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ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésére

Tárev: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testü let !

2014. október I2-én megtartott önkormányzati választást követően a jogszabályi előírásoknak
megfelelően az alakuló ülésre 2014. október 20-án került sor. Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011,. évi CLXXX|X. törvény 43. §-a rendelkezik arról, hogy az új képviselő-testület az alakuló
ülését a választást követő tizenót napon belültartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze
és vezeti, A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a
polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdtjukról.

A fenti rendelkezéseknek megfelelő döntéseket az alakuló ülésen a zavartalan működéshez
szükséges SZMSZ módosításra sor került. Az Mötv-ben foglalt további kötelezettségünknek - az

SZMSZ teljeskörű felülvizsgálata - jelen, soron következő ülésünkön teljesítjúk.

A felülvizsgálat kiterjed egyrészt az Mötv-ben foglalt - az önkormányzati választás időpontjával
hatályba lépett - új rendelkezések átvezetésére, másrészt a népszavazás kezdeményezéséről, az

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXV|ll.
törvény 92. §-a szerinti felhatalmazó rendelkezéseknek való megfelelést biztosítja, figyelemmel a

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényre, és a jogszabályszerkesztésről szóló 61,12009, (Xll. 14.)

lrm. rendeIetben foglaltakra is. A javaslat tartalmazza továbbá a legutóbbi felülvizsgálat óta
bekövetkezett vá ltozások átvezetését is.

A fentieknek megfelelően a javaslat szerint az SZMSZ-ben szabályozásra kerül:
- a képviselői összeférhetetlenség megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat átvételre

jogosult bizottság kijelölése,
- a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIll. törvény 92. §-ában tartalmaz felhatalmazó
rendelkezéseket a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára a helyi népszavazással

kapcsolatban. A törvény hatálybalépésével megszűnt a népi kezdeményezés jogintézménye,

viszonyt szabályozni szükséges, hogy he|yi népszavazást mikor kell tartani, Továbbá a

vonatkozó régi Ötv. szabályai szerint - önkormányzati rendeletünket hatályon kívül kell
helyezni,

- a jogalkotásról szóló törvény és az lrm. rendelet a függelék tórténő szabályozását nem ismeri,

így a függelékek törlésre kerülnek az SZMSZ-bőI. Azon kötelező szabályozási körök (vagyon-

nyilatkozattételi eljárás, önkormányzati feladatok államháztartási kormányzati funkciók
szerinti besorolása a kincstári törzskönyvi nyilvántartás érdekében, szervezeti struktúra



bemutatása) amiket mindenképpen szerepeltetni kell az SZMSZ-ben, mellékletként kerülnek
szabályozásra.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§
- Az önkormányzat által ellátott feladatok államháztartási kormányzati funkciók szerinti

besorolása felsorolását mutatja be a hivatkozott új melléklet.
- A képviselő-testület és szervei szervezetistruktúráját mutatja be a hivatkozott Új melléklet-

ez nem kötelező eleme az SZMSZ-nek, de az átlátható szervezeti egységet bemutatja.
- a jogalkotásról szóló törvény szerint rendeletben nem szerepeltethető függelék került

törlésre, illetve módosításra,
- a képviselői összeférhetetlenség megszúntetésével kapcsolatos jognyilatkozat átvételre

jogosu lt bizottsá g kijelölése,
- Ügyrendi-és Településfejlesztési Bizottság nevének megváltoztatása mivel a névben utalni

kell az elIátandó feladatokra is (vagyon-nyílatkozat, összeférhetetlenség),
- vagyon-nyilatkozattétellel kapcsolatos feladatokat határozza meg, hivatkozva az eljárási

rendet tartalmazó mellék|etre,
- új szabályozási elemként a helyi népszavazás megtartásával kapcsolatos szabályokat

tartalmazza, miszerint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szólő 2013. CCXXXV|ll. törvényben
foglaltakon túl kezdeményezheti azt, a választópolgárok legaíább 10 %-a. Ki kell tűzni a helyi

népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezi.

2.§
A hatályba léptető rendelkezéseket, és technikai deregulációt biztosító hatályon kívül helyező
szabályokat tartalmazza. Hatályon kívül helyezi helyi népszavazás és népi kezdeményezésről szóló
önkormányzati rendeletet.2015. január 1_. napjától hatályát veszti az Ügyrendi Bizottság
polgármesteri jogviszonnyal kapcsolatos jogköre.

Hatályukat vesztik a függelékek, valamint a fentebb említett mellékleteket emeli be az SZMSZ-be.

Hatásvizsgálati la p az előte rjesztés mel lékletét képezi.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az SZMSZ-t módosítására vonatkozó rendeletet
fogadja el.

Ladánybene ,201,4. november 12,

TisZte lettel:

kardos Attila
polgármester



La dá nybe ne Közsé g Ö n ko rmá n y zat Ké pvise lő-testü leté n e k
...12014. (,...,,...,) rendelete

Ladá nybene Község O n kormányzat Ké pvise lő-testü leténe k
Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóIó 5l2O11. (V. 26.) rendeIetének

módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d,) pontjában meghatározott feladatkörében eljárua, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXV|ll. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2. §.
(7) bekezdésében szabályozottak esetében figyelemmel Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201'l, évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglaltakra - a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 512011, évi (V. 26,) rendeletének módosításával
kapcsolatban - Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és
Működési SzabáIyzatról szóló 512011. (V.26.) rendelet 40.§ (1) a.pontja alapján az
Ugyrendi, és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a következóket
rendeli el:

1. §

(1) Ladánybene Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
512011. (V. 26.) rendeletének (a továbbiakban, R ) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,Az önkormányzat által ellátott feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti
besorolása felsorolását az 1, számú melléklet tartalmazza."

(2) Az R, kiegészülegy új 1/A, §-al:

,,1/A. §
A képviseló{estúlet és szervei szervezeti struktúráját bemutató szervezeti diagramot a 2.

szá m ú mellé klet íarlalmazza."

(3) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4, §
A képviselő{estület tagjainak a száma 6 fó és a polgármester."

(4) Az R, 35. § -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

_l

,,(3) A képviselő'képviselő-testület ügyrendi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság
részére adja át a képviselői jogviszony megszúntetéséről szóló nyilatkozatát az
összefé rhetetlenség megszü ntetése érde kében, "

(5) Az R. 38. § (2) bekezdés b.) pontja helyébe azalábbi rendelkezés lép:



,,b,) Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi- és Településfejlesztési
Bizottság. (5 fő).'

(6) Az R. 40, § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(2) A bizottság ellátja a képviselők és a polgármester tekintetében a vagyonnyilatkozat
tétellel kapcsolatos feladatokat. A bizottság működésének speciális szabályait a 3. számú
melléklet tarlalmazza, amely külön részletezi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a
nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal
ka pcsolatos e ljá rás lefo lytatásá na k részletes rendjét. "

(7) Az R. kiegészül egy új 43/A. §-al:

,,43lA. §
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél a törvényben meghatározottakon túl
kezdeményezheti a választópolgárok legalább 10 o/o-a.

(2) A képviselótestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok
legalább 25 %-a kezdeményezte."

2.§
(1) Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba, és 2015. január 2. napján
hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Ladánybene Község Onkormányzat
Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/1996. (Vl.
10.) rendelete.
(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti

a,)az R, 40. § (3) bekezdése,
b.)az R. 1 - 5. függelékei.

(4) A R, kiegészül:
a.) egy új 1. melléklettel, amely jelen rendelet 1, melléklete,
b ) egy új 2. melléklettel, amely jelen rendelet 2, melléklete,
c.) egy új 3. melléklettel, amely jelen rendelet 3. melléklete.

Ladánybene, 2014. november 24.

Kardos Attila Lőrincz Edit
polgármester jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyző

kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2014. november .... -én kihirdetésre került.

szádvári Erika
aljegyző



,, 1. melléklet az 512011, (V. 26.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása a kincstári törzskönyvi
nyilvántartásba vétel érdekében :

O11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatatok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysé9e

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
013350 Atr önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

kapcsolatos feladatok
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120 Út, autópálya építése
045í60 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)

begyűjtése, szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
07211í Háziorvosialapellátás
072311 Fogorvosialapellátás
074031 Gsalád és nővédelmiegészségügyigondozás
074032 lfjúság-egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és

fejlesztése
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel

fejlesztése
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturáIis értékek

gondozása
í06020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnokiszolgáltatás



2, melléklet a ...,.12014. (...,,..) rendelethez

,, 2 melléklet az 512011. (V. 26.) rendelethez

2la. melléklet

A képvise!ő-testület és szervei szervezetistruktúráját bemutató szervezeti diagram

Ladánybene Község Onkormányzat képviselő-testüet
es szervel

Ladánybene-Fel sőlajos
Szennyvízelvezetési

Társulás

Pénzügyi és
Ellenórző Bizottság

Ugyrendi, Vagyon-
nyilatkozattételi,
Osszeférhetetlenségi-
és Településfejlesztési
Bizottság

Jegyző, allegyző

Közös Onkormányzati
Hivatal



Polgármester iránltása alatt álló
feladatok

2/b. melléklet

..Ladánybenei Közös
Onkormányzati Hivatal

Tanyagondnoki szolgálat

Város- és
községgazdál kodás,
zöldfelűlet kezelés



2/c. melléklet

Tanyagondnoki szolgálat

1. A szolgálat felépítése: a településen a tanyagondnok szolgálat 1 fővel működik,
fenntartója a települési önkormányzat, a polgármester közvetlen irányításával. Napi
munkaszervezési kérdésekben azallegyző a kijelölt kapcsolattaftó munkatárs.

2. A szolgálat szervezeti ábráját a 2lB. melléklet tarlalmazza.

3. A tanyagondnoki szolgálat egy körzetben működik a polgármester szakmai
irányításával, a szakmai programban meghatározott területen, A tanyagondnok
feladatkörét a szakmai program határozza meg,

4. A helyettesítés rendjét a munkaköri leírás határozza meg,

5. A munkáltatóijogokat a tanyagondnok felett a po19ármester gyakorolja.



3. melléklet a .,.,12014. (...,..) rendelethez

,, 3. mellékletaz512011. (V. 26.) rendelethez

Az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattéte!i, Összeférhetetlenségi- és Településfejlesztési
Bizottság, mint vagyonnyilatkozat-tételi bizottság működésének speciális szabályai

A nyilvántarlás szabályai:

1. A vagyonny_ilatkozatokkal kapcsolatos nyilvántartást az Ügyrendi, Vagyon-
nyilatkozattételi, Összeférhetetlensé9i- és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban:
bizottság) vezeti. A nyilvántartásokat évenként kell vezetni.

2. A bizottság elnöke - a közös önkormányzati hivatalon keresztül - gondoskodik a
vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges nyomtatványok beszezéséről.

3. A bizottság a megválasztott képviselők számára a megválasztást követő 7 napon belül
írásos tájékoztatást ad a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről, a kötelezettség
elmu lasztásának következményeiről.

4. A tájékoztatással egy idóben adatszolgáltatást kér a képviselőktől és a polgármestertől a
velük egy háztartásban lévő hozzátarlozóik számáról és nevéről. (Az adatszolgáltatás
határideje 5 nap)

5. A bizottság ahozzá visszaérkező adatszolgáltatásokat nyilvántartásba veszi,

6. A bizottsághoz visszaérkezett adatszolgáltatás alapján, azok beérkezését követő 3 napon
belül a képviselők, illetve a polgármester rendelkezésére bocsátja a vagyonnyilatkozat
nyomtatványokat:
o a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat nyomtatványát személyenként 2

példányban, valamint

. a hozzátarlozői vagyonnyilatkozatot a hozzátartozók számának megfelelően 2-2

példányban.

A nyomtatvány első példányát a bizottságnak kell leadni, míg a második példány a
vagyonnyilatkozatot adó személy példánya.

A bizottság gyűjti a képviselők, illetve a polgármester vagyonnyilatkozatát, valamint a

hozzátarlozó i vagyon nyi latkozato kat.

A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi, feltÜnteti a

vagyonnyilatkozatok beérkezési időpontját.

A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkoző határidő lejárta előtt 7 nappal

áttekinti a 
-nyilvántartását, 

és figyelmezteti azt a képviselőt, illetve a polgármestert, aki

még nem tett eleget a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A felszólítás célja, hogY
a kötelezettségüknek határidőig eleget tudjanak tenni.

7.

8.

9.



1o, A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkozó határidő lejártakor ellenőrzi a

nyilvántartását.
Ajogkövetkezmények ismertetése mellett ismételten felszólítja a vagyonnyilatkozat-tételi
kóielezettségre azokaí, akik ezen kötelezettségüknek határidőre nem tettek eleget.

(Amennyibeá a hozzátartozói vagyonnyilatkozat hiányzik, akkor is az érintett képviselőt,
polgármester1 kell felszólítani a kötelezettség teljesítésére.)
Á bizottság az önkormányzati választást követő 60 napon belül, majd ezt követően

minden év február 28. napjáig megvizsgálja, hogy minden vagyon-nyilatkozattételre
kötelezett teljesítette-e a kötelezettségét. A vizsgálat eredményéről határozattal dönt,

amely határozaí értelmében a kötelezettségét nem teljesítő képviselő a képviselői

.1ogosítványait nem gyakorolhatja. Erról a soron következő képviselőtestÜleti Ülésen
tájékoztatást ad.

,l ,1, A bizottság elnöke a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozata nyilvánosságát
biztosítja. Á vagyonnyilatkozatok megtekintésének módjáról, feltételeiről a bizottság

elnöke a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.
A vagyonnyilatkozatok bizottsági példányait páncélszekrényben, illetve tűzbiztos
lemezszekrényben kell őrizni a nyilvántartásokkal e9yütt.

12. A hozzátarlozói vagyonnyilatkozatokat szintén a bizottság Őrzi. A hozzáÍartozói
vagyonnyilatkozatok nem nyilvánosak, ezérl azokat elkúlönítetten kell kezelni. Az Őrzésük
pán-cetszet<rényben, illetve tűzbiztos lemezszekrényben törlénhet. A tárolóhely kulcsaihoz
csak a bizottság elnöke férhet hozzá.
A hozzátarlozói vagyonnyilatkozatba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be, a kéPviselŐ,

p o l gá rmeste r va gyo n n yilatkozatáva l ka p cso lato s elj á rá s so rá n.

Á voft képviseló hozzáíart,ozójának vagyonnyilatkozatát a képviselő megbízatásának
megszűnését követő egy év elteltével a nyilvántartásból törölni kell.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglalt adatok

val ód iságtartal m á nak el lenő rzése.

2, A beérkezett, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló kezdeménYezést

haladéktalanul át kell adni a bizottságnak.

3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét

tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye.

Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnYilatkozat

kifogásoli részét é5 tartatmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiánY

pótlására.
Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, VagY ha a

kezdeményezés áyilvánvalóan alaptalan, a bizottság elnöke az eljárás lefolYtatása nélkÜl

elutasítja a Éezdeményezést. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás

megisáetlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helYe, ha az

erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz.
A vagyonnyilatkozattal 

'kapcsoiatos 
eljárásra irányuló - új ténYállítás nélkÜli - ismételt

rezoÖmenyezést a bizottság elnöke az ellárás lefolytatása nélkÜl elutasítja,



4. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából a Bizottság az azonosító
adatok írásbeli közlésére szólítja fel az érintett képviselőt, Polgármestert.

5, A Bizottság a vagyonnyílatkozattaí kapcsolatos eljárással éríntett személyt az eljárás
során meghallgathatja.

A meghallgatásról és a vagyonnyilatkozat egyeztetésrőljegyzőkönyvet kellfelvenni.

6, A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásáróljegyzőkönyvet készít,

A va gyon nyi latkozattal kapcsolatos e ljárás nyilvántartása i

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárási cselekményekről nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

. az eljárás kezdeményezésének idejét,

. az eljárás kezdeményezójének nevét,

. az eljárás kezdeményezésének okát - röviden,

. azeljárás kezdeményezésének elutasítására vonatkozó megjegyzéseket,

. az eljárás lefolytatása érdekében az azonosító adatok kérésének és azok
visszaérkezésének időpontját,

. az eljárás eredményét,

. az eljárás eredményéról a képviseló-testület tájékoztatásának ídőpontját.

2. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatokhoz kapcsolódva nyilvántartást kell vezetni a
vagyonnyilatkozatokba való betekintésről. A nyilvántartásba fel kelljegyezni:

r a betekintés időpontját,

o a betekintés okát,

. a betekintő nevét, minőségét,

. a betekintő aláírását.

Az adatvédelmi szabályok

A Bizottság valamennyi tagjának alá kell írnia a hozzátariozói vagyonnyilatkozatok
nyilvántartása és kezelése, valamint az ellenőzés lefolytatásához szükséges azonosító
a da to k véd e l mét szo l gá l ó Ad a tvéd e l m i Szabályzatát,"
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Hatásvizsgálat
típusa* elózetes / utólagos

Vizs9álat ideje 2014. november 24.

Vizsgált rendelet
megnevezése

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estülete Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

'l, lépés: Stákeholdér elérnzé§- - itz€gy§:eíú§ített r§ód§zertan alapján

Eíintett l Érintett 2 Erintett.3 Érintett4 Erintett5

Azonosított
Stakeholderek (érintetti

csoportok)
megnevezése:

Képviseiő{estü let Bizottsá9ok Poigármester
Onkormányzati

Hivatal
Ladánybene közsé9

lakossága

céljaik azonosítása
(pénzü9yi, szakmai,

kényelmi):

szabályozott működés
biáosítása

szabályozott működés
biztosítása

szabályozott működés
biáosítása

szabályozott működés
biáosítása,

együtimúködés a
képviseló{estülettel, a

bizottsá9okkal, a
polgármesterrel, az
alpolgármesterrel

nyilvánosság
biáosítása, az
önkormányzat
működésének,
döntéseinek

megismerése

Viselkedésük (semleges
va9y blokkoló): támogató támogató támogató támogató semleges

Vizsgálandó hatás Ugyfelekre gyakorolt
hatás

Foglalkoztatásra,
szociális helyzetre

gyakorolt hatás

Környezetre
gyakorolt hatás

Gazdaságra,
kötségvetésre

gyakorolt hatás

Egészségre gyakorolt
hatás

Hatás (probléma) leírása szabályozott működés
biztosítása nem értelmezhetó nem érrtelmezhető nem értelmezhetó nem értelmezheiő

Melyik Stakeholder
csoporttal kapcsolatos? mindre nem értelmezhető mindre nem értelmezhető nem értelmezhetó

Hatása a stakeholder
csoportra:

közügyek megismerése nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhetó nem értelmezhetó

Érintett .iogszabályi
rendelkezés/ek

(§)
nem értelmezhető nem értelmezhetó nem értelmezhetó nem értelmezhetó nem értelmezhető

3. Iéiié§:'Hatá§okszám§zériisíre§e {e§ysieiűsitett:CBA elétnzé§'

Költségbecslés

számszerűs íthető
költséq tétel'-

nem értelmezhetó

számszerús íthetó
költséq mértéke

Egyéb költségek-"-
megnevezése

számszerűsített
- 

!J:l.^**+*

Költség mennyisége

Számítás eredménye

Költség várható mértéke

Számitás eredménye nem értelmezhető



várható haszon mértéke

alacsonv / közepes / magas

Szabálymódosítás
szükséoes* iqen / nem igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem

Módositási javasíat

AdmioiiztiáciriC''ierheklmérése;, amennliben az ügyfelekre gyakrolt hatás esetéhen saültséges

Vizsgálat ideje helyhatósági választásokat követóen

Vízsgált
iogszabályirendel-kezés

Mötv-nek való megfelelés

Érintett csoportok
megnevezése

Hatása az érintettekre

A rendelkezésben foglall
információs

kötelezettsé9/adati gény/
adminisztrációs

tevékenység
megnevezése

Adminisztratív költség

adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=

Számítás eredménye

érintettek száma x elófordulás gyakorisága =

Számítás eredménye

mértéke adminisáratív tevékenység költsége x adminisáratív tevékenység mennyisége =

Számítás eredménye

Adminisztrációs teher
minósítése*

elhanvaqolható / közepes /,ielentős

Szabálymódosítás
SZükséges*

igen / nem

Módosítási javaslat

* A meqfeleló állítás aláhúzandó!

** Azon költséqek. amelvek eqvértelműen meoadhatók Ft összeqben

'Azon becsült költséqek. amelvek nem adhatóak meq eqvértelműen Ft összeqben.
** A Ft összegben egyértelműen nem megadható kóltségek becsléséhez azt a Ft összeget ke|l beírni, amely a rendelkezés miatti károk (pl.

kártérítés összeqe. körnvezetszennvezéshez kapcsolódó bksáq stb.) vaqv az elmaradó haszon (pl.árbevétel-kiesés) naqyságát tükrözik,



ELÓTERJES ZTrÉ,S

L adányb e ne Kö zsé g Onko rmány zata Képv ís e lő -testület ónek
20I4, november 24.-i ülésére

Tárgy: Ladányöene Község Onkormányzata Képviselő-testületének ..12014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete a2l20I4. (II.04.) 2014. évi költségvetés módosításáról

Az előteri esztést készítette: kerekes Tiborné
gazdákodási előadó

Véleményezésre és tárgvalásra meekapta: Pérlnlgyi és Elienőrzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: szádváxt Erika
allegyző



F"LŐTERJESZTES

Ladányb ene Kö zs ég Önkormány zata Képvis e iő -t estületének
2014. novernber 24.-i ülésére

Tárev: Ladánybene Közsóg Önkonnányzata Képvise]ő-testületének .l20l4. (XI.24.) rendelete a
20I 4. évi költségvetés módo sításárói

Ü.i.sz.: - l2014

Tisztelt Képviselő-testület !

A rendelet általános indoklása:

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Allarrhá*artásról szóló zan. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Álrt.) 23. §. (1) bekezdéséberr
foglalt fe]hataknazás alapján és a 2014. évi költségvetéséről szőlő 2013. évi CCXXX. törvény
fe]hataknazása alapján elfogadta Ladányberre Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014,
évi kóltségvetését.
Az Onkormányzati és intézményi költségvetési rendelet jelenlegi módosítását a több jogcímen
keletkezett bevételi többletek és azok felhasználása tették szüksésessé.

A rendelet részletes indoklása:

1/a,b melléklethez:
Önkormányzat költségvetési támo gatása:
Minden szociális jellegű és intézménl,t érintő központi bevétel az önkormányzat számlájára (állami
hozzé|ínlJás számla) érkezik. Vannak oiyan bevételi források, arnelyek bár az önkormányzathoz
érkeznek, azonbat a felhasználás a beérkezés ftgyelernbevételéve7 az intézmények személyi jellegű
kifizetéseit és azok járulékait növelik (bérkompenzácíó), valamint az ellátottak pérubelijuttatásai,
melyek átkerü]nek a Közös ÖnkormányzatiHívatalhoz Qegyzői hatáskötbe tartoző ellátások).
Megérkezett a második lemondással járó értesítés az előirányzat módosjtásához, melyek szintén
átfutó tételként jelentkeznek az Önkormányzatnál, de felhasználásként az Óvodaintézményét érinti.
Abeérkezés és a felhasználás jogcímei:

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 757 .I22Ft
- Foglalkoáatást helyettesítő támogatás: l45.9ZOFt

206.IIZFt
352.032Ft

- Lakásferrrrtartási támo gatás : 59.67OFt
68.400Ft

128.070Ft

13 8.51OFt
138.51OFt
27-I.020Ft

- Rendszeres szociális segély:

Tennészetbeli támo gatások (Erzsébet ut. ) : 6 67. 0 0 OFt

Ágazatipótlék IV. negyedév: 43.815Ft



Bérkompenzáció:
Ladányb ene Kö zség Önkormán yzata:

Ladánybenei Csiribiri Óvoda:

Ladánybenei Közös Önt<,-i Hivatal:

12I.285Ft
37.846Ft
37.846Ft

34.I63Ft
34.1 63Ft

49.276Ft
49.27 6Ft

IPR- 1 4-A- 0 63 3 p á|y ázat
(kötött óvodai felhasznáIás önk-nál) 33 1.200Ft

Lemondás: -894.556Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetésitámogatás lemondás: -894,556Ft

Összesen: 1.025.866Ft

Támo gatásmege 1ő le gező lritel letr_ívás a: 1 0. 000. 000Ft

l/a,b melléklethez
Önkormányzat
ELőkányzati szinten a fent enilített módosításokat kell akalmaztt, majd a megfelelő felhasználási
lrelyte, rnint irányítószervi támogatás kerul átadásra.
Testületi határozat alapján átcsoportosításra került a Ladánybenei Football Club eszközigényére
( 5 00. 000Ft-ig), melyeknek az általáno s tartalék szolgált fedezetéül.
A támogatást megelőlegező hitel lehívása megtörtént, mellüől az önerő hozzátételével a kivitelező
ki lett fizetve.

2/a,b melléklethez
Ladányb enei Közö s Önko rmányzati Hivatal (KÖH)
Szintén megegyezik a fent már említett bérkompenzáciőt érintő változásokkal, valamint az
ellátottak pérubeli juttatásainak összegévei, amely felhasználása itt történt meg. A Helyhatósági
választást a Közös Hivatal bankszámlájárakapta meg, mely felhasználása is itt történt meg, illetve
elszámo lása is. Számadatokkal a mellékletben fo glalkozunk részletesen.

3/a,b melléklethez
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda)
Az Ovoda tntézményének rendelet módosítását az Onkonnányzatnál rnár leírtuk. Ezek az eddig
befolyt bérkompenzáció összegével egyeznek meg, valamint a lemondás ide vonatkozó jogcímével.
Az Óvodás érintő változás az IPR-13 -as pályázathoz kapcsolódóan a mellékletben találhatő
számszakil ag r észletent e,

Összegzés:

Az önkormányzati költségvetési támogatások éves szinten megegyeznek a központi rendszerek
adataival. A rendeletmódosítás további részletezését a megfelelő előterjesztési mellékletekben
rész|eteúűk bóvebben.

Kardos Attila sk.
polgármester



Ila. sz. melléklete:
Önkormányzat bevételei:

eFt
Megnevezés E\őián:rzaí Módosítás Mód.

1) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belütrőt:
130.493

Bérkompenzáció 121
Agazatí pótlék 44
FHT,, RSZS., Lakásfennt. tám. 757
Természetbeli támogatás(Erzsébet utalvány) 617
IPR-14-A-0633 pályázat 331
Lemondás -894
össznsnx: 130.493 I.026 131.519

2.) 82 Felhalrno zási célú támo gatások államhá ztartáson b elüIrő l:
22.97I

összp,spx: 22.g7t 22.97|

3) 83 Közhatalmi bevételek:
19.700

összBspN: Ig.700 19.700

4) 84 Működési bevételek:
6.994

össznspN: 6.994 6.994

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

7) B7 Felhalnrozási célú átvett pénzeszközök:
összBsnn:

xör,rsncvBTEsl BEVETELEK
összBspx: 180.158 1.026 181.184

8) B8 Finanszírozási bevételek:
Költségvetésirnaradvány 8.281
OSSZESEN: 8.281 8.281

9) B9 Támogatást megelőlegező hitel lehívása:
10.000

össznsnx: 10.000 10.000

öxronuÁxyzar BEvÉTELEI
összpspx: 188.439 ít.026 tgg.465



I/b sz. melléklet
Önkormányzat kiadásai:

Megnevezés Előlrányzat Módosítás Mód. Előirányzat

1) Kl Személyi juttatások: 16.813
Bérkornpenzáció felhaszná7ás 30
Agazatipótlék felhasznáIás 32
OSSZESEN: 16.813 62 16.875

2)K2 N{rrnkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
5.619

Bérkompenzáció fel]rasznáLás 8

Agazatípótlék felhasznáIás 12
OSSZESEN: 5.619 20 5.639

3) K3 Dologi kiadások: 33.822
Testületi hatátrozat alapján Football Club 83

IPR-14-A-0633 páIyázat 331
OSSZESEN: 33.822 4l4 34.236

4) K4 Ellátottak pénzbeü juttatásai:
4.4z7

Természetbeli tám.(Erzs.ut.) 667
összBsBN: 4.427 667 5.094

5) K5 Egyéb működési célú kiadások:
3.916

- K512 Tartalék 97 -83 14
- Football Club -83

összBsBN: 3.916 _83 3.833

6) K6 Beruházások: 31.252
P..ályázatt önerő
OSSZESEN: 31.252 3I.252

7)K7 Felújításokz 3.175
Kivitelező kiegyenlítése 10,000
összBsBx: 3.175 10.000 13.175

8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
300

összBsBx: 300 300

xör-rsBcvBrBsr KIADÁs o K
ösSzBsBx: 99.324 11.080 110.404

8) K9 Finanszírozási kiadások:
89.115

Óvoda bérkorrrpenzáció miatti 34
KgH bérkompenzáció miatti 49
KOH FHT., RSZS,, Lakásfenntart.tánt. 75'7

Óvoda lernondás -894
összBsrN: 89.115 -54 89.06l

öNroRllÁNyzar KIADÁSAI
összBspn: 188.439 11,.026 199.465

eFt



2/a. sz. melléklete:

xöu bevételei:

eFt
Megnevezés E|őiránvzat Módosítás Mód.

1) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
össznsBx:

2.) B2 Felhalnozási célú támogatások államháztartáson belülről:
összBsnN:
3) 83 Közhatalmi bevételek:
összEsnx:
4) B4 Működési ber,ételek:
összBsnx:

|) 85 Felhalmozási bevételek:
OSSZESEN:

6) 86 Működési célú átvett pénzeszközök:
1.167

Helyhatósági válasáásra (kötött felhasználás mellett) 950
összEsBx: 1,.167 950 2.117

7) 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
összpsn,x:

xölrs É cVETE S I BEvETELEK
össznsBx: t.167 950 2.117

8) B8 Finanszírozási bevételek:
38.676

KOH bérkompenzáciő miatti 49
KÓH FHT., RSZS., Lakásfenntart. tám. ,751

összBsnN: 38.67ó 806 39.482

KÖH BEVÉTELEI
összpsnx: 39.482 í.756 41.599



Zlb sz. mellék]et

KÖH kiadásai:

eFt
N{egnevezés Előirányzat Módosítás Mód. Előiránvzat

1) Kl Személyi juttatások: 23.680
B érko mpenzáció rniatti
H eiyható sá gí v álasztás
OSSZESEN: 23.680

2) K2 Munkaadói járutékok és szociális hozzájárulási adó:
6.857

Bérkompenzáció miatti
H elyható sá gi v álasztás
OSSZESEN: 6.857

3) K3 Dologi kiadások: 5.952
HelyhatóságiváIasáás
összBsnx: 5.952

4) K4 Eüátottak pénzbeü juttatásai:
3.354

KÓH FHT., RSZS., Lakásferrntart. tám.
össznspN: 3.354

5) K5 Egyéb működési célú kiadások:
összBsnx:
6) K6 Beruházások:
összBsBx:
7)K7 Felújítások:
összpspx:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
össznsnx:

XÖIISBCVETESI KIADÁS OK
összBsEn:

8) K9 Finanszírozási kiadások:
összrsprg:

KÖH KIADÁSAI
összBsnx:

39.843

39.843

35
70I
736

l4
203
217

46
46

757
l5/

7.756

1.756

24.416

7.074

5.998

4.1L1

4l.s99

41.599



3la, sz. melléklete:

óvoda bevételei:

eFt
Megnevezés Előkányzat Módosítás Mód.

1) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
IPR-13-C-0449 pályazat 240
IPR-13-A-0148 pályázat 240
összpsp,x: 480 480

Z.;) SZ Felha lrnozási célú támo gatáso k államhá ztartáson b elülrő l:
OSSZESEN:

3) 83 Közhatalmi bevételek:
össznsnn:
4) 84 Működési bevételek: 5.710
össznsBx: 5.710 5.710

5) 85 Felhalmozási bevételek:
összpsnx:
6) 86 Működési célú átvett pénzeszközök:
összpsBx:

7)87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
összBsnx:

rör-rsp cvp,TÉS I BEvETELEK
összpsBx: 5.710 480 6.190

8) B8 Finanszírozási bevételek:

Óvoda bérkompenzáció miatti
ovoda lemondás
össznsnx:
ÓVOPa BEVETELEI
össznsEx:

50.439

50.439

56.I49

34
-894
-860

-380

49.579

55.769



3/b sz. melléklet

óvoda kiadásaí:
eFt

Megnevezés Előjrán:,zat Módosítás Mód, Előiránvzat

1) Kl Személyi juttatások: 32.219
Bérkompenzáció miatt 2]
IPR-13 páIyázatok 106

OSSZESEN: 32.219 133 32.352

2)K2 N{unkaadói járulékok és szociáüs hozzájárulási adó:
8.839

Bérkompenzáció miatt 7

IPR-13 pályazatok 1

össznsnx: 8.839 8 8.847

3) K3 Dologi kiadások: 15.091
IPR-13 pályázatok 373
Gyermekétk. üzemeltetési t. lemondás -894
össznspN: 15.091 -521 l4.s7a

4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
össznsBx:
5) K5 Egyéb működési célú kiadások:
összBsBN:
6) K6 Beruházások:
össznsBx:
7) K7 Felújítások:
összBsrx:
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:
össznsBn:

xör,rsncvBTESI KIADÁsoK
összrsnx: 56.149 _380 55.769

8) K9 Finanszírozási kiadások:
összpspx:

ÓVOPa KIADÁSAI
összpspN: 56.t49 -380 55.769

Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet tetvezet, rnelynek elfogadását kérem.

Ladányben e, 20l 4. november 20.

Kardos Attila
Polgármester



Tervezet

Ladányben e Község Önko rmán y zata Képviselő-testületének
./2014. 6I.24.\ rendelete

a 2014. évi köttségvetésről szőIő 2/2014.(I1.04.) rendeletének módosításáróI

Ladánybene, Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) uz ÁIla^háztartásről szőlő 2OI1. évi CXCV. törvóny (továbbiakbun, Áht.; 23. §. (1)

bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szewezeti és Működési SzabáLyzatróI szőlő
5l20I1.(V.26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján- aPénzngyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményének kikérésével - és a 2074. évi költségvetésérői szóló 2013. évi
CCXXX, törvény alapján eljárv a az alábbt rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkonnányzat Képviselő-tesluletének2l2OI4. (II.04.) rendeletének 5.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önko rm ány zat bevételei

,,5. §.

(I) Az önkormányzat bevótelei

B 1 Mukö dé s i cé lú támo gatáso k áIlamháúaft ás on be 1ü]rő 1

B 2 F e lhalmo zás i cé 1ú tárno gat áso k á|Iamhá^artás o n be 1ülrő 1

83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalrnozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Feihalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 F irransz lr ozási bevételek
Költségvetési hiany belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. cé]ra

Költségvetési hianybelső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. cé]ra

B 8 1 3 P énzforgaio m né lküli bevéte lek ö sszeserr/el ő ző évi mar adv ány l
B 9 Támo gatásrnegelőIegező hitel lehívása
Önkormányzat bevételei mindösszesen:

(2) Ber,ételekrészletezését e rendelet Il2, sz. melléklete tartalmazza."

?,R,. Y.

eFt

13 1 .519
22.97l
19.700
6.994

8.28 1

10.000
|99.465

181.184

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



Az önko rm ány zat kiadásai

,,6. §.

(I) Az örrkonnányzat kiadásai

K1 Szernélyi juttatások
K2 Munkaadókat terirelő járulékok és szociális bozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K5I2 Tartalékok 14
K6 Beruhazások
K7 Felujítások
K8 Egyéb felha]rnozási célú kiadások
Költség.etési kiadások összesen :

k9 Finansz lr o zást kiadások
Önko rmán y zat kiadásai mindö s szesen :

( 2 ) F o glalk o ztatottak létszáma ( eng ed é 1 yez ett )

(3) A kiadások részletezését e rerrdelet I/1 és Il3. sz.

eFt

16.87 5

5,639
34.236
5.094
3.833

31.252
13.17 5

300
110.404

89.061
199.465

22 fő

mellékl et ei tartalmazzák.

3. §.

Ladánybene Község Önkorrnányzat Képviselő-testületének2l20I4. (II.04.) rendeletének 7.§-a
hel5,{6. a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

,,7. §.

(1) A KÖH bevételei

B 1 Műkö dé s i cé 1ú támo gatás o k áLlamhá^artás o n be 1ülrő l
B 2 F e lhalmo zási cé 1ú t ámo gatáso k áLlanÁánart ás on be 1ü]íő 1

83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Fellralmozási bevételek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célrú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

B 8 Finarrsz k o zási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. cé]ra
Költségvetési hiány belső lrnanszírozás ára szo|g. pénzforg. bev. felh. célra

B 8 1 3 P énzfor galo rn nélküli bevételek ö sszesen/el ő ző évi mat adv ány /

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen: 41.599

(2) Bevételek részletezését e rendelet IIl2. sz. rnelléklete tartaknazza.

4. §.

Ladánybene Község Önkorrnárryzat Képviselő-testriletének 2/2014. (II.04.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

eFt

2.1I7

2.IL7
39.482



. A Ladánybenei Közös Onkormányzati l{ivatal kiadásai

,,8. §,

(1) A rcÖH kiadásai eFt

k9 Finansz k o zási kiadások
Ladánybenei Közös Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen: 41,.599

(2) Fo glalk o ztatottak létszáma

(3) A kiadások részletezését e rendeletIlll sz, mellékletei tartalmazzák.

8ö

5. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-teshiletének212014. (II.04.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

,,9. §.

Kl Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
- K5I2 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felqítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen:

(1) Az óvodabevételei

B 1 Mtikö dé s i cé 1ú támo gatáso k áLl'anűáúafi ás o n be lülrő 1

B 2 Fe lhalmo zás i c é lú támo g atáso k áIlanháztartás on be 1ülrő l
83 Köáatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevéteiek
86 Működési célú átvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési b evételek összesen :

B 8 Finansz k o zási bevételek
Költségvetési hiány belső f,tnanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiánybelső finansztrozására szolg, pénzforg. bev. felh. célra

B 8 1 3 P énz forgalo m né tküli bevételek ö s szeserr/el ő ző évi mar adv ány l
óvoda bevételei mindösszesen:

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

6. §.

24.416
].074
5.998
4.III

4L599

480

5,7I0

eFt

6.190
49.579

55.769

Ladánybene Község Önkorrnányzat Képviselő-testuletérlek2l20I4, (II.04.) rendeletének 10.§-

a helyébe a következő rendelkezés lép:



A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

,,10. §.

(1) Az Óvoda kiadásai eFt

K1 Szemólyijuttatások 32.352
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzitláruIási adó 8,847
K3 Dologi kiadások 14,570
K4 Ellátottak pérzbeli juttatásai
K5 Egyéb múködési célú kiadások
- K512 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felu.lítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetésí kiadások összesen: 55.769
i{9 Finansz lr ozási kiadások
Óvoda kiadásai mindösszesen: 55.769

(2) Foglalkoztatottaklétszátna 14 fő

(3) A kiadások rész|eJezését e rendeletllíll és aIIU . sz. mellékletei tartalmazzák.

zárő rendelkezések

7.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a2l2014.(II.04.)
rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.

Kardos Attila Szádvári Erika
polgánrrester aljegyző

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

lszádváriErka l
a|jegyző



A íábláztbú I&ö adatok köteleó Éladátoklé.i éJtelfuetdók, alábonli§ssal }úlönbözl€tvé meg az államigiz88Úsi és önkált vóllalt Gladatotat,

l/l. ,@uétlet az ,,/ 20l4 (|l,,,..) Md€l€lhe
LldinvtoE Kór!ép Ö .ortnlinvatúnnk 2014, évi liidások ll.tulílí

Korntárryzati
Funkció

szakfeladnt Megttevezés
Fogl.
színra

Kl Szem.
j utt.

R2
M. adót

t.iár.

I(3
Dologi
kiad.

l(4
Szocpol,

ell.

K5
Míikcélrl
kiadások

Kó
Beruhízások

l<,|

Felírjítások

I(8
Egyéb

felhnlnr.
célti kiad.

K9 Filtallsz.
kindáso k Osszesen

063020 360000 víztertnelés, -kezel és l79 l79
052020 370000 Szennyvíz gyíiitése, . 70 70

05 l030 38 l t03 TeIeplilési hulladék. 515 575

045 l 60 5z2000 I(tjartak, lr.idak, 2 505 20 000 22 505

elrbtíl ürr]rólrt vállaIt :0 00() 20 00{}

0 t 3350 68000 l 1 Lakóinsatlan bérbeadása 254 254

0l3350 680002 l Nern ]akóingatlan bérbeadása 3 697 l1 25z 13 l,] 5 z8 l24
- rllrb(il i!lrl<órlt l,ril]al1 ).6& ll l1 l75 27 ag,I

0660 l 0 8l3000l zcil dteliilet-kezelés I 1 597 502 557 2 651

- lllrbiil i!nl<únt r,ílla|1 l ] 597 -502 552 2 65l

01 l l30 84lI12]' Önkorrn-i iogalkotás l 1 2lo l 070 347 4 621

0l1l30 84112.6l önk,hivatal 39 482 39 48z

'jIi|)i.l) . t:lltli.i| !11 ;1.1t-li :l:ay:::l|íl it} 4,ii l Tl ,rfr,z

0l l 130 84140l9 Önkolrn is. 5 390 5 390

0640 1 0 84li40zl I(ozvrláeítás 3 302 3 302

066020 84l403l Város.- és k zséss. 0.75 3l3 l30 l 814 2 25,|

8419l 0 l szociális f.ellátás l 300 l 300

84 l 9089 Átalános tartalék l4 l4

8510ll1/84l9139 óvodai nevelés 49 579 49 579

8520l l l Iskola ferurtaltása 372 372

chból (inkónt t állalt 372, 3,12

0721I1 862l01l Ház-iorvosi alanell 442 442

01231 l 86230l l Fosorvosi alapellát. zz9 ,rro

0,1403l 86904l 1 Család- és nóvéd. z 294 790 l 0l5 4 099

882l1ll Rendszetes szoc.s. 0

t06020 882ll3l Lakásfennt.t.nortna. 0



882íZ2| Onkorrn. segély/átrneneti
z00 200

882|23l orrkortrr,sepél v/telnetési 300 300

l 0405 1 882l17 1

Gyelrnekvédelmi pénzbeli és
terrnészetbeli ellátás 661 667

882l29 Egvéb nk.eseti pé.e l l50 1 l50
882203 I(oáelnetés 577 377

t0705 l 88992l szociális étkeletés 2 520 2 200 4 720
1 0705 5 889928 F'aIupondnoki. 1 860 642 l 895 4 397

_ tllrbiil iilrl<únt 1,1i]lall l tt('0 b4) l |i(]5
"l 397

106020 889942,5 Önk.ált,nyrijt.lakást. 300 300
- c[)ljiil ,),lkól)t Viillillt

](X_) "]00
8904426 I(rizlrasznuak fosI. 14,25 5 30l l 580 560 7 441
89030 l 5 Civil szerv-rrríik-tárn, 2219 2 219

tllrlríil llLallt viilltlll 2 0\)|) 2lr)9

89050ó5 Esvházak ktiztis.ségi és Ilitéleti tev ]00 300

cbhiil iirrkórrt v:illall 10t]
.100

082044 9í0l23l I(rirrvvtári szolq 0.5 821 330 37l l sx2
08209 l 9 105021 I(<jzrn. Intózrn. l l 479 595 1 ll3

- cbllól (inként vállalt l I 4l|) i95 ll]
1 l íl7

08 l 030 93ll02l snortlét,nlíik és feil 723 123
9499001 M.n.s,egyéb k z,társ.l 6 230 6 23o

- clrb(il rrlrúlr( r,rillalt íl Z.]f) 613l|
0l3320 960302l koztenlet fennt.és trr l3l l31

onkormánvzat iisszesen 20,00 l6 tl75 5 639 34 236 5 094 3 833 31 252 13 l75 300 89 06l 799 465



Bevételek negíatíLroása felhasználhatóság szerint
V2.sz. mellék] et a ../20 l 4.(II..... lrendelethez

