ELŐTERJES ZTF.S

Ladanybene Község Onkormanyzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 23.-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község

Onkormányzata Képviseiő-teshiletének ..l20l4. (IX.23.)

önkormányzati rendelete a2l20I4, (Ii.04.) 2014. évi költségvetés módosításáról

Az előteri esztést készítette:

Véleményezésreés tárgyalásra

kerekes Tiborné
gazdá|kodási előadó

megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

szádvari Erika
aljegyző

Ov o dáutatási támo gatás

Ágazatí pótlék III.

ne

70.00OFt

:

59.340Fí

gyedév :

Bérkompenzácíő:
Ladánybene Közsé g Önkonnan

399.1

6

1Ft

37.846Ft
37.846Ft
31,846Ft

y zata:

113.538Ft

34.163Ft
34.I63Ft
34.I63Ft
I02.489Ft

Ladánybenei Csiribiri Óvoda:

Ladánybenei Közös

62.61IFt

Önt<.-i Hivatal:

62.6IlFt
1

I.483,577Ft
Lemondás, pótigény:
szociális étkezésmiatti lemondás:
Gyermekétkeztetés szakmai dolgozói bér lemondás:
Óvodapedagógus 8 havi pótigény:
Óvodapedagógus 4 havi pótigény:
Óvo dape dagó gus átlagb ér és közterheinek eli smert pótl
Óvodaműködtetés 8 havi pótigény:
Óvodaműködtetés 4 havi pótigény:
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás lemondás :
Osszesen:

57.912Ft
83.1 34Ft

-II0.720Ft
-II4.240Ft

ás a

:

1.069.867Ft
1.203.600Ft
30.960Ft
112.000Ft

i86.666Ft
-894.556Ft

3.597.756Et

1/a,b melléklethez
Önkormányzat

E\őirényzati szinten a fent említett módosításokat kell alkalmazní, majd a megfelelő felhasználási
helyre, mint iranyítószervi támogatás kerül átadásra.
Testületi határozat alapján átcsoportosításra került az iskola nyári táborozásának támogatása
(20.000F0, valamint a köztemet és (277 .534Ft), melyekn ek az áIta\ános tartalék szolgált fedezetéÜl.

2la,b me||éklethez
Ladánybenei Közös Onkormányzati Hivatal (KOH)
Szintén megegyezik a fent már említett bérkomp enzácíőt érintő változásokkal, va|amint az
ellátottak pénzbeli juttatásainak és az óvodáztatási támogatás összegének felhasznáIása is itt tÖrtént
meg.

3/a,b melléklethez

Ladánybenei Csiribiri Ovoda (Ovoda)_
x.
Az óvoda intézményénekrendelet módosítását az ÖnkormányzatnáL már leírtuk, Ezek az eddig

befolyt bérkompenzáció összegével egyeznek meg, valamint a lemondás és PÓtigénY ide vonatkozó
jogcímeivel.

lla.

Önkormányzat bevételei:

Megnevezés
1)

Előirányzat

Módosítás

Mód.

126.895

tám.
Óvodaztatási támogatás
Lemondás, pótigény
FHT., RSZS., Lakásfennt.

összBsBx:

126.895

399
59
1.586
70

L484

3.598

2.) B2 Felhalmozási célútámogatások államháztartáson
22.971,

összpsEx:

3)

eFt

81 Működési célútámogatások államháztartáson belülről:

Bérkompenzáció
Agazati pótlék

130.493

belülről:

22.97t

22.971

83 Közhatalmi bevételek:

összBspx:
4) B4

19.700

19.700

19.700

Működési bevételek:

összBsnx:

6.994

6.994

5)

B5 Felhalmozási bevételek:

6)

86 Működési célúátvett pénzeszközök:

6.994

összpsBx:
összpsnx:

7)B7 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök:

össznsBN:

rör,rsEcvETÉSI BEvETELEK

össznsrN:

176.560

8) B8 Finanszírozási bevételek:
Költségvetési maradvány

össznsBN:

öNxonnrÁNyzar BEvETELBI

össznsnN:

176.560

3.598

180.158

8.281

8.281
11.879

sz. melléklete:

8.281

188.439

2la. sz. melléklete:

XÖH bevételei:

Megnevezés
1)

Előiránvzat

Módosítás

eFt

Mód.

