, 2013. december 31-i8 tartó futarnidőre, 6 hónap visszafiz,etési haladék biztosításával,

2014. iúnius 17_én a térség polgán-nesterei ismét konszenzusos dÖntésre jutottak, azat a 2012-ben

biztosítoit, karnatmentes kölcsönre vonatkozó szeteődések meghosszabbítása mellett döntöttek

egyhangúan , az1al, hogy a LEADER HACS terverési területéhez tartozó önkorrnányzatok egységesen
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1epülés 5z€retn€és lakosságarányosan, l :sület fenntartasában,

részesülni a vidékfejlesztési tánrogatásokból a 2014-2020 közötti időszakban is,

Az Egyesület anya€i §ecít§ég és előfinanszírozás hiányában képtelen műkórlni. A probléma

megoldására az őnkormányeatokkaí való közös összefogás és együtte§ támogatás hozhat érdemleges

eredményt, hiszen a térségi eredmények az egyesület sikeres működÉsét Ígazolják. Amennyiben a

folyamatos műkódés nem birtgsítgtt, a LEADER HAC§ cím visszavonásra kerÜl, Így a szomszédgs HAC§

iroda vagy al MVH rendelkezik majd a farrások leletti döntéssel.

Az tgyesület hitelkérelmét - megfelelő önkormányzati kezesség vagv ingatlan biatosíték híányában -
több pénzinté;et is elutasította, Ezért kéri a tér§ég ónkormányzatainak segítségét, hogy azok a 2012-

ben biztosított, lakosságarányos tagt kölcsónre vonatkozó szerződések 2019. december 31,,ig tÖrténő

meghossza bbítá sával biztosítsá k a LEADIR szervezet folyarnatos működését"

Ezért tisztelettel kérem a Polgármester Urat, hogy amennyiben lehetséges, ae Önkor:ménYzat

Képviselő Testülete elé mihamarabb terjessze a mellékelt Előterjesztést, hogy a kÖlcsÖnszerződések

még a lejárat előtt meghosszabbitásr:a kerülhessenek-

Segítő közreműködését előre is köszönöm!
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E l őte rje szté si j av a s l at :

Tisztelt Képviselő-testü let !

Onkormányzatunk a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként vesz részt az

Európai Unió által biztosított LEADER források térségi felhasználásában. Az Egyesület 2012. május 1-

Óta a helyi akciócsoport (HACS) jogcím birtokosaként részt vesz a Helyi Vidékfejlesztésí Stratégia éves

felülvizsgálatában és annak időszakos értékelésében, tájékoztatja a helyi szereplőket a pályázati

lehetőségekről, projekteket generál, illetve az UMVP lll. tengelye és a LEADER pályázatok esetében
hatósági ellenőrzési szerepkört is betölt,

Egyesületünk 201"4. március 03-án kérelmezte 2a74-2020 közötti programozási időszak
vonatkozásában az egyesület a HFS tervezési terület előzetes nyilvántartásba vételét kérelmezte ].8
településsel, melyet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló Vidékfejlesztési Program lrányító Hatósága 20t4. március 24. napján jóváhagyott,

miszerint a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület a LEADER Helyi Akciócsoportként
való elismerés feltételeinek megfelelt és a 7Ot4-2O20 közötti időszakban LEADER HACS-ként

működhet.

Az Egyesület működőképességének folyamatos fenntartása a térség pályázati forrásokhoz való

hozzájutása tekintetében igen fontos tényező, mivel vannak területek (pl. falufejlesztés, vidéki

örökség megőrzése, kistelepülések vállalkozásainak fejlesztése, rendezvények támogatása, stb,)

melyek csak ezekből a forrásokból finanszírozhatók. Azonban a kifizetési működés folyamatát
tekintve az Egyesület részére 5-6 hónap működési kiadás előfinanszírozása szükséges. Az

Egyesületnek nincs vállalkozási tevékenysége, hiszen azt a jelenleg hat-ályos jogszabályok kizárják.

Az Egyesület anyagi segítség és előfinanszírozás hiányában képtelen működni. A probléma

megoldására az önkormányzatokkal való közös összefogás és együttes támogatás hozhat érdemleges

eredményt, hiszen a térségi eredmények az egyesület sikeres működését igazolják. Amennyiben a

folyamatos működés nem biztosított, a LEADER HACS cím visszavonásra kerül, így a szomszédos

HACS iroda vagy az MVH rendelkezik majd a források feletti döntéssel.

Az Egyesület hitelkérelmét - megfelelő önkormányzati kezesség vagy ingatlan biztosíték hiányában -
több pénzintézet is elutasította. Ezért kérí a térség önkormányzatainak segítségét, hogy azok a 2072-

ben biztosított, lakosságarányos tagi kölcsönre vonatkoző szerződések 2019. december 31-ig

történő meghosszabbításával biztosítsák a LEADER szervezet folyamatos működését.

Ezek alapján a lakosságarányos lebontás összegszerűen 180,- Ftlfő tagi kölcsönt jelentett, melynek

alapjául a KSH adatbázis2007. évi adatai szolgáltak. Ezen összeg természetesen szerződésmódosítás

keretében kéri az Egyesület a kamatmentes kölcsönszerződés meghosszabbítását 20].9. december

31-ig.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a kérdést és határozzon a Homokhátság

Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület számára 2012-ben biztosított kamatmentes tagi kölcsön

meghosszabbításáról!



Határozat-tervezet

Vidékfejlesztési Egyesület részére (képviselő: Kutasi Ferenc elnök) napján kötött
kölcsönszerződés alapján, annak működésí kiadásainak előfinanszírozása céljából lakosságarányosan
18o,- Ftltő összegű tagi kölcsönt 20L9. december 31. napjáig meghosszabbítja, illetve

rendelkezésre bocsátja a2007. évi KSH adatok alapján megállapított lakosságszám szerint.

Végrehajtás ütemezése: 2014. június 30. napjáig.

A tagi kölcsönszerződés-módosítás aláírására a polgármestert a Képviselő-testület felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős :..... ..... polgármester"