Bevételek alakulása
eFt

Kötelezó Onként vállalt A]lamig összesen

Bl Működési célú támosatások államháztartáson belülről
B 1 1 onkormánvzat költsésvetési támogatása
orrkormánvzati hivatal műk, támog,atás 34 808 34 808

zöldterila-zazűlkoűssal kapcsolatos feladatok támo gatasa l 507 1 507

Közviálosítással kapcsolatos feladatok !ámogalása 16 56,7 16 567

Köaemetö fenntartással kapcsolatos fe]adatok t 250 1 250

közutak fenntartasa 3 269 3 269

Es\,éb köte]ező feladat támo gatása 4 628 4 628

ovodapedaeósusok átlagos bértámogatása 25 08l 25 081

Ovodapedasózusok munkáiát közvetlenül s. átlagos bertámogatlisa 7 200
,7 

200

ovoda működési támogatása 3 640 3 640

Gverrnekétkeáetési feladatok átlagos bértámogatása 6 186 6 186

Gvermekétkeáetés tizemeltetési ámo gatása 4 879 4 879

Kistelepülések szociális feladatainak tamo gatasa 714 714

H ozái árulás a pénzbeli szociáli s j uttatasokhoz 3 524 3 5z4

Hozzáiárulás a pénzbeli szociáüs iututásokboz 3 354 3 354

szociális étkeáetés l,273 í 273

Tanvasondnoki szoleáltaiis 2 500 2 500

könltari és kö zrnűv el ő dés i feladatok tám o gatása l,954 l,954

Lakott kiiterűlettel kapcsolatos feladatok ámogaása I 176 I776
Bákomnmzáció ),334 l,334

Aeazati pótIék 160 160

Önkormányzat költségvetési támo gatás a ö sszesen: 89 296 2 500 34 808 |26 604

B1 6 Támosatásértékű bevételek
FM támsatás mezőóne 600 600

oEp finanszíroás 3 37,7 3 3I7

Természetbeli tamogatás (Erzsébet utalvány) 667 66,1

EMET pálvázat (Ovoda IPR-1 4-A-063 3) 331 33I

Támosatásértékű ber,éteIek összesen: 3 984 93l 0 4 973

B2 Felhalmozási céIú támogatások államháztartáson belülről
Falurnesúiíás és feilesáés 2 9,Il z 97I

Adóssás konszolídacióban résá nem vett települési önkorr- feji. tím 20 000 20 000

Felhalmozási céIú támogatáso k államháztartáson belülről összesen 20 000 2 917 22 977

83 közhatalmi bevételek
ónkormánvzat saiátos működési bevételei:
Hatósási ioekörhöz köthető bevételek 40 40

Gépiárműadó 6 000 6 000

Ioarűzési adó I1 500 11 500

korramunális adó l 200 1 200

Bírsáeok. pótlékok l 000 1 000

önknrmánvzat saiátos működési bevételei összesen: 0 19 740 0 19 740

84 Működési ber,ételek
Működési bevételek
Eevéb saiát bevételek (bérleti díiak,szoc. étk ) 2200 3 442 5 642

vasvonkezelésből származó ber,étel lí2 l12

Továbbsárrrlázott szol gáltaús 600 600 1 200

F,qvé-h saiát ber,ételek

kamat bevéteiek
Esvéb saiát bevételek összesen: 2 800 4 154 0 6 954

B5 Felhalmozási bevételek

86 Működési célú átvett pénzeszközök

B? Felhalmozási céIú átvett pénzeszközök

B1 -7 Költssévetési bevételek összesen 116 080 30 296 34 808 181 184

Á.i hp\,ÁfAlAlr

ól^m nólLiiti hé\,éíélck l előz.ő ővi meradvánv /

Férrzforgalom nétli:riü bevételek /eiőző évi maradvány / 8 281 8 28l

|rprlÁfelplr l tlőző 6t,i merarlr,ánv / ös§Zesen 0 8.28l 0 8 281

ooplÁlpopző hifpI 10.000 1,0.000

ön ko rmánvzati bevételek mindösszesen: 1l6 080 48 571 34 808 199 465



I l 3 . sz. mel]éHet a .. l 20I 4. (II. ., . . )rendel ethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai
eFt

Eseti pénzbeü ellátások és természetbeni iuttatások
E gyéb rászorultságtól fiieső ellátás 400

köztemetés 571

Eseti pénzbeli elláások és természetbeni juttatások / szociális csomag
,750

Természetbeli tamogatas (Erzsébet utalvany) 667

önkormanlzati seeélv l átmeneti 200

Etkeáetés 2 200

Onkormanyzati segély / temetési 300

összesen: 5 094

k4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: 5 094

Eevéb működési célú kiadások
Rendőrsée támoeatása í20
Polsárőr Eevesület 300

Bene-2000 Nonorofit Kft. 50

Római Katolikus Esyház 300

Ladiánybene Közsé gért Alap ítvány 320

Szociális Feladatellátó Tarsulás t 300

Lai osmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestlilet 1 050

Bels ő ellenőri tevékenysés 20 l 3 l50

Kecskemét Aranyhomok E gyesület 189

Tartalékok 1Á1J

Duna merrti és l(iskunsáe i y a sazdálkodási Tarsulás 40

k5 Esvéb működési célú kiadások mindösszesen: 3 833

Finanszírozási kiadások
Közös Onkormánwati Hivatal ( Irrtéznrény ) 39 482

Ladánybenei Csiribiri Ovoda ( Intézmény ) 49 5,79

k9 Finanszírozási kiadások összesen: 89 061

I/4. melléklet az../2014. (IL .,,) rendeleüez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai
e Ft-lran

Beruházások

Közutak(aszfaitozás), művelődési ház QláIyázati önerő) 3I.252

K6 Beruházások mindösszesen: 3,L 252

Felújítások

\4űvelődési ház felújítása 13 I7:

K7 Felújítások mindösszesen : 1,7:13

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Első Iakáshoz jutók támogatása 30C

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: 30(



Atáblázatban Iévö adatok állarnigazgatási feladatokként értelmezendók, alábontás az idei évben nem telvezett, mely önkéntes feladat lenne.

. II/1. mellék]et az../ 2014 (Il.....),rendelethez
Ladánrüenei Közös Önkormánvzati Hivatalának 2014. éü kiadások alakulása

Kományzati
Funkció SzaL{eladat Megnevezés Fogl.

száma

K1
Szem.
jutt.

K2
M. adót
tjár.

K3
DoIogi
kiad,

K4
Szocpol.

ell.

K5
Műkcé|ú
kiadások

K6
Beruházások

K7
Felújítások

K8
Egyéb

felba,lm.
célú
kiad.

K9
Finausz.
kiadások

össze sen

0],]130 84 26 Onk.Iúvata] 6 18 212 5 ?35 4 1,7 6 27 aa3

01 l220 84 Adó. illeték 1 2 008 599 ,729
336

l09010 84 ]8 szociális szole, heivi ieaze, 2 617 806 729 4 152

016010 84 l41 OGY. EP és HH választás l 519 434 l64 1, I17

882 l Foclalkoáatást heiy,tám. l 993 1 993

882 l Rendszeres szoc.s. 1 405 l 405

I0ó020 882 l3 Lakásfemt,t.norma. 643 643

ovodáztatási fámoqatás ,70
70

onkománvzat össresen 8,00 24 476 1 074 5 998 4 111 0 0 0 0 0 41 599

Bevételek megtatáí ozása felhasználhatóság szerint,

IU 2. sz. mellékl et a .. l Z0 \ 4.(L. .. . )rendeleüez
Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

eFt

KöteleZő
Onként
vállalt Allamie. összesen

B1 Működési célú támosatá§ok államháztartáson belülről

82 Felhalmozási céIú támosatások államháztartáson belülről

83 közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett oénzeszközök 2IL1 2 l77

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7 Költssévetési bevételek összesen 0 0 0 0

88 Finanszírozási bevételek 39 482 39 482

B813 Pénzforsalom nélküli bevételek l e|őző évi maradvánv /
pénzforealom néilfl'ili bevételek /előző évi maradvány / 0

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

Bevételek mindösszesen: 0 0 41 599 41 599



II/ 3 . sz. meiléklet a,. / 20 I 4 . (Ií. .. . . )rsndeleíhez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai

IU4. sz. melléklet a ,.l20I4,(I....) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakrrlása /ÁFÁ- val együtt/

etr't

A táblázatb ai ere det i elő k ányzat n em sz erep el.

A táblázatban lévő adatok kötelezö feladatokként értelmezendők, alábontásssal különböztetve meg az örrként vállalt feladatokat, az idei évben nem t€rr,eáiiok-

IIVl , melléklet az ..l 2014 (II.....) rendeleüez

Ladánybenei Csiribiri Ovodának 2014. évi kiadások alakulása

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Rendszeres szociális sesélv 1 405

Foelalkoáatást helvettesítő támoeatás I 993

Lakásfenntartísi támo gaás 643

ovodáztatási támopatás 70

Osszesen: 4 7ll

Kormányzati
Funkció szaldeladal Megnevezés

Fogl.
szíma

K1
Srem.
jutt.

K2
M. adót
tjár.

K3
Dologi
kiad.

Krl
Szocpol.

ell-

K5
MűkcéIú
kiadások

K6
Beru-

háások

K7
Felújí-
tá§ok

K8
Egyéb

íelhalm.
célú
kiad.

K9
Finmsz.
kiadások

Ossrsen

0911 l0/091 140 851011 1 óvodai nevelés 10 26 435 ,7 25z 4 568 38 255

0960 10 5629 t2 l ovodai intézménvi étkeztetés l] l 776 482 2 272 4 530

096020 56291 Iskolai intézménü étkeztetés 2 2 856 766 3 04,1 6 669

0 1 ]390 5629201 vendés étkeztetés 0.3 5l7 ]39 2 398 3 054

1 0705 l 889921 1 szociátis étkeztetés 0.5 768 208 zz85 3 26l

onkormánvzat össnsen t4,00 32 351. 8 847 14 570 0 0 0 0 0 0 55 769



IlU Z.sz. mellék] et a ../201 4. (It. . ... )rendel ethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

IíIl3 .sz. melléklet a ,.l20I4.(L .. . .)rende1ethez

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

eFt
Atáb|ázat az idei évben nemleges, az eredeti elővényzat alapján.

IIU4. sz. melléklet a '12014.(II....) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

eF't

Osszesen

Bl Működési célú támosatások államháztartáson helülrőI

Működési célú támogatások áIlamháztartáson belüIrőI összesen

82 Felhalmozási cé.lú támoeatások államháztartáson be.lüIrőI

84 Működési ber,ételek

Irrtézménvi terítési díi - iskola

át ber,ételek összesen:

85 Felhalmozási bevételek

86 Működési célú átvett pénzeszközök

87 Felhalmozási célú átvett oénzeszközök

B1-7 költssévetési bevételek összesen

m néillrili ber,ételek /előző évi maradvánv /

küli bevételek / előző ér,i maradvánv / összesen:

A táblázat az ideí évben nemleges, az eredeti előirányzat aiapján.
eFt



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. november 24 -i ülésére

Tárev: Előterjesztés a Ladánybenei Közös Önkormányzat Hivataltovábbí működésére

Előte rjesztést készítette : szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Ügyrendi- és Településfejlesztési
Bizottság



Ladánybene Község Polgá rmesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

TeIefon: 7 6 | 457 -600, Ema il : polga rmester@ lada nvbene. hu

Tárev: Előterjesztés a Ladánybenei Közös Önkormányzat Hivatal további működésére

Tisztelt Képviselő-testü let !

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 1. napjával Kunbaracs
Község Önkormányzatával közösen létrehozta a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalt,
Ladánybene székhellyel.

A közös önkormányzati hivatal mindkét település számára a legjobb megoldás.

A közös önkormányzati hivatal alapításával kapcsolatos szabályokat Magyarország helyi
önkormányzatairól szólő 201,1,, évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84 - 86. §-ai tartalm azzák.
A 85. § (3) bekezdése értelmében:
,,Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési
önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan
napon belül állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év
január 1,-ján lép hatályba."

Az Mötv. vonatkozó szabályai nem változtak, tehát mind Ladánybene, mind pedig Kunbaracs
településnek kötelező valamely településhez történő csatlakozás.

Mint ahogy említettem az Mötv. 84 - 86, §-ai szabályozza a megállapodás tartalmi elemeit is,

így többek között a finanszírozás kérdését (lakosságszám arányában), az ügyfélfogadás rendjét, a
zavartalan működést biztosító személyi, és tárgyi feltételek biztosításának kötelezettségét, a közös
hivatal nevét, a székhelytelepülés kijelölését, a hivatal létszámát.
A közös hivatal működési kiadásait az állami költségvetés a költségvetésitörvényben foglaltak szerint
finanszírozza. A 2015. évi költségvetésről szóló Tl1794. számú törvény-javaslat alapján az alábbiak
szerint várható a hivatal finanszírozása:
A fajlagos összeg: 4.580.000 Ft/fő (Z01,4-es költségvetéshez viszonyítva nem változik).
A kiegészítő szabályok szerint a 2000 - 3000 közötti lakosságszámnál a költségvetésben elismert
köztisztviselői létszám 6 - 8 fő. A számítási képlet alapján a közös önkormányzati hivatalt 6,73 szorzó
illeti meg.
A finanszírozás megoszlása lakosságszám arányosan: Ladánybene (1719 fő\ 4,89, Kunbaracs (649 fő)

1,,84.

Ladánybene e felállásban szakmailag önálló, s finanszírozás szempontjából csak ez a megoldás jó a

településnek.



Fent leírtak alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a fent leírtak miatt a

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracs községgel együtt történő fenntartását

m egerősíten i szíveskedjék.

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének..../2014. (Xl. 24.} határozata

a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracs községgel együtt történő további
működéséről

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a 2013. március 1.

napjával Kunbaracs községgel közösen létrehozott Ladánybenei Közös Önkormányzati

Hivatalt _ a 2oL3. február 21. napján kelt, s Ladánybene Község KépviselŐ-testÜletének

Luzo13. (ll. 21.) határozatávaljóváhagyott a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és

fenntartására szóló megállapodás változatlan formában tartása mellett - továbbra is egYÜtt

működteti Ladánybene község székhellyel.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. december 12.

Ladánybene, 201,4. novem ber 19.

kardos Attila
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
Ladá nybe ne Közsé g Ö n kormá nyzat Képvise lő-testü letének

2014. november 24 - i ülésére

Tárqv: Ladánybene Csiribiri Óvoda óvodavezetői feladatok ellátására adott vezetői
meg b ízás felülvizsgálata

E lőte rjesztést készítette : szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésreéstárgyalásramegkapta: Ugyrendi-ésTelepülésfejlesztési
Bizottság



Ladánybene Község Polgármesterétól
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon : 7 61 457 -600, E mai l : polqármester@lada nvbe ne. hu

Tárqv: Ladánybene Csiribiri Óvoda óvodavezetői feladatok ellátására adott vezetői
meg b ízás felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testü let!

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estülete 2014. május 27-i képviselő-
testületi ülésen döntött a Ladánybenei Csiribiri Ovoda óvodavezetői feladatainak
ellátásáról.

A képviselőtestület 4312014. C/ 27.) határozatában az óvodavezetői feladatok
ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította, mivel egyetlen pályázó sem
volt. Ugyanezen az ülésen döntött a képviselő{estület arról is, hogy az intézményvezetői
feladatok ellátásával 2014. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig Vida
Lászlónét bízza meg. Vida Lászlóné írásbeli nyilatkozatában vállalta, hogy pedagógus
szakvizsga keretében intézményvezetői szakképzettséget szerez, s jelenleg e
szakképesítés megszerzése folyamatban van.