B1 Működési célútámogatások á||amháztartáson belülről:

összBsnN:

2.) B2 Felhalmozási céIútámo gatás ok államh áztartáson

össznsnx:
3) B3

Közhatalmi bevételek:

4) B4

Működési bevételek:

b

elülről

:

össznsnN:
összBsEN:

5) 85 Felhalmozási bevételek:

összEsnN:
6) 86

Működési célúátvett pénzeszközök:

össznsnx:

1.167

1..1.67

1.167

7)B7 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök:

össznsnN:

rölrspcvETESI BEVETELEK

össznsEN:
8)

1.167

1.t67

B8 Finanszírozási bevételek:

KÖH bérkompenzáciő miatti
KÖH FHT., RSZS., Lakásfenntart. tárt.,

öSszpsnx:

KÖH BEVETELBI

összBsnN:

36.837

ővodázt.

183

I.656

36.837

1.839

38.676

38.004

1.839

39.843

3la. sz. melléklete:

ovoda bevételei:

Megnevezés
1)

E|őirányzat

Módosítás

eFt
Mód.

81 Működési célútámogatások államháztartáson belüIről:

öSsznsrN:
2,)

82 Felhalm ozási célútámo gatások államhá ztartáson belülről:

3)

83 Közhatalmi bevételek:

össznsnN:

összEsnN:

4)B4 Működési

bevételek:

összBsnN:

5.710

5.710

5)

85 Felhalmozási bevételek:

6)

86 Működési célúátvett pénzeszközök:

5.710

összpsnN:

össznsnN:

7)B7 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök:

összEsBx:

xÖr,rsncvETESI BEVETELEK

össznsBn:
8)

5.710

5.710

88 Finanszírozási bevételek:

Óvoda bérkompenzácíő míatti
Óvoda lemondás, pótigény

össznsBN:
óvona. BEvETELEI
össznsBN:

48.742

48.742
54.452

l02
1.595

I.697
1.697

50.439
56.149

Tewezet

Ladánybene Község Onkormányzata Képviselő-testületének
......... 12014. (IX.23.) rendelete
a 2014. évi költségvetésről szőIő 2/2014.(11.04.) rendeletének módosításáróI

Ladánybene Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestülei) a, AllarrháztartásrőI szőIő 20t1. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1)
bekezdésében foglalt felhataImazás, valamint a Szervezeti és Működési SzabáIyzatről szőlő
5l20I1.(V.26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján- aPénzij;gyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményénekkikérésével- és a 2014. évi költségvetéséről szóló 2013, évi

CCXXX. törvény alapján eljárva

az a|ábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladanybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2l20I4. (II.04.) rendeletének 5.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önko rm ányzat

b

evételei

,,5. §.

(I) Azönkormányzat

bevételei

eFt

B1 Működési célútámogatások állambaztartáson belülről
B2 Felhalmozási célútámogatásokáI|anhéatartáson belülről
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Múködési célúátvett pénzeszközök
87 Felhalmozási céIű átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Finansz írozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszkozásétra szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső lrnanszrozására szolg. pénzforg. bev, felh. célra

8813 Pénzforgalom nélküli bevételek összeserr/előző
Önkormányzatbevételei mindösszesen:

maradványl

éví

130,493

22S7l
19.700
6,994

180.158

8.28I
188.439

(2) Bevételek részletezéséte rendelet Il2. sz. melléklete tartalmazza."

2. §.
Ladánybene Község Önkormanyzat Képviselő-testületének2l20I4. (II.04.) rendeletének 6.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladányb enei Közö

s

Onkormány zati Hiv atal kiadásai
,,8. §.

(1)

A KÖH

kiadásai

eFt

K1 Személyijuttatások
K2 Munkaadókat terhelő jarulékok és szociális hozzájarulási
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célúkiadások

adó

- K512 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9

39.843

Finansz ír ozási kiadások

LadánybeneiKözös

Önkormányzatihivatalkiadásai mindösszesen:

(2) Foglalkoztatottak

létszáma

(3)

23.680
6.857
5.952
3,354

A kiadások részletezéséte rendeletlllí

39.843
8 fő

sz. mellékletei tartalmazzék.
5. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2/2014. (iI.04.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként
,,9. §.