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeit a nemzeti köznevelésról
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban, mint Nkt.) 67 § (1) bekezdése tartalmazza az
alábbiak szerint:

,,67. § ( 1 ) Nevelési-oktatási intézményb en az intézményvezet ői megbízás feltétele :
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a

3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, kozépiskolában
mesterfokozat,

b) pedagőgus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozat|an időre,

teljes munkaidőre szóló alkalmazás yagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
törlénő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás."

E jogszabályhely b.) pontjában nevesítettfeltétel hiánya esetén az Nkt. 98. § (18) bekezdése
további kisegító szabályként alkalmazandő azzal, hogy az ott leírt valamennyi feltételnek
fenn kell állnia:

,,(18)' Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló páIyázati eljárás azért nem vezetett
eredményre, mert egyetlen pályáző sem rendelkezelt pedagógus-szakvízsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló
intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás
többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus -szakvtzsgáva| és megbizásával



egyidejúleg vállalja az irtézmén}^/ezetői szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerinti
rnegbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítlrató, arnennyiben az érintett az
intézményvezeíői megbízását követően az iníézményvezetői szakképzettséget megszerezte."

E helyzetről rendelkezik a pedagógusok elómeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992, évi XXXlll, törvény köznevelési intézményekben töÉénő
végrehajtásáról szóló 32612013. (Vlll. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése is, amely a
képviselő{estület döntésének időpontjában 2014. május 27-én az alábbiak szerint
rendelkezett:

,,24. § (l) Ha az intézrnényvezetői feladatok ellátására kiírt páIyázaí nem vezetett
eredményre, meít nem volt páIyáző, vagy egyik pályáző sem kapott rnegbízást, vagy ha az
intézmérryvezetői feladatok ellátására szóló rrregbizás a megbízás határidejének lejárta előtt
megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános
pályazat kiírása nélkül - vez,etői beosztás ellátására szólő megbízás adható megfelelő
feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül, e bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb
egy évig láthatók el, a 22. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelernbevételével. E
rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges
feltétel."

A fent leírt jogszabályhelyek ismertetése során megállapítható - mivel e rendelkezés
nem ismeri a szervezeti és működési szabályzat szerinti helyettesítési rendet - hogy a
képviselő-testület nem tudott olyan döntést hozni, amely minden jogszabályi feltételnek
megfelel (pályáző hiánya, szakképesítéssel rendelkező megbízott intézményvezető),
ugyanakkor tisztában kell lenni azzal a ténnyel is, hogy intézmény intézményvezető nélkül
nem működhet.

Az önkormányzatnál fennálló helyzet megoldására szolgál a Magyar Közlöny 149,
számában megjelent 26812014. (Xl. 3.) Korm. rendelet, amely a fent említett Korm. rendelet
24, § (1) bekezdését2014. november 4-i hatálybalépéssel az alábbiak szerint módosította:

,,24. § (1)' íla az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett
eredrnényre, ntett nem volt pályázó, vagy egyik pályáző sem kapott megbizást, vagy ha az
intézményvezetőí feladatok ellátására szóló megbízás a negbízás határidejének lejárta előtt
megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok el|átására - rryilvános
pá|yázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő
feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatok újabb nyilvános pá|yázat kiírása rrélkül - e bekezdésben foglaltak szerint - legfeljebb
egy évig láthatók el a 22, § (2) bekezdésében meghatározotíak figyelernbevételével. E
rendelkezések alkalmazásában megfelelő íbltétel az íntézményvezetői rnegbízáshoz szükséges
feltétel. Ilyen megbizás biányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a

szervezett és nrúködési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint
kell ellátni."

Kérem a tisztelt képviseló{estületet, hogy a jelenleg fennálló helyzet megoldása
é rd e kébe n az határozati -j avas latot e lfo gad n i szíves kedjé k:



LadánvbenF Közséq Önkormánvzat Képviselő-testületének .../2014. (Xl. 24.) határozata
a csiribiri ovoda óvodavezetői feIadatainak eIlátásáról

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képvisető-testülete a 2014. május 27.
napján hozott 4512014. (,1.27.) számú határozatát visszavonja.
2. A képviselő-testület tudomásu! veszi, hogy 2015. július 3í. napjáig - a
Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetói álláéra kiírt §alyazat
eredménytelensége, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 20'11. évi CXC.
törvény 67. § (í) bekezdésében meghatározott nevelési-oktatási
intézményvezetői megbízás feltételeinek hiánya miatt - az intézmény szervezeti
és működési szabályzatának helyettesítés| rendjében foglaltakat kell
alkalmazni, s megbízza az intézmény munkaközösség vezetőjét, ........- t az
intézményvezetői feladatok ellátásáva!.
3. A képviselő-testület dönt, hogy 2015. márciusi képviselő-testületi ülésen
az intézményvezetésére 2015, augusztus 1. napjától kezdődő öt éves
időtartamra az intézményvezetésére ismételt nyi|vános pályázatot ír ki.
4. A képviselő-testület felkéri Szádvári Erika - aljegyzőt, hogy a pályázati
eljárásra vonatkozó előterjesztést készítse elő.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

Szádvári Erika - aljegyző
Határidő: 2014. november 24.

2015. március 31.

Ladánybene, 2014. november 1 3.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester



Ladánybene Község Önkorm ányzata
Képviselő-testületének 20 ]i. noyember 24.-i ütésére

Tárgy: Előterjesztés a 2015 évi költségvetési koncepcióró'

Törvényessé gi ellenőrzésre me gkapta:

kerekes Tiborné
gazdákodási előadó

Pénzügyi és Ellerrőrzési
bizottság

szádvári Erika
aljegyző

szádvári Erika
aljegyző



Előterjesztés

Ladánybene Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 201,4. november 24.-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község ÖnkonnányzataKépviselő-testületének 2015, évi költségvetési
koncepciója

Iktatószám.: - 12014

Az ÁIlamháztartásrő| szóló 20II. évi CXCV. törvény 24,§. (1) bekezdése akként
rendelkezett, hogy a jegyző áIta| készitett, a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját apolgármester október 31-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai
általános választásának évében legkésőbb december l5-ig benyújtja a képviselő
testületnek." Ezen törvényi kötelezettséget az idei évben módosították akként, hogy nern Írják

elő a kötele ző jelleget, azonban Önkormányzatunk mégis az előterjesáés mellett döntött.

A 24.§ (2) előlrja, hogy: ,,A jegyző által készítetí költségvetési rendelettervezetet a

polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be

a képviselő-testületnek."

A koncepció készítésének a cé|ja az, lrogy a tárgyéví gazdákodás lrárorrrnegyed éves

időarányos teljesítési adatai, illetve a következő évi - még jóvá nem hagyott, de előzetesen

1elze,tt - költségvetési szabályo zők alapján felmérje a várhatő bevételeket és kiadásokat. Ezzel
egy időben meg kell hozni a bevételeket megalapozó, illetve szükség esetén a költségek
csökkenését eredményező döntéseket annak érdekében, hogy a költségvetés előterjesztésekor
egy megalapozott, hatékony gazdáIkodást biztosító tervezet kerüljön a testület elé.

Az áIlamháztartásről szóló törvény végrehajtásáról szőIő 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet

26. § (1)-(3) bekezdése az alábbtalr. szerint rendelkezett:

,, (1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tewezett
bevételek, a kötelezettségváIlalások és más flzetési kötelezettségek, és a
Kormány Átrt. t:. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével áI|ítja

össze.
(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnáI

működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabáIyzatban

foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepciő tervezetéhez csatolja.

A pénnlgyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről
véleménl,t kell alkotnia.

(3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok
vélernényével együtt megtárgyalj a, és l^ntározatot hoz a költségvetés-készítés
további munkálatairó 1. "

A nemzetgazdasági rniniszter 2OI5. évi központi költsógvetésének tervezete alapjátt a 20|5.

év fobb számadatai,.
A tervezett infláció mértéke 1,8 százalrék. Az illetrnényalap 38.650Ft. Az e|Őző évi

ftnansztrozáshoz képest jelentősebb változás, hogy a feLhasznáIási kötöttséget szigorították,

mivel 2015-ben átcsoportosítás a 2 melléklet l.-en belül sem lesz lehetséges, ezá|ta\ rnég

jobban igaz lesz a kötött felhasználással járó feladat fnanszkozás (kötött és elkülönített

felhasználás, azonos mértékű finanszírozás).



A költségvetésben több helyen szó esik a nagycsaládosok és a két gyermeket nevelők
kedvezményeiről, azonban ez az egy gyermeket nevelők számáta kedvezménl a jövóben sem
fog jelenteni, pedig önkormányzatunk és intézményeink alkalmazásában lévő
rnurrkavállalÓink többségét érintené ez a kérdés. A segélyezési modell valószrnűsíthetően
lassan átalakul előtérbe helyezve a foglalkoztatottság kérdését, melyet tor,ábbra is a
közfoglalkoztatásban Iát a vezetés. Mely elgorrdoiás véleményünk szerint sem rossz, viszont
nem biztos és elegerrdő jövedelern-forrás. 2015, szeptembertől3 éves kórtól kötelező 7esz az
óvoda. Mezőgazdasági termelői szektor beszerző és értékesítő szövetkezeteí. menetesíteni
akarják a helyi iparűzési adó alól. Ezen szektorban az áfa kulcsok is kedvezően változnak
2015 jaruárjától (élő- ós vágott állatok). Ügyintézési határidő csökkentést akarnak bevezetni,
melyekkel a kisebb önkormányzatok sokrétű feladatellátása adott ügyintézőnél szintén
megnehezíti a rnunkát. A 2015-ös költségvetés ZríoÁ-os gazdasági növekedéssel és Zr4oÁ-os
költségvetési hiánnyal számol. Az eddig isrnertetett általános információk és a költségvetési
törvény tervezetében szereplő normatív és egyéb támogatási adatok csak tájékoztatő
jellegűek, mert a koncepció készítésének időszakábarr folyik annak parlamenti tárgyalása és a
küiönböző módosítási javaslatok megvitatása. Ezért a koncepció készítésének időpontjában
nagyon kevés konkrét inforrnáció á11r az önkormányzat rendelkezésére. Miirdezek ellenére a
legforrtosabb célok meghatározásához figyelernbe vettük az érvényben lévő korábbi testületi
határozatokat, szakmai koncepciókat és az idevonatkozó hatályos felsőbb szintű jogszabályi
előírásokat is. Mivel a koncepció készítés időpontjában tnind a bevételi források, mind pedig
a kiadási tételek nagyságrendje még nem tejes körűen isrnert, a tételes számszakt
előterjesztéssel rnég nem áIl módunkban foglalkozní. l-z alól kivételt képeznek az
önkonnányzat saját bevételei, melyeket megpróbálunk becslés alapján megállapítani, illetve
szánrszerűsíteni. Nélrány gondolattal szeretném érzékeltetni a lrelyi önkormányzatok2015. évi
forrásszabályozását:

Helyi örrkonnán}zzato k tárno gatása

Bevételek várható alakulása :

Az önkormányzatok forrásszabályozásának fobb jellemzői a jövőben is a norrnativitás és a
fe7adatarányosság. Az állami támogatások aránya a következő évben is meghatátoző
nagyságrendet képvisel a bevételi fonások között. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a

támogatás mértéke változik e. Előzetes inforrnációk alapján és a költségvetési tárgyalások
jelenlegi szakaszának megfelelően a normatív támogatások fajlagos értékei á\talában szirrten

maradnak. A jelenlegi információk csak arra elegendőek, hogy megbecsüljük a normatív
tárnogatások várható nagyságrendjét, A 2015,-ös évben az Ovodai nevelés, mint kötelező
feladat saját lratáskörben marad ezértközvetlenül érintenek bennünket az okd-atási normatíva
támogatások, de előre láthatólag saját bevétel terlrére ebben az évben is ki kell egészíteni őket.

Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján a belfoldi gépjárrnúvek után a

települési önkormányzat által beszedett adő 40oÁ-a továbbra is az önkormányzatot illeti meg.

Ez számszakilag azt 1e|enti, hogy kb. 6 millió Ft lesz a gépjárműadó bevéteL. Ez az összeg
akkor tartható, ha településen a vállalkozők számában nem következik be csökkenés.

Egyéb adók és bírságok

A termőfold bérbeadásából származő jövedelem utáni - a települési önkorrnányzat áItaI

beszedett személyi jövedelemadó 100%o-a a öldterület fekvése szerinti települési



önkormányzatot illeti meg az eddigieknek megfelelően. Itt meg kell azonban jegyezni, hogy
eddig ilyen círnen bevételhez az önkormányzat rrem jutott.
A települési önkornrányzat jegyzője által ktilon jogszabályban meghatározott esetben
jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, környezetvédelmi felügyelőség
áItaI a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befol5,t
környezetvédelrni bírságok összegének 30oÁ-a az illetékes települési önkormányzatot illeti
meg,
A szabálysértési pénz - és lrelyszírri bírságból származő önkormányzati költségvetési
elszámolási számláta, vagy annak alszámlájára érkezett bevétel l00%-a- ftiggetlen a jogerős
kiszabást végző szerüől - az önkormányzaíot illeti meg.
Ezek a forrás nemek a 2014, évben eddig 3í9ezerEt bevételt jelentettek az önkormányzat
számára, amely nem jelentős bevétel, de azért foglalkozunk vele a koncepcióban, mert
bármikor eiőfordulhatnak ilyen bevételek és így 20l5 évre bázis összeggel számolunk.

Helyi adók

A saját ber,ételeink jelentős része a helyi iparűzési adóbevételből származoít, amely a 2014.
évi költségvetésben 11 500eFt volt. Ez a bevételi forrás a jelenlegi adatok ismeretében a
20í4. évi eredeti előkányzat szintjén marad. Továbbra is az a célunk, hogy a nettó árbevételek
az előző évhez képest ne csökkenjenek. A helyi adók közül lényegesen kisebb jelentőséggel
bír a kommunális adó, melynek összege 1 200eFt körül várható erulélr az adónemnél
többletbevétellel nem szárno lunk.

Alaptevékenység bevételei és eg},éb bevételek

Ezek a bevételi források nem meghatározó jelentőségűek, de azért nem is ellranyagolhatóak
(bérleti díjak, kamatbevételek, stb,). nagyságrerrdjük következő éwe 2-3 millió Ft között
várható.
Mivel a központi költségvetési támogatások az önkormányzatok dologi kiadásainak
növelésére forrástöbbletet nem tartalrnaznak, arninek következtében a sqát bevételek
növelésének jelentősége megnövekszik. Ezért törekedni kell arra, hogy minden lehetséges
eszközt kilrasználjunk ezen források növelése érdekében.