(l) Az óvoda

bevételei

eFt

célútámo gatások áIlamhíntartáson belülrő 1
B 2 F elhalmozási célútámo gatás o k áIlaíThá^artáson belülrő l
83 Közhatalmi bevételek
B 1 Mlíkö

dé si

84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Mtiködési célúátvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célű átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B8 Finanszítozási bevételek

5.710

5.710
50,439

Költségvetési hiány belső finanszlrozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső f,tnanszkozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

8813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző
Óvoda bevételei mindösszesen:

évi maradvány/

56.149

(2) Bevételek részletezéséte rendelet III12. sz. melléklete tartalmazza,
6. §.

Ladánybene Község ÖnkormanyzatKépviselő-testületének 212014, (II.04.) rendeletének 10.§a helyébe a következő rendelkezés lép:

A táblazatban lévő adatok kotelező feladatokként értelmezendők, aIábontásssal különböztetve
Ladánvbene Község Önkormányzatának

- ebbiil iil]

Jnlri7qiltii§j

meg az á||amigazgatá§i és onkónt vállalt feladatokat.

i/1. melléklet az..l 2014 (II.....) rendelethez
2014. évi kiadások alakulása

I/3

.

sz. melléklet a

.. l20

1

4.(II.

..

..)rendelethez

ElIátottak pénzbeli j uttatásai
eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Eeyéb rászorultsáetól fiieeő ellátás

400

köztemetés

51]

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások / szociális csomag

750

onkormánvzati sesélv l átmeneti

200
2 200

Etkeztetés

önkormánvzati sesélv / temetési

300

Osszesen:

4 427

I(4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai mindösszesen:

4 427

Esvéb működési célúkiadások
Rendőrsés támosatása

120

Poleárőr Egyesület

300

Bene-2000 Nonprofit Kft.

50

Római Katolikus Esyház

300

Ladánvbene l(özséséít Alapítvány

320

l
l

Szociális Feladatellátó Társulás
Lai osmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztesttilet

300
050

Belső ellenőri tevékenvsés2013

l50

kecskemét Aranyhomok Egyesület

189

91

Tartalékok
Duna menti és kiskuns

á g

i y ízsazdákodási Társulás

k5 Esvéb működési célúkiadások mindösszesen:

40
3 916

Finanszírozási kiadások
Közös

Önkormányzati Hivatal ( lntézmény)

38 676

Ladánvbenei csiribiri ovoda í Intézménv )

50 439

k9 Finanszírozási kiadá§ok

89 115

ös§zesen:

Ii4. melléklet az..l20l4. (Ii. ...) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai
e Ft-ban

Beruházások
Kö zutak( aszfalto zás),

m űve lő dé s

31.252

i báz (p á|y ázati önerő)

31 252

K6 Beruházások mindös§zesen:
Felújítások
Művelődési ház felúj ítása

31,7s

K7 Felúj ítások mindösszesen:

J |75

Egyéb felhalmozási céIúkiadások
30(

Első lakáshoz jutók támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások mindösszesen

:

30t

IIl3 .sz.

melléklet a .. l20

1

4.

(I., . .,)rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai
eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Rendszeres szociális seeély

1 128

Foglalkoztatást helvettesítő támosatás

1

Lakásfenntartás i támoeatás

64I
515

Ovodáztatási támogatás

70

összesen:

3 354

IIl 4. sz.

melléklet a,. l20 1 4.(II.

.. .)

rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása tÁrÁ- val együtt/

eFt

A táblázatb

an ere deti elők ány zat ne m s zerep e l.

A táblazatban lévő adatok kOtelező feladatokként értelmezendők, alábontásssal különböáetve

meg az önként vállalt feladatokat, az idei évben nem terveáünk

lIUl . melléklet az ..l 2014 (II.....) rendelethez
Lqdínvhenei cririhiri

Kormányzati
Funkció

091

szakfeladat

Megnevezés

l07051

88992

onkormánvzat összesen

Műkcélú
kiadások

Felúji

Beruházások

tások

K9

Egyéb
felhalm.
célú
kiad.

Finansz.
kiadások

Osszesen

4 194

37 741

1.2

2 666

4 924

2

2 856

3 541

7 169

Vendég é&eaetés

0,1

5,1,1

l39

2 398

3 054

szociális étkeztetés

n§

7ó8

201

2286

3 261

l4,00

31,219

8 839

l5 091

Iskolai intézményi étkeztetés

5629201

kiad.

Szocpol.
ell.

Dologi

K8

K7

K6

482

56291

3390

t.jár.

K4

7 245

096020
01

jutt.

M. adót

K3

1-176

óvodai intézménvi étkeztetés

3 1

Szem.

K2

26 302

óvodai nevelés

562912

10/09l 140

K1

L0

85l01 l1

0960t0

1

Fogl.
száma

ovndínck 2l|14 évi kiadásnk elqkrllásq

,766

0

0

0

0

0

0

56 1,19

ELOTERJESZTES

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 23-i ülósére

Tárqv: Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat
vagyonrendeletének módosítására

Előterjesztést készítette:

Előterjesztő:

Véleményezésreés tárgyalásra megkapta:

Képviselőtestülete

szádvári Erika
allegyző

kardos Attila
polgármester

26,) rendeletének 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

1.

§

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról
ls a vagyongazdáIkodásról szóló 1112013.(X.28.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 13.
§ - az alábbi bekezdéssel egészül ki:
,,(5)

A vagyonkezelés létrejöhet szerződéssel vagy kijelöléssel."

2,§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s hatálybalépésétkövető nap hatályát veszti.
Ladányben e, 2014. szeptember

Kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit jegyző nevében
és távollétében

szádvári Erika
aljegyző
A rendelet kihirdetve:
Ladányben e, 2014. szeptem ber

Ladánybene, 2014. szeptember

szádvári Erika
aljegyző

1

9.

kardos Attila
polgármester

Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Ön kormá nyzat Képviselő-testületének 2O1 4. szeptember
23-i ülésére
Tárqv: a Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítása

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. március 11-i képviselőtestületi ülésénelfogadta a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
A Szabályzat nem rendelkezett a belsó ellenőrzés rendjéről, melyet szabályozni kell.

Kérem a tisáelt képviselő-testületet, hogy
m

a Közös

ódos ításá ra vonatkozó előterjesztést fogadj a el.

Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének

HATÁRoZAT! - JAVASLAT

Ladánvbene Közséq önkormánvzat
határozata

Képviselő-testületének -------../2014. (lX. .....)

A Ladánybenei Közös Onkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testülete
alábbi bekezdéssel egészítiki:

a

1412013.

(lll. 11.) határozatát az

Vl/A.
16/A. §

Belső ellenőrzés rendje
a)

A Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési intézményekbelső ellenőrzésének
megszervezéséről külső erőforrás bevonása útján gondoskodik. A belső ellenőrzési
vezető feladatokat az aljegyző látja el, aki felelős a belső ellenőrzési
tevékenységénekmegszervezéséért,megfeleló végzettségűkülső erőforrás
bevonásával a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben és a vonatkozó jogszabályokban
előírtak szerint. A függetlenített belső ellenőrzés a pénzügyminiszter által közzétett

módszertani útmutatók alapján a jegyző általjóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv
előírásai szerint működik, a feladatellátás részletes szabályait tartalmazva
b) A belső ellenőrzés magában foglalja az önkormányzatok belső ellenőrzését és az
1991. évi XX. tv. 140. § (1) bek. e) pontja szerintiellenőrzést is.
a) Az első számú vezetői ellenőrzés a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények
folyamatba építettelőzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés
tekintetében

a

Ladánybene Község

ELŐTERJESZTÉS

Ön kormá nyzat Képvisel ő-testü letének
2014. szeptember 23-i ü!ésére

Tárgv: Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének 20102014. évben végzett munkájáról

E

lőterjesztést készítette:

Előterjesztő:

Véleményezésreés tárgyalásra megkapta:

kardos Attila
polgármester

kardos Attila
polgármester

volt. Beruházásaínk összértéke meg}taladta az 50 millió Ft-ot, amely az alábbi tételekből
tevődött össze:
- új víztorony építése
32.517,000Ft
- játszőtéri játékok telepítése
2.698.000 Ft
- lancfiírész vásér!ása
170.000 Ft
- LadaNíva gépjármű vásarlása
575.000 Ft
- Mobil kemence vásárlása
545.000 Ft
- Sportpálya melletti ingatlan vásárlása
400.000 Ft
- kunbaracs felé vezető út bal oldalán
buszöböl kialakítása
1.420.000 Ft
áItalános iskola nyílászárőínak cseréje, kedtésépítés
az udv ar v ízelv ezetés ének kial akítása
10.022.000 Ft.
- óvoda kedtése
2.210,000Ft