Előző évi pénzmaradvány

Ebben az évben nem számolhatunk jelentősebb összegű szabad pénzmaradvánnya1, mjvel az
önkonnányzattarta|ékai kötelezettségvállalással terheltek. (P1.: Caminus Zrt.bérleti szerződés
\eját 2015.tnárcius 31.-én, alrol a berendezéseket maradvány értéken felvásárlásra bocsájtja
kb. I-2mFt, a piac kialakításával kapcsolatos költségek, foldterület vásárlása kb. 2mFt,
2014.12 lravi bérek kb. 3.800eFt.)

Felhalrnozási célú bevételek

A felhalmozási bevéteiek külörrböző tárgyi eszközök, és egyéb önkormányzati vagyon
esetleges érlékesítéséből befoly összeg lelret, illetve az oszíalék (2015 évre nem tervezünk) és

a vagyorrkezelésbő1 származő bevétel, valamint a pályázatokon elnyert összeg/összegek.

Kö zpErti kö ltségvetési támo gatások

A Közös ÖnkormányzatiHivatal működésének támogatása: ezen bevételi forrást az elismert
lrivatali \étszám alapján szárnítjuk a tervezet 2. számű rnelléklete szerint. Várható bevétel
4.580eFt/fő. Település üzemeltetés támogatása a 2014. éves szirrten tervezve (mivel ezen



címszó alalt szereplő tételek fajlagosan és a KSH adatai alapján kerülnek megállapításra)
5.817eFt. A beszárnítás összege váxbatőan 3.552eFt, rnely összeg nem bevétel, tehát a fenti
támogatások összegét csökkenti. A fentieknek megfelelően az általárros feladatok támogatása
összesen 30.000eFt körül várható.
E g yéb ö rrko nnányz ati felad atok támo gatás a 4 . 6 4 1 eF t.
A helyi önkormányzatok működésének áItalános támogatása összesen:34.641eFt.

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elisrnert összege könilbelül
4.l52eFt/számított létszám/év, + 3 hóra rnég 35eFt/számitott létszám, segítők átlagbérének
és közterheinek elismert összege 1.800eFt/létszámlév. Óvodaműködtetési támogatása (tavalyi
szinthez képest növekszik 56eFtlrőlév) 68eFt/főlév körül tervezhető, mivel megbontásban
kenil ftnanszirozásra az óvodai gyermeklétszám alapján. Ingyetres és kedvezményes
étkeztetés közoktatásban a 20l4-esbázisévhez képest kenilhet betervezésre 11.628eFt.

A tarryagondnoki szolgálat támogatása 2.500eFt, szociális étkeztetés tarnogatása
55.360Ft/főlév (p1. 25 fovel számolva 1.3B4eFt), nyilvános könyl,tári és közművelődési
támogatás 1.960eFt, a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
(ho zzájárul ás a p énzb e li szo ciáli s ell át áso klr o z) báziséven 3. 0 4 6eFt.

kiadások várható alakulása

Az előzőekben ismertetett bevételi lehetőségek íigyelerrrbevételével állítottuk össze
elképzeléseinket a kiadások alakulásáról. A helyzetet reálisan rnérlegelve - konkrét számok
ismertetése néllail - megállapítlrató, hogy az önkonnányzat he7yzete nehézkes. Biztos
ugyanis, hogy az önkormányzat bevételei szinterr maradnak. A jelenlegí helyzet így arca
ösáörröz bennünket, hogy óvatosan kezeljük a jövő évi költségvetést a kiadások
vonatkozásábarr is,

S zernélyi juttatások alakulása

A központi irányelvek kötelező bérnövekedéssel nem számolnak (a bérminimum és a
garantáIt bérminirnum a fogyasztói árnövekedés rnértékével I,8oÁ-aI nő ez mirrdenképpen
jelentkezni fog, rnely kereset-kiegészítés formájában lesz leftnanszkonta), kivéve az
óvodapedagógusok esetében. A makrogazdasági prognózisok szerint a költségvetési szferában
a reálkeresetek nem növekednek, nem növekedtek az elmúlt 8-9 évben sem. Ami a szabáIlrt.
illeti:

- marad a hatályos közakalmazotti illetménytábla, valamint a köztísztviselői
illetményalap;

- a bérrendszerekben a soros előremenetelek hatása jövőre is érvényesü1.
Az óvodai irrtézménylél dolgozó közalkalmazottak szerrrelyi juttatásait az állam az
óvodapedagógus átlagbér elismert összegéig, illetve ezen összeg 27oÁ-os SZOCHO erejéig
leftnanszírozza a Magyar Allarnkincstáron keresztül. A Közös Onkormányzati Hivatal
szernélyi kiadásai a 20l4-es évhez képest jelentős emelkedést nem íbg mutatni. Előre
láthatóan a Cafetéria keret nem változik, de a járulék vonzata jelentős mérlékben fog
ernelkedni.

Munkaadót terhelő j árulékok

A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok mértékei az előző évhez képest tehát a

fentiek rniatt változnak. Ezen kiadások az e|őző évhez képest csak akkor váItoú.ak,ha az



ehhez kapcsolódó bruttó bérkiadások is módosultak, hiszen azok alapján számítódnak, most
azotűan a bruttó erték maradása mellett a járulékok oÁ-os növekedése lesztapasztalható.

Dologi kiadások

A dologi kiadások központi költségvetési hozzájárulásból történő emelésére - hasonlóan a

korábbi éveklrez - az elkövetkező évben sem lesz lehetőség. E kiadások bővülése a helyi
bevételi lehetőségek fokozottabb ktaknázása révén valósulhat meg, illetve még tovább kell
szigorítani e téren a takarékosságot, valamint az olcsóbb beszerzési lehetőségek kihasználását.
Amerrnyiben a források mégis lehetővé tennék, akkor mindenképpen célszerű és indokolt
lenne egy inflációt követő növekedést megvalósítani. A Közös Onkormányzati Hivatal
személyi és dologi kiadásait a 2015. évj központi köitségvetésben támogatás formájában
biztosítani kívánják, mely összeg előreláthatőan l)}oÁ-ban fedezi ezen költségek összegét, a

fel nem használt összeget vissza kell fizetni az Államnak (feladat támogatás) kamattal együtt.
Az Óvoda működtetésével kapcsolatos kiadások bizonyos mértékét is (68 OO0Ft/évlfo -
óvodában nevelt gyermek) lefinanszíro zza az Önkonnányzatnak, hasonló feltételek mellett.
Az Iskolánál felmerülő (p1.: festés, radiátor csere, ajtó csere, mosdó csere stb.) mint ingatlan
karbantartás, áilagmegóvás továbbra is az Önkormányzatot terheli. A jövő évben, amennyiben
a kiadások engednék beterveznénk az OnkormányzatlHtvatal épületében is egy járőIap

karbantartást vagy cserét, mely 350ezerFt+ÁFA összegben kerülne betervezésre.

szociális kiadások

A Nemzeti Közfoglakoztatási program által továbbra is igyekszünk időleges többlet
munkahelyek létrelrozásfua. A közfoglakoztatás visszautasítása a törvény erejénél fogva
autornatikusan kizár a további ellátásból. A szociális és gyerrnekjóléti ellátás esetében az

előző évhez képest várhatóan nem lesz lényeges változás. Ez a megállapítás vonatkozik a

rendszeres pénzbeli ellátásokra is, mert a nyugdíjminimum összege nem változik. Ezen
ellátások nagyságrendje ugyanis a minimum n}ugdíj összegétől fiigg, mely összeg emelése a

tervezetben nem történt meg eddig.

Sport és eg}réb szer-vezetek támogatása

Mint minden kiadási tétel nagyságrendjét, űgy ezt is befolyásolják a rendelkezésre álló
források. Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok
ellátását. Mivel önként váIla|t feladatokról beszélünk, ftnanszírozása csak saját (helyi)
bevétel terhére történhet. Ezek: a gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része, helyi
iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének a fele;

azonban ezen bevételek terhére történik egyes kötelező feladat kiadásának kipótlása is, ezért

nagyon meg kell fontolni a támogatások mértékét. A 20l4-es évben 800eFt támogatás volt a

L aj o smizs e Ö nko rrnány zat T űzokős ág ának átadott p énze szkö z mértéke.

Felhalmozási kiadások

Az intézmények működtetése (attól fiiggetlenül, hogy részben taglntézményi formában

működnek) - telrát áIta\ában a nrűködőképesség biáosítása - mindenképpen prioritást élvez,

ugyanis itt a kötelező feladatok végrehajtásáról van sző,Ezért felhalmozási kiadásokra csak a

működési kiadások biztosítása után megmaradó források használhatók fel. Ezen kívül -
amennyiben nem kell működtetésre fordítani - a felhalmozási forráskeretet bővíti a ktilonböző
tárgyi eszközök, egyéb önkorrrrányzati vagyon esetleges értékesítéséből befolyt összeg,



páIyázati összegek. Itt kell megemlíteni, hogy a központi költségvetésből kapott támogatások
nem használhatók fe| ezenkiadásokra. Felhalmozási kiadásként jelenne meg:

piac kialakítás,
számítógépek fejlesztése és korszerűsítése, csere, új jogtisáa szoftverek
beszerzése.

Tartalék alakulása

A költségvetés összeállítása illetve a tervezés során mindenképpen törekedni kell arra, hogy
valamilyen mértékű tartalék rendelkezésre álljon az önkormányzat részére. Erre nagy szükség
van a tervezés során nem ismert, menet közben jelentkező különböző többletkiadások, vagy
bevételcsökkenések fedezetére, Ezen kívül - amennyiben nem rendelkezünk tartalékkal -
szinte lehetetlenné válik a különböző páIyázaíokon való részvétel. A központi költségvetési
törvény-javaslatban szárnos Önkormányzatunk részére is érdekes/érdemes páIyázat kenilt
ismertetésre, melyek közül többre is megpróbáljuk beadni igérryünket. Ezek nagyságrendje
országos szinten elenyésző, lrisz tudjuk az Önkormányzatok pénzügyi helyzetét, ezáItal a

betervezett összegekre, véleményem szerint rrrinimum 4-5-szörös túljelentkezések lesznek; és

ilyen esetben előnlt élveznek a hátrányos helyzetű Önkormányzatok (pl.: magas

munkanélküliségi arárty, gazdaságtlag, infrastrukturálisan elmaradott település, ...). Ez a

artalék megmutatkozhat úgy is, mint kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány.

összegezve

Az eddígíekben ismertetett feltételrendszer a parlament elé terjesztett törvénytervezet alapján
került előterjesztésre. Azonban a koncepció készítés időpontjában még konkrét információval,
illetve ismeretanyaggal nem rendelkezünk, így a koncepció mind a bevételi oldalról, mind
pedig a kiadási o ldalró 1 eléggé megalapozatlannak tűnhet.
A 2015, évi költségvetés előkészítésének jelenlegi szakaszában, mostani ismereteink szerint
elmondható, hogy az e\őző évhezképest azonos lrelyzetben vagyunk. Ígéretként lehet azonban
venni a tervezet 3. sz. mellékletében szereplő pályázatokat. A tervezettberubáuások között
lassan helyet kaphatna az Önkormányzat épületének nyíIászárő cseréje is vagy az épilet
felújítása, ha arra pályázatot írnak ki, mert a futés, flítőéfték szempontjábÓl nem lenne

elhanyagolható a megtakarítás összege.
Természetesenaz előzőekben ismertetett koncepció az önkormányzat egészére vonatkozik,
tehát benne foglaltatik az önkormányzat által kötelező feladatként működő óvodai nevelés,

valarnint a Közös Önkormányzati Hivatal is. Mindenféleképpen el kell érni, hogy feladataink

végrehajtásához sem rövid, sem pedig közép vagy hosszabb távú hitel felvételéhez ne kelljen
folyamodni (a közép és hosszú távú hitel felvétele előtt engedélyt kell kérni). Ez a|őI kivételt
kópezlret a bevételek és kiadások nem azonos időben való teljesülése miatti folyószámlahitel,
illetve atámogatást megelőlegező hitel igénybevétele, Az előterjesztésben foglaltak alapján

kérem, szíveskedjenek megvitatni a 2015. évi költségvetési koncepciót és a tervezési eivek
meghatáro zásával döntsenek a költségvetési tervezés további menetérő1.

Ladánybene, 2014. novernber 2 1 .

Kardos Attila
polgárrnester



Határozati javasIat

............./20í4. (XI.24.)
Ladánybene Község Önkormán y zata
Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési koncepciója

Határozat

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2015. évi
költségvetési koncepcíőt azt elfogadja és a tervezői munka további feladatait az alábbíak
s z erint l"nt ár o ú. a me g:

A költségvetés véglegesítése során a következő alapelveket kell érvényesíteni:

o A bevételek tervezésénél reálisan számba vehető és teljesíthető előirányzatok
kialakítására kell törekedni;

o A tagtntézmények, valamint az egész önkormányzat működési feltételeinek biáosítása
elsőbbséget é7vez;

. Új fejlesáés csak megfelelő pénzügyi fedezet esetén kezdhető;

o Törekedni kell arra, hogy a kötelezően előírt átsorolásokat, jubileumi jutalmakat
minden területen biztosítani kell, a feladatokat váItozatlan állományi létszárrrmal kell
rnegoldani.

o Törekedni kell arra, hogy a dologi kiadások legalább inflációt követő növekedése
beépüljön a következő évi költségvetésbe.

r Törekedni kell a fejlesztési célú források feltárására annak érdekében, hogy a

sztikségszerűen felmerülő beruházásí, felűlítási feladatok végrehajthatók legyenek;

o Az előre nem \áthatő esetek kezelhetősége és a páIyázatokon való részvételek
érdekében a költségvetésben általáno s tartalékot kel1 képezni.

Felelő s : Képviselő-testület, polgárrnester

Határidő: 2014. novernber .,,

2015.

Ladánybene, 20l 4. november ...

kardos Attila
polgármester



ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. november 24-i üIésére

Tárgy: Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzat 20í5. évi belső ellenőrzési
ten,ére

Előterj esztést készítette: szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: szádvári Erika
belső ellenőrzési vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi - és Ellenőrző Bi.zottság



Ladánybenei
Kö zö s Ö nkormdny zuti Hiv atal Je gy zőj étől

6045 Ladúnvbene, Fő út 66.
Tel. : 06-761555-065; Fax. :06-7 61555-284

E-rnail: jeg},zo@ladarryberre. liu

Szám: 1352lI12014.

ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. november 24-i ülésére

Tárev: Ladánybene Község Önkormányzaíának2015. évi belső ellenőrzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháatartásről szőIó 20t1. évi CXCV. törvény tÁt.) 70 . § (1) bekezdése szerint a

belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő rnűködtetéséről és fliggetlenségének biáosításáról a
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenórzés
műkö dé s é hez szük s é ge s fo rráso k at bato sítani.
Az ér,es ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségl,etési szervek belső
kontrolllendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 37012011, (XIL 31.) Korm. rendelet (Ber.)
tartallnazza.
A belső ellenőrzési vezető fe|adata, hogy stratégiai tervet és kockázatelemezés alapján éves
ellenőrzési terrlet készítsen. A tervnek akockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a
belső ellenőrzés rendelkezésére álló forrásokon kell alapulnia.

A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott
szabályok szerint kerülnek végrehajtásra.

Az éves ellenőrzési tervjavaslat - a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal
ké s zült, azaz tartalmazza a következő ket :

- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrizendő időszakot,
- a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatátozását,
- az ellenőrzések típusát és rnódszereit,
- az ellenőrzések ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
^ atanácsadó tevékenységre tervezettkapacitást,
- a soron kívüli ellenőrzésekre ten,ezett kapacitást,
- aképzésekre tervezettkapacitást,



- az egyéb tevékenységeket.

Ladánybene Község Önkormányzata a belső ellenőrzési
iránynásával a CASCH-INFO Ügyviteli Szolgáltató Bt. végzi -
útjáti.

Az ellenőrzéshez szükséges anyagi forrást az önkornrányzat
ehhez állarni normatívát nem kapunk - eltérően az előző évektől.

Kérem a tisáelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben
a 2015. évi belső ellerrőrzési tervet elfogadni szíveskedjék.

feladatokat az aljegyző
szűcs Tibor belső ellenőr

saját forrásból biztosítja,

foglaltakat megtárgyalni, s

HATAROZATI-JAVASLAT

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének ..../2014. (XI. 24.)
határozatz
a2015. évi belső ellenőrzési tervről

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1.

mellékletét képező - 2015. évi belső ellenőrzési tenzet elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri Kardos Attila - polgármestert - hogy a belső ellenőrzés

elvégzéséhez szükséges fedezetre az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tegyen
javaslatot, aú. építse be a költségvetési rendelet tervezetébe.

Határidő: 2014. december 3 1.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Szádvári Erika - a\egyző

i. rnelléklet

L adányb ene Közsé g Onko rmán y zatának 2 0 1 5. évi b első ellenő rzési terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370l20II.
(XII. 31.) Konn. rendelet 31. §-a írja elő a tárgyévet követő évekre vonatkozó éves ellenőrzési
tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Az éves ellerrőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
A belső ellenőrzési feladatokat tekintettel atra, hogy közszolgálati jogviszonyban
foglalkozatott belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel nem rendelkezünk -
rnegbízott vállalkozó útján kívánjuk ellátni.

1. Az ellenőrzési tenet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatása: a kockázati tényezők feltárása és értékelése



Meghatározásra kerültek azok akockázatok, amelyek veszélyt jelenthetnek az önkormányzat
működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:
- forráshiány,
- jogszabályi váItozások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- lrumánerőforrás.

A 2015. évi belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határoáák meg:
- önkormányzati feladatok átrendeződése,
- a pénzkezelés és könywezetés szabályszerűsége,
- a belső kontrollok rnűködése
- e témában ellenőrzésre még nem került sor.

A tervezett ellenőrzések feisorolása:

Ladányöene, 2014. novernber i 4.

Tisáelettel:
jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
a\egyző

SSz az ellenőrzés
tárgya

az ellenőrzés céIja,
nródszerei,
eilenőrizendő
időszak

azonosított
kockázati
tényezők

az
ellenőrzés
típusa

az
ellenőrzött
szerv,
szervezeíi
egység

az
ellenőrzés
tzryezett
ütemezése

kapacitás
(ellenőri
nap)

1 KoH által
beszedett adók
méltányossági
ügyei
(részletflzetés,
adóelengedés,
mérsékiés)

Célja: megfelelően
történik-e a

méltányossági
ügyek intézése,
valóban szükség
volt-e a

rnéltányosság
megáilapításara
Ellenőrzés tárgya:
méltanyossági
kérelmek,
határozatok
Ellenőrizendő
időszak: 2013
2074.év
Ellenőrzés
nródszere:
dokumentumon
alapuló ellenőrzés
és helyszíni
ellenőrzés

dokumen-
táltSág,
humárr
erőforrás

szabáIy-
szerűségi

KoH II. felév A-



La d á n yb e n e K öz s ég a :i:H:'"T.11? p v is e l ő_t e s t ü l e té n e k2014. novem ber 24-i tilisére

Tárgv; Előterjesztés KerekegYháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyására

Előterjesztést készítette :
szádvári Erika

aljegyző

Előterjesztő:
kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladá nybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Te lefon : 7 6 I 457 -600, Ema il: polga rmesterta lada nvbene. h u

Szám: 369/201,4.

Tárgv: Előterjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testü let !

Ladánybene Község Önkormányzata a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulásnak
Kerekegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs és Ágasegyháza településekkel együtt - tagja,
Ladánybene vonatkozásában a társulás az alábbifeladatokat látja el: gyermekjóléti szolgáltatás, hází
segítségnyújtás valamint a támogató szolgáltatás, a társulás által ellátott további feladatok
vonatkozásában, így: családsegítés, étkeztetés, nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
és óvodaiellátás településünk nem társult.

A társulás döntéshozó szervének, a társulási tanácsnak döntéseit a társult képviselő-
testúleteknek véleményezni, illetve jóváhagyni kell.

A társulási tanács 2014. szeptember 10-í döntései:
1. tájékoztató a társulás 201.4.1. félévi költségvetéséről:
Bevételi források és azok teliesítése:

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás gesztor önkormányzala 2Ot4. július 30. napjáig az
eredeti költségvetésben meghatározott mutatószámok alapján igényelt normatív támogatásokból
gazdálkodott. A 2014. júniusi felmérés keretében a szociális étkeztetési feladatok támogatásából
került sor lemondásra, 608 960 Ft összegben, a támogatás a ll. félévben kerül elvonásra a

nettófinanszírozás keretében. A lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött költségvetési
támogatás 52,0 %-ban teljesült.
A működési bevételek 3-7,75 %o-ra teljesültek, ezen belüí az intézményi ellátási díjak
Humánszolgáltató intézménynél 50,62 %o-ra, Óvodánál 34,28 %o-ra. A Humánszolgáltatónál a

jelzőrendszeres szolgáltatás ellen értéke a ll. félévben került kiutalásra, az Óvodánál az ellátottak
körében jelentősen növekedett a kedvezményre jogosultak száma, így a bevétel is elmarad a

tervezettől, valamint szeptember 1-től bővül 1" csoporttal az intézmény, az úl ellátottak belépésével
növekszik a bevétel.
Az intézmény bevételei előirányzatai összességében 45,03 %-ra teljesültek az időszak végéig.
kiadások alakulása:
A személyijuttatások 46,48oÁ-ra teljesúltek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ennek oka, hogy a

tervezett létszámbővítések kiadásai a ll. félévben jelentkeznek, valamint a közmunkaprogram a

tervezett márciusi indulás helyett, májusban kezdődött el,

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 47,86 %o-os, mely tartalm azza a személyi juttatások után
fizetendő szociális hozzájárulási adót és táppénz hozzájárulást.
Dologi kiadások l, félévi teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva összességében 42,15%-os.
A Humánszolgáltató esetében a szociális étkeztetési feladaton a vásárolt élelmezés 6. havi kiadása
áthúzódott 7, hónapra, az Óvodánál tervezett szakmai és üzemeltetési anyagok jelentős része
augusztus hónapban, tanévkezdés előtt jelenik meg a költségvetésünkben.
A tervezett beruházási kiadások előirányzatából a Humánszolgáltató Z28 ezer Ft-ot használt fel, az

óvodánál az első félévben nem keletkezett kiadás ezen a soron.
Az intézmény a takarékos gazdálkodás elvét maradéktalanul szem előtt tartva látja el feladatait, A
költségvetési hiány összegének csökkentése, lehetőség szerinti felszámolása érdekében a gesztor



önkormányzat és a Humán Szolgáltató Központ a szükséges intézkedéseket folyamatosan megteszi.
Z. Óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁrR törvény előírásai miatt:

e témakör Ladánybenét nem érinti.

A társulást tanács 2014. szeptember 24-i döntései:
1. 2014. évi költségvetési határozat módosítása:

Az államháztartásról szóló 201,1,. évi CXCV számú törvény 34. § (5) és (6) bekezdés alapján
költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében:
Költségvetési bevételek:
A működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 200 000 Ft-tal növekedtek a gesztor
önkormányzattól átvett támogatással. A feladatfinanszírozás keretén belül az óvodapedagógusok
béremelésére 2]4 347 Ft többlettámogatást kapott a társulás, 201,4. júníusi felmérés során
mutatószám lemondás miatt, a szociális étkeztetésre kapott támogatás 609 000 Ft-tal csökkent.
A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulást ZO14. évre a szociális feladatokra: 37 667 625,- Ft
központi támogatás illeti meg az alábbiak szerint:
családsegítés:
szociális étkeztetés:
házi segítségnyújtás:
idősek nappali ellátása:
gyermekjóléti szolgá ltatás :

1, Kerekegyháza:
2. Ágasegyháza:
3. Ladánybene:
4. Fülöpháza:

5 906 ].10,- Ft

]_0 961 28o,- Ft
8 482 500,- Ft
4 905 000,_ Ft
7 412 735,- Ft.

Az óvodai feladatellátásra ]_51 583 04]_,- Ft támogatásban részesültünk.
A szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótlékra jogosultak, amelyre 1-765079,- Ft támogatást
hívott le a gesztor önkormányzat, valamint a bérkompenzációra 7705483 Ft lett kiutalva összesen
(HSZK: 1 O35 3O4,- Ft, Óvoda: 670 I79,- Ft).

Kerekegyháza Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgálat feladatra 2014. szeptember 1-től
gépjárművezetőt nevezettki a 201,4/2015. nevelési évre, a személyijuttatásokra és annak járulékaira
600 000 Ft lett előirányozva, a kiadásokat a gesztor önkormányzat finanszírozza. A 2014. május
hónapban zajlott NRSZH helyszíni ellenőrzés során előírásra kerúlt 1 fő felvétele a szocíális
étkeztetési feladatok zavartalan ellátása érdekében (az ellátotti létszámot és a jogszabályi előírást
figyelembe véve), ez a kíadás Kerekegyháza és Kunbaracs településeket érinti. A Gyámhatósági
ellenőrzés által előírt családgondozó június 1-től lett kinevezve, így a kiadási eíőirányzatot
csökkenteni tudtuk 600 000 Ft-tal.
A fent felsorolt változások következtében a személyi juttatások előirányzata 4 095 000 Ft-tal, a

munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1 105 000 Ft-tal növekedett.
A szociális feladatok ellátásával kapcsolatban a Humán Szolgáltató Központnál keletkező hiány
finanszírozása átvett pénzeszközként szerepel Kerekegyháza által átadott pénzeszközben, amit a

társulási megállapodásban foglaltak szerint az ellátottak, illetve lakosság szám alapján osztottunk fel
az előterjesztés2. számú melléklete szerint.

10 1,62 000 Ft

990 000 Ft

1 341 000 Ft
1 301 000 Ft

5, Kunbaracs: 1 337 000 Ft

Osszesen: 15 131 000 Ft
Óvodai nevelés. A Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetése a változásokat követően: ].9]. 132 0OO Ft.

Átlaml támogatás bérkompenzációval együtt: t52ZS3 O0O Ft. Működési bevétele az intézménynek:
19456000 Ft. Hiány összege:19 423000 Ft. Ezen feladat esetében a hiányt Kerekegyháza és
Fülöpháza finanszírozza feladat ellátási helyenként az alábbiak szerint:

Kerekegyháza: 1-6 468 000 Ft
Fülöpháza: 2 955 000 Ft
összesen: L9 423 OO0 Ft



A tá rste lepü lése k összesített hozzájá rulása :

1. Kerekegyháza:
2. Ágasegyháza:
3. Ladánybene:
4. Fülöpháza:

26 630 000 Ft

990 000 Ft

1 341 000 Ft
4 256 000 Ft

5. Kunbaracs: ]. 337 000 Ft

Osszesen: 34554 000 Ft

Kerekegyháza hozzájárulási kötelezettsége a hiány finanszírozásához 950000 Ft-tal, Fülöpháza
hozzájárulási kötelezettsége 1O2 000-tal, Kunbaracs hozzájáru|ási kötelezettsége szintén 102 000 Ft-

tal növekedett, Ágasegyháza hozzájárulási kötelezettsége 140 000 Ft-tal csökkent, Ladánybene
hozzájárulási kötelezettsége nem változott,

2. Óvodai beszámoló a 21l3l!4-es nevelési évről, vatamint a 2O14/2015. évi munkaterv
Ladánybenére e téma nem vonatkozik.

3. támogató szolgálat feladatmutató igénylése:
A Társulási Tanács által fenntartott Humánszolgáltató Központ működteti a támogató szolgálatot a

települések közigazgatási területén belül azzal, hogy a szolgálat működtetésével kapcsolatos
költségeket kízárólag Kerekegyháza Város Önkormányzata finanszírozza. (Ladánybenét nem érinti).

A társulási tanács 2014. október 8-a döntései:
1. Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása:

Az államháztartási szakágazati besorolása M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
szövegrésszel kerül kiegészítésre. (Ladánybenét nem érinti).

2. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása:
Ladánybenét nem érinti.

Fent leírtak alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó Társulás társulási tanácsának döntéseit az alábbi határozati-javaslattal jóváhagyni
szíveskedjék.

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének.,../2014. (XI. 24.) határozata
a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás társulási határozatainak jóváhagyásáról

HATAROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Feladatellátó Társulás társulási tanácsának 20L4.
előterjesztéseivel egyetért.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Feladatellátó Társulás társulási tanácsának 20L4.
e lőterjesztéseivel egyetért.

3. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza és Térsége

Feladatellátó Társulás társulási tanácsának 2014. október 8-i ülésének előterjesztéseivel

egyetért.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014, november 24,

kardos Attila
polgármester

1.

2.

Kerekegyháza és Térsége

szeptember 10-i ülésének

Kerekegyháza és Térsége
szeptember Z4-i ülésének

Ladánybene, 201-4. november ],9.



f/l .l.

É f{.unadacs-Lctd(mybene Áltc,láros IskoIa

I f Bcne Vitéz AltaIános Iskola
f, rl 6015 Ladanybene, Fő út 72.

Kardos Attila Polgárrnester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr !

A Ladánybenei Képviselő Testiilet alakuló iilésén Dr. Rácz Imre Gábor Alpolgármester Úr
felajárrlotta tiszteletdíját a település gyermekeinek támogatására ' és rendezvények
megvalósítására.
A Kecskeméti Katona Jőzsef Szittház lehetőséget biztosít atelepiilés általános iskolásainak,
hogy a 201,412015. évadban két alkalommal ajándékbérlettel eljussanak a szitÁáz előadásaira.
Az első alkalom 2014. november 28., amikor Jules Verne: Cirkuszkocsival a sarkvidékre
című fantasztikus ltazását láthatj uk.
Az előadáson 35 fővel leszünk jelen, utazásunkat a Hencsi Br-rsz Kít. vállalta. Kérjük, lrogy a

ferrtiekre hivatkozva átutalással teljesítsék utazásunk költségét, amely 26 000 FI+AFA.