-

összesen:
50.617.000 Ft
A 2013. évi költségvetési éwe is a biztonságos, s kiegyensúlyozott költségvetés
jellemzŐ, az év végére8.054.000 Ft pénzkészlettelrendelkeztünk. Ez az ősszeg a2014.
évi beruházások fedezetére szolgált. 2013. évben elvégeztük a művelődési ház előtti
térkÖvezést3.742.000 Ft összegért, az orvosi rendelő fiitéskorszenísítését
955.000 Ft-ért,
az ővoda udvarának térkövezése, előtető készítése499.000 Ft-ért, valamint a szllérd
hulladék elszáIlításának zavartalan biztosítása miatt a szállítást végző cégnél150.000 Ft
névértékűrészvénytvásaroltunk. Ugyancsak 20L3. évben a település közbiztonságának
fejlesztése érdekébenelkezdtük a településen a térfigyelő kamerarendszer kiépítését,s
1.300.000 Ft-ért kamerát telepítettünk a sportpályán, a jéúszőtéren,valamint a
pol gármesteri hivatal előtt.
Ebben a költségvetési évben a páIyázati támogatásoknak, az adósságkonszolidációban

részt nem vett önkormányzatok támogatásának, valamint a takarékos önkotményzati
gazdáIkodásnak köszönhetően nagy értékűberuházásokat sikenilt megvalósítani, az
alábbiak szerint:
művelődési haz külső, belső
IKSZT tetőszerkezetének
beltenileti utcák szilárd burkolattal történő
kandelláberek
park locsolórendszerének

felújítása
cseréje
ellátása
beszerzése
kiépítése
bozőtvágő
köztenileti padok vásárlása
parkolók kialakítása (orvosi rendelő, művelődésiház)
iskolai tantermek festése
egyéb kisértékűtárgyi eszközbeszeuése (hangfalak, csúzda .)
..

19.010.145
2.276.276
25.947 .809
927.989
626.345
124.800
365.07 4
340.738
258.209
131.686

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

50.009.071 Ft

Osszesen:

A művelődési hán külső és belső felújííásarészben pályéaati, részben pedig saját
forrás felhasználásával valósult meg. A pályázatí forrás nem fedezte a már-méx
életveszélyessévált ödém és belső mennyezet kijavítását, a külső- belső nyílászárők
cseréjét,az előadőtér lámpabúra cseréjét,valamint a külső homlokzat festésétsem,
azonban ezekkel a felújítási munkálatokkalvá|t

a kulturát

szolgáló épületté.

kasszáját. Akkor az elsŐ, s legfontosabb feladatunk a hiany megszüntetése volt, s csak ezt
követően lehetett értéknövelő beruházások megvalós ításábakezdeni.
FentiekbŐl látható, hogy az irányításom alatt működő önkorményzat _ a hiany
megszÜntetését követően - az elmúlt években 201.247.071 Ft vagyongyarapodást ért el!

A gazdasáei program ezen önkormányzati ciklust érintő egyik fő célkitűzésea
telepÜlés szennywízhá|őzatának kiépítése,amely nélkülözhetetlen a község fejlődése
szemPontjábŐL. A2002-ben, s a2006-bankiadott jogszabátyok egyike sem sorolta be sem
Ladánybenét, sem pedig Felsőlajost egyetlen szewtyviz agglomerációba sem, amely azt
eredményezte, hogy a települési szerrryvízháIőzat kiépítésére
pályázati lehetőség
hiányában nem volt lehetőség. A 2013-ban megalkotott kormányrendelet, azonban
változtatott e helyzeten, s a két teleprilésnek már lehetősége nyílik közös pályazat

benyújtására.

A lehetőségre rögtön reagáltunk! Létrehoztuk a Ladánybene Felsőlajos
Szenrtyvíztarsulást településünk gesztorságával, s rendelkezünk jogerős
tervdokumentációval, költségvetéssel, valamint teljes pályazati projekttel. Amennyiben
megnyílik apályazati forrás, űgy azt be kívanjuk nyújtani. Aberuházás becsült összege:
900.000.000 Ft.