Köszönjük az Ön és az Alpoigármester Úr tamogatását, tisztelette1, 
n

i§l;;Éfi§coktai"riöu*, *

]_.

Ladánybeii e, Z0l4. november 24.



Ladánybene Község Onkormányzata
Képviselő-testületének 20 ] 4. noventber 24.-i iilésére

Tárgy: Jelentés a2014. évi költségvetés I-Iil.

Az el őte{igsztést készítette :

Tárgyalásra és vélemén)rezésre megkapta:

kerekes Tibomé
gazdálkodási előadó

Pénzügyi és Ellenőrzési
bizottság

szádvári Erika
aljegyző

szádvári Erika
aljegyző



Tárgtr

U.t.sz.:

Előterjesztés

Ladánybene Község Önkormán y zata
Képviselő-testületének 2014. november 24.-i ülésére

Jelentés Ladánybene Község Önkormányzatának 20í4. évi I-m. negyedévi
költsé gveté sének r,é grehaj tá sáról.

l20I4.

Tisztelt Képviselő-testiiIet!

Az á|larrháztartás alrendszereihez íartoző szewezetek költségvetési beszámolója összeállításanak
módját, annak tatlaImáta, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait
alátámasztő könyr.r,ezetési kötelezettséget az állunháztartásrő| szőlő 2011. évi CXCV. törvény
szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt a 4l20I3 (I.11) Kormányrendelet az
államháztarlás számviteléről és annak a végrehajtási rendeleteit is figyelembe kell venni.

Az állanűtáztaftás szewezeteinek beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok
alak,ulásának és azok teljesítésének, a vagyoni, pénzügyi és létszámhel;zetének, a költségvetési
feladatmutatóknak és normatívák alakulásának bemutatására, továbbá a költségvetési
támo gatások elszámolására terj ed ki.

A szabályozás szerint M önkormánlzat intézményei saját gazdá|kodásukról, vaiamint a
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról - évente két
alkalommal - beszámolót készítenek. A feléves beszámolót június 30-i fordulónappal július 31-ig
kell elkészíteni.
A költségvetésben meghatározott feladatok és pénzügyi elóirányzatok teljesítéséról készített
jelentéssel az önkonnűtyzat képviselő-teshilete - az államháztaftás előírásai szerint - legalább
évente három alkalommal foglalkozik.2011. évi CXCV tv. (Áht.) 87 §. (l) pontja tartalmazta,
hogy a polgármester a helyi önkonnányzat gazdá|kodásának első felévi helyzetéről szeptember
15-ig az I-I[. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban
tájékoztatja a képviselő- testületet. Mivel ez kikerült a törvényből nem kötelező, azonban
tájékoztatőjelleggel elkészítetrr]k, rnelyrrek részletezése a mellókletekben található,

Ladánybene Község Önkormányzatának 2OI4. évi költségvetésének végrehajtása az I-nI.
negyedévben az alábbiak szerint alakult:
A 2014 évi kciltségvetés tárgyalásakor illetve a jóváhagyásával megfogalrnazott kányelveknek
rnegfelelően igyekezünk az I-III. negyedév folyamán a végrehajtást eszközölni.
A költségvetésben rninderrekelőtt elsőbbséget élvezett a biztonságos rnűködés biztosíása,
azonban beruházásra is lelretőségürrk volt. A nrűvelődési ház berubázáshoz támogatást

megelőlegező hitel felvétele vált szükségessé, melyből már visszafizetésre került novemberig
8.000 e Ft, saját fonásból, mert valószínűsítlretőert a pályázati összeg az idei évben már nenr

érkezik be önkormányzatunkhoz. É, végén pedig likvid hitel sem lehetséges az önkormányzati
alrendszerben.



Az előirányzatok a feléves beszárnolóhoz képest még nem kerültek rendezésre, mivel ez a

rende]etrnódosítás is most kenil napirendre a Testtilet e|é. Az előirányzatlroz képest kiadási
időarányos rullépés nem szerepel. A l)}%-ban teljesült kiadások többségében egy összegű
e gyszeri kifi zetést tartalmaznak.
Mind a bevételek, rnind a kiadások tekintetében a rrrellékletekben szereplő önkormányzati és

intézmény einek al aku 1á sát nyo mon kö veth etjük.

Önkormányzat

Bevételek alakulása:
A rnűködési bevételek 9I,50oÁ-ra teljesültek. Önkormányzatok rnűködési költségvetési
támogatása:89,84oÁ-ra teljesültek. mely a központi koltségvetési szerr4ől ér,kezik. Ezen bevételi
források az idei évberr jelentős mértékben növelték Onkormányzatunk bevételi forrását. Ezen
belül a mezőőri tánrogatás, az MVH által l,isszaigényelt pályázati összegek, (IKSZT) a

társadalombiztosítási alapoktól3,953eFt, a l,édőnői feladatra érkezik bevételként.
Atámogatások folyamatosan anettő ftnanszírozás keretében érkeznek rneg, valamint támogatási
szerződés rnegkötésével az önkormányzaí költségvetési szánlájára és ezképezi az önkorrnányzat
bevételének jelentős részét. (nagyban hozzájárul a pérrzügyi stabilitás biztosításához) A helyi
adók (magánszernélyek kornrnunális adója, iparűzési adó) teljesülése 148,10oÁ- az éves
előirányzathoz képest. Az adóbevételek tartalmazzák a második félévi adóbefizetéseket is.
Gépjárrnűadó : (maradandó 40%-a)

A gépjárműadó bevételének teljesü\ése 59,43oÁ, amely már a szeptember 15.-ei utolsó adófizetési
kötelezettség teljesítéseit is tartalmazza. A fizetési felszólítások a tájékoztató elkészítésekor már
postázásra kerültek, a maradéktalan teljesíthetőség azonban csak év végére fog |átszani,
realizálődni. A pótiék bírság bevétel 35,79oÁ, melyet tervezni nagyoll nehéz, hiszen mindig a

b ázis év et ves szük fi gye lembe.
Felhalrnozási bevételt az idei évre nem terveztunk, azonban az adósságkonszolidáció miatt az
önkormányzat 20,000 eFt-ot kapott a központi költségvetésből az utcák rnart aszfalttal történő
ellátasához, illetve a Művelődési ház első körös kifizetésének nettó beérkezése 2.97I eFt volt.
Ös sze ssé géb err a nrűködé si bevéte \ek 9 0,7 7 oÁ-ra telj esü ltek.

Kiadások:
A kiadások mindösszesen 70,10oÁ-ra teljesültek. Szállítói tartozásunk nincs, minden számlát
időberr tudunk teljesíterri. A tárnogatások átadásra, a tagdíjak kifizetésre kerültek, Az iníézményi
társulás keretéberr nrűködtetett (KOH, Ovoda,) részére a pénzeszköz átadások időarányos alatt
teljesültek.
Szemé1},i _iuttatás:
Az önkonnányzat személyi juttatásainak teljesülése 58,57Yo, amely az előtrányzaíhoz képest
alacsonyabb teljesülést mutat, azonban 2 hónap nem került a megfelelő helyére, firggőként
jelenik meg.
Munkaadókat terhelő .iáru lékok :
A rnunkaadót terhelő járulékok teljesülése 5I,73oÁ, mely a személyi juttatások mértékéhez
igazodik.

ze§ Eredeti ei eFt N{ódosított ei.eFt Teliesítés eFt o//o

Gépiárműadó 6 000 6 000 3 566 5q 41



Dologi kiadások:
A dologi kiadások összességében az e|őirányz,atlroz képest 80.53oÁ-ra teljesültek. A betervezett
előirányzathoz képest a időarányos teljesítéshez viszonyítva rrragasabb összeget mutat.
nregszodtó intézkedéseket eszközlünk.
S zociális kiadások. se gél}uek:

Egy része a KÖH kiadásai között jelenik meg. A felhasználás 2í,22oÁ, előirányzat rendezése
szükséges.
Felhalrnozási kiadások:
A felhalrnozási kiadások teljesülése még 100%. Aberuházások, felújítások befejeződtek. (Utak,

Művelődésiház)
l Aszámszaki adatokat az í. és2. sz,melléklet tartalmazza.l

csiribiri ovoda

Ber,ételek alakulása:
Az íntézménl,r működési bevételek 97,48oÁ-ra teljesültek. Év elején nem volt biztosan tervezhető
ezért inkább a biztosan tervezhető bevételek keniltek betervezésre az előző évek kintlévőségei
pedig nem, szeíencsére behajtásuk folyamatosan történik. A bevételi előirányzatot a Teshilet a

rrrűködési kiadásokra használja fel, ezálta| csökkentve a pénzeszköz átadást. Az irányítő szervtől
kapott működési tárnogatás időarányos alatt van a fent említett fellrasználás végett.

Kiadások:
A kiadások mindösszes en 53,7 4-ra teljesültek. A munkabérek és a szociális juttatások kifizetése
alacsonyabb teljesülést mutat, mivel 2 hónap itt sem került rendezésre, a könyvelése folyamatban
van, szállítói tarlozásunk nincs.
Dologi kiadások:
A dologi kiadások összességében az előírányzathoz képest 60,46%o-ra teljesültek. A
me gemelked ett személyi j uttatások miatt átc soporto sításra lehet s züksé g.

Felhalmozási kiadások:
Az idei évben nem volt tervezye, így kifizetés sem tötént.
l A számszaki adatokat a 3. és 4. sz. me|léklet tarlalmazza.l

Közö s Önko rmá n y zati }J:iv atal (KÖH)

Bevételek alakulása:
A bevételek összességében 58,06oÁ-ra teljesültek. A Kunbaracsi ÖnkormányzattőI a segélyek
kifizetése r,égett, előirányzat emelése volt szükséges, felhasználása pedig az ellátottak pénzbeli
juttatásai között fognak szerepelni.
Az irányító szerl,től kapott működési támogatás az előirányzathoz képest alacsonyabb.

Kiadások:
A kiadások mindösszes en 57 ,95oÁ-ra teljesültek.
Személyi juttatás:
A személyi juttatások teljesülése 78,260Á, arni időarárryosnak morrdlrató.

Murrkaadókat terhelő .i árulékok :



A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 78,36Yo,.
Dologi kiadások:
A dologi kiadások összességében azelőirányzathoz képest 69,78Yo-ra teljesültek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 30,54oÁ-ra teljesültek, így valószínűleg e|őtránlzat rendezésre
lesz szükség,
l A számszaki adatokat az 5 , és 6. sz. melléklet tartalmazza. l

összegezve:
Az I-III. negyedér, gazdálkodásáról elnrondható, hogy a költségvetésben meghatározottak szerint
sikenilt a pérrzügyi stabiliást rrregőrizni.
Megállapítható, lrogy Ladánybene Község Onkormányzata és lntéznrényei költségvetése a
realitásokon alapul úgy a bevételek, mint a kiadások vonatkozásábarr,
Az összefoglalóban meg kell említenem, hogy az idei évben törlént könyvelési váItoztaíásokat
igyekszünk maradéktalanul teljesíteni, de a könyvelésben még vannak elmaradásaink. (pl.:

személyi juttatás) Kötelezettségeinket az í-III. negyedév folyamán maradéktalanul, késedelem
néltnil tejesíteffük. Az I-IIL negyedév gazdálkodása, valamint a reális lelretőségeirik alapján
minden remény megvan ana, hogy a IV. negyedévi, így az egész évi gazdákodás is eredményes
1egyen,



Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulása

adatok eFt

Bevételek:

Te§esítés

lntézménvi rnűködési ber,étel

Működési bevételek összesen:

Intézmény ftnansz ír o zás (m űköd é s i )

97,48oÁ

Egyéb áht-n belűli bevételek

Bevételek összesen: 53,7 60Á

Mgggbv.C.zés TeljgiiS§

Személyi juttatás 16 316 53,72%

Munkaadói járulék 53,25oÁ

Dologi és egyéb folyó kiadások 15 686 9 481,, 60,460Á

Tám.értéki rnű k.kiadás önk-nak (Kunadacs)

Működési kiadások összesen :

Felhalmozási kiadás

53,74%

53,7 4%o



Ladánybenei közös Önkormán},zati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása

adatok eFt

Bóvóteiek:

Megaevezés Előin{'nyzat T"eljesító.s %

Működési célú tárn.áht-n belüiről 8 400 4 127 49,73oÁ

Működési bevételek 12 401 6 732 54,29oÁ

N{űkö dési bevéteIek összesen 20 801 10 859 52,20%

Maradvány igénybevétele í 520 I 520

lrányítószervtől kapott rnűk.tárnogatás 34 808 20 792 59,73%

Ber,ételek összesen: 57 l29 J_, l71 58,06%o

Etóiráájiat.,l

Személyi juttatás 17 577

Murrkaadói járulék 78,36%

Dologi és egyéb folyó kiadások 69,'78Yo

E1l átottak pénzbe1 i juttatás ai 30,54Yo

Egyéb rnűködési célú kiadás

Működési kiadások összesen:

I(iadások összesen:

57 129 l 33 105

57 I29 l 33 105

57,95oÁ

5795%



Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok eFt

ffiffiffiwW
Bevételek:

Megne-v.tzés Előirányz*t T+ljesítés o//I

Működési ber,étel 16 296 11 871 ]2,85oÁ

Helyi adó 12,700 18 809 148,I0%

Gépjárműadó 6 000 3 566 59,43%

Pótlék, bírság bevétel 1 040 366 35,I9oÁ

I20 409 l08 172 89,84%

!l_ : :--!"§y :é]:'iT _b:"j :1':§1:!"]_ _
Működési ber,ételek összesen :

Felhalmozási célú tárnogatások álrt-n b elülről

3 9I7 3 953 I00,92oÁ

160 362 146 737 91,50%

22 97I 22 971 100.00%

Költségvetési bevételek: 183 333 169 708 92,5,7%

Hitel felr,ét, értékpapír bevét. 63 42I 53 500 84,36oÁ

8 281 8 281 100.00%

255 035 23I 489 90,71Yo

WffiMtM§

::"=:.l]'Kiádá§oki:l:l:., i'l::

Mt§pevóié§ T_b.lí.€ni i ó/:/x

Sz élyi juttatás l6 415 9 614 58,51oÁ

Munkaadói járulék 5 515 2 853 5I,730Á

Dologi és egyéb folyó kiadások 33 933 27 325 80,53oÁ

Társadalon és szoc, pol. ellátások /segélyelo' 4 8í7 I 022 2I,22%

Egyéb működési célú kiadások

Műkö dési kiadások összesen:

n;h"fi;.tÉ;il-

12 822 1 480 11,54"Á

73 502 42 294 57,54oÁ

42 894 42 894 100,00%

Intézmény{i nanszir ozás (műkö dési) 83 339 38 582 46,30oÁ

Értékpapír kiadá s, lritel, kö lcsön törlesztése 55 000 55 000 l00,00%

Első lakáslroz vissza nem t. pénzeszközátadás haztartásnak

kiadások összesen:

300 0 0,00%

255 035 I18 770 70.10"Á