Többször említést tettem a saját fonásokról, amely az önkormányzatí költségvetés
egy részétalkotja. Saját forrás: a helyi adók és a gépjárműadó is. A képviselő-testtilet
dÖntései során mindig is figyelembe vette a lakosság teherbíró képességét,s ezért döntött

Úgy, hogy adóemelésekkel nem terheli tovább

héatartás okat, váll alko z ás okat.

az így is anyagi gondokkal

küzdő

A helyi adókra azonban továbbra is szüksége van a településnek, hiszen ez a
bevételi forrás szolgál a nem kötelező feladatok ellátásétra, a civil szewezetek részére
nyujtott támogatások odaítélésére,önkormányzatibervházások megvalósítására.
Az önkormányzat képviselő+estületének fo célkitűzése,hogy intézményeit
fenntartsa - óvoda, polgármesteri hivatal - önként vállalt feladatait zökkenőmentesen
ellássa. E választási ciklusban az áItalános iskola állami ferrntartásba került, ennek
ellenére azonban a képviselő-testtilet anyagi és erkölcsi támogatást is nyújt az á|talrános
iskola részére- kulturált oktatás biztosításához atantermeket kifestetttik, a nyíIászárőkat
mázoltuk, kirándulásothoz, rendezvényel<hez támogatást biztosítottunk, valamint az
önkormányzati gépjarművet, a kalturházat az iskola igényénekmegfelelően
rendeikezésükre bo csátjuk.
A képviselő-testület döntései során nemcsak egy választásí ciklus célkitűzéseit

valósítja meg, hanem előre mutató döntéseket is hoz: a sportpályán vizesblokk
jogerős építésiengedéllyel, s többfunkciós salakpálya megépítésére
megépítésére
pá|yázatl dokumentációval, kidolgozott energiatakarékossági projekttel - napelemes
páIyázat - rendelkenink. A település régi álma egy tornaterem megépítése,melyre
vonatkozóan építésitelekkel és építésitervdokumentációval rendelkezünk. Pályánatí
forrás megnyitását követően az anyagot elbírálás céljából benffitjuk.
Ugyancsak kész tervdokumentációval rendelkenink a település közbiztonságának
megőrzése érdekébena település kamerarendszerének teljes körű kiépítésére,mely
páIyázatunkj elenleg elbírálás alatt

A

á11.

fent részletezett adatokból is Iáthatő, hogy a jelenlegi képviselő-testület,
irányításom alatt mindig megalapozott, § a település érdekeit szolgáló döntéseket
hozott. Mindig szem előtt kell tartani a gazdáIkodási szabályok maradéktalan
betartását, s azt, hogy a felelőtlen, nem átgondolt ígérgetések,döntések
^z

Ladánybene Község Onkormányzata
Képviselő-testiiletének 20 1 4. szeptember 23,-i ülésére

Tárgy: Jelentés a2014. évi költségvetés I. félévivégrehajtásáról.

Az előteli esztést készítette

:

Tárgyalásra és véleményezésremegkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

kerekes Tibomé
gazdáIkodási előadó

Pénzügyi és Ellenőrzési
bizottság

szádvári Erika
a|jegyző

költséevetési bevételek alakulása:
eFt
Módosított ei

Teliesítés

%

l71.530

103.044

58,04

oÁ-ra teljesültek, mely adatok a iI. n.é. PMINFOk-ból kerültek leválogatásra.
e Ft

m és kamatbevetelek

Módosított ei

Teliesítés

%

10

l

10,00

és hozambevétel a költségvetés készítésekormég biztosan nem tervezhetŐ, mivel ennek
nagysága áItalában az év folyamán derül ki.

A kamat

Helvi adók:

E_f l

Teliesítés

%

1.200

615

5I,25

1.500

4.383

38,11

1.040

150

14,42

73.740

5.148

37,47

Módosított ei,

Megnevezés

kommunális adó
Iparűzési adó

1

Pótlék, bírság, egyéb

összesen:

A helyi adók teljesülése 12,53oÁ-al alacsonyabb az időarányos teljesítéstől, mivel a megváltozott
könyvelői p.og.u* miatt az adók könyvelésében elcsúszás volt. A pontos áttekintéshez
kiegészítéskéntbeviss zük az adós által készítettjúnius 3O-ig befizetett adónemeket.

Gé

eFt

dó

Módosított ei

Teliesítés

%

6.000

703

|7,72
o Ft

atfinanszírozás. állami tám
Megnevezés
Önkorm.műk. támog.

Módosított ei
I20.409

Teliesítés
66,1

1

0

%

54,90

A zárszámadásban kimutatott pénzmaradványt a felhalmozási
kiadásokra fogjuk fordítani. Meg kell említenem:
Kötelezettségeinket azlr félévfolyamán maradéktalanul, késedelem nélkül teljesítettük, a
kifizetésekh ez a fedezet rendelkezésre állt.
kiadások vonatkozásában.

Az

egyéb non-profit szervezetek támogatása esetében a támogatási szerződések időpontjai
alapján szintén teljesítésre kerültek. Az I. félévgazdálkodása, valamint a reális lehetőségeink
a|apján minden remény megvan arra, hogy a III-iV. negyedévi, így az egész évígazdálkodás is
eredményes legyen.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szöveges beszámolót és annak mellékleteit elfogadni
szíveskedjék.

Ladányben e, 2074. szeptember 1 5.

Kardos Attila
polgármester

Ladánybenei Közös

Ö n ko rmán y

Mei:

kiadások alakulása
K1 Személyijuttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szoci

á1 i

s hozzáj árulás

zati Hiv atal (KÖH)

i adó

22 459
6 515

teljesítés: 'Á
65,|2
|4 625
49,59
3 231
27,58
1 609
16,7I
3 415

5 834
K3 Dologi kiadások
j
20
800
K4Ell átottak pénzbel i uttatásai
K5 Egyéb működési célúkiadások összesen (támogatások,
| 520
tartalék, kamatkiadás, ktgvetés i befizetések)
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
57 t28
Költségvetési kiadások összesen

22

940

40,16

I(9 Finansz ír ozási kiadások
Tárgyévi kiadásai összesen

22

940

40,16

57

Mei:

Bevételek alakulása
B 1 Működ ési cé lú támo

belülről
B 2 F e lhalmo zás

i

l28

g

atások államháztartáson

c é lú tám o

gatáso

teljesítés:

o/,

l

304

20 800

l

959

20 800

3

263

15,69

9I2
t2175

24,53
21,31

k államháztartá-

son belülről

83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen
B8 Finansz írozási bevételek (maradvány

működési célúigénybevétele,irányítósz.f.)
Tárgyévi bevételei összesen

Létszám

36 328
57 128
8

8

8

9,42

Határozati iavasIat

12014. (...........) sz.

ÖR.

Jelentés a2014. évi költségvetés I. félévivégrehajtásáról

Határozat

Ladánybene Község Onkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester jelentéséta
2014. évi költségvetés I. félévivégrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel együtt.

Felelős : Képviselő-testület
Határidő: 2014. szeptember. .....

kardos Attila
polgármester
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Víz- és Csatornaszolgáltatő Zri..

Gördülő Fejlesztési Terv
2015-2029

Ladánybene
közm űves iv ővízel látás

Yizlközmű rendszer kódja:
11-057 86_1_001_00-15

Kecskem ét, 2014. augusztus

víz- a jövőnk!

f
V

rEatr

lvlz

Ví2- és csato.naszolgáitaDó

Gönoülő

FzuleszrÉsl Tenv

Oldalak száma:

t-RoÁNyeeNE vízlKözMű RENDszER

zrl.

4l5

Csőanyag szempontjából a korrodált acél csövek cseréje mellett kiemelt
feladat az azbesztcement csövek kiváltása korszerű anyagú, hosszú

élettaftamú vezetékre.
a hibastatisztika és a hibaelhárítások költségelemzése;

a

Yízhálózat vezetékeknélelsődleges szempont

rendelkezésünkre álló
hibastatisztika, valamint figyelembe vételre került a csőanyag minősége és

életkora,
diag nosztikai jelleg ű vizsgálatok eredménye;
vízveszteségcsökkentés lehetősége;
település(ek) távlati fejlesztési igényei (TRT, HÉSZszerint),

A fenti szempontrendszer figyelembe vételévelbiztosított, hogy a rendelkezésre álló
pénzügyi források a leghatékonyabb módon kerülnek felhasználásra az ellátás
minősége és biztonsága érdekében.

A

mellékletben külön táblázatok tartalmazzák a felújításiés pótlási tervet, valamint
beruházási tervet.

A

táblázatok elvégzend ő felad atokat vízi közm ű-objektum
tarlalmazzák az alábbiak szerint,

on

kénti csopotlbontásban,

Elvégzendő munkák

Az l.

ütemben megvalósítandó munkák leírását, főbb műszaki paramétereit az

,,Elvégzendő munka megnevezése" oszlop tartalmazza.
A ll. és lll. ütem vonatkozásában objektum csoportokon belül objektum típusonként
terveztünk, nem került lebontásra egyes műszaki objektumra a teru.

Kőltségigény
A táblázat ,,Tervezett költség" oszlopaiban
kö ltség igényei kerü ltek fe ltü

az

elvégzendő munkák becsült

ntetésre ütemen kénti bo ntásban.

A

felújítás-pótlási költségek tervezésekor az előre nem látható események miatt
(váratlanul jelentkező, nagyobb volumenű meghibásodásból adódó felújítási
kényszer, ellátásért felelős miatt felmerülő indokolt pótlási vagy felújítási kérelem) a
rendelkezésre álló forrás S%-os mértékénekmegfelelő tartalék keretet képeztünk.

Az ,,Összesen" sorban

feltüntetett költségek tartalmazzák ütemenként
költségek összegét és a taftalék keret mértékét.

a

tervezett

Rendel kezésre állő forrás

A

táblázatok utolsó sorai tartalmazzák az elvégzendő feladatok kivitelezésére
rendelkezésre álló források mértékét,mely a ll. és lll. ütemben kevesebb, mint a
költségigény.

Felújítási és pótlási munkák esetén az elvégzendő munkák megvalósításához az
értékcsökkenés mértékéigáll rendelkezésre pénzügyi forrás.
Beruházások esetén az alábbi források állhatnak rendelkezésre:
el

látásért felelős(ök)

á

ltal

az előző év(e k) be n össze
pályázati forrás,

b

iztosított forrás

g

yű lt vízi közm

ű

;

-fej leszté si

hozzájáru lás

;

Beruházási terv 2015-2029
Víziközmű rendszer megnevezése: Ladánybene
Víziközmű rendszer kódja: 11-05786-1-001-00-15
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Alapadatok

Gönoüló
LADÁNvBENE

FelleszrÉst TeRv

vízwöztttűneruosren

azonosítója:
kódja:

Yíziközmű rendszer
Yíz|közmű rendszer

oldalak száma: 21 5

í505
í1-05786-1-001-00-15

Ellátásért felelős(ök) meg nevezése:
Ladánybene Község Önkorm ányzata
Víziközmú-szolgáltató megnevezése:
BACSVIZ Víz- és Gsatornaszolgáltatő Zrt.
Y íziközmű- szo

l

g á lta

tási ágazat

közműves ivóvízellátás

m egn

evezése

:

Üzemeltetés formája:

vagyonkezeIés

2

Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján került
összeállításra.
A GFT a víz|közmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekébena
fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - tizenöt éves időtávra készült, mely
felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben
tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:
l,

ütem:

ll. ütem:

lll. ütem:

3

egy éves időtartam (2015. évben elvégzendő fejlesztések)

a

2-5. évek közötti időtartam (2016-2019. években elvégzendő

lesztések költség becslése i)
idótartam (2020-2029. években elvégzendő
fej lesztések költség becs lései)
fej

az 6-15, évek közötti

Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek műszaki bemutatása

3.1

Vízellátó rendszer adatai

3.2

Vízszerzés

V/955
Vízikönyvi szám:
Vízjogi üzemeltetési
47 .273-311996
engedély száma:
Ladánybene, Rákóczi út hrsz. 019132
Vízműtelep címe:
Vízmű mértékadó kapacitása: 720 m"/d
Éveslekötött vízmennyiség:40.000 m3

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrásúkút alkotja.

3,3

A

Víztisztítás
víziközmű rendszeren nincs víztisztításitechnológia, a kutakba telepített

búvárszivattyúkközvetlenül az elosztóhálózatba emelik a vizet,

