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JEGyzőrönyv
Készült: 2014. szeptember 23 - án a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
rendes ülésén
Jelen

vannak:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző

Mátyás Katalin képviselő
Simkóné Jámbor Marianna képviselő

Terjék Katalin képviselő
Vida Lászlóné képviselő
Visontay lstván képviselő
(6 fő)

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jegvzőkönwvezető:

Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polgármester: 16.00 órakor kószöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a képviselőtestület ülésről Baranyi Lajos alpolgármester hiányzik, aki távolmaradását előre nem jelezte.
A ieevzőkönvv hitelesítésérefelkérte: Mátyás Katalin és Visontay lstván képviselőket,

A Képviselő-testület
Kardos Attila

-

a

jegyzőkönyv hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta,

polpármester: javasolta, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

NAPlRENDl PONTOK:

1,. Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok
Előteriesztő: Kardos Attila

-

polgármester

2,

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kardos Attila - polgármester

3.

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának vagyon rendeletének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4.

Előterjesztés a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivata] SZMSZ-ének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

5.

Tájékoztató

a

képviselő-testület 2010

munkájáról
Előadó: Kardos Attila

-

polgármester

-

2014-es önkormányzati ciklusban végzett

6.
7

.

8.
Na

Tájékoztató Ladánybene Község Önkormá nyzatá
Előadó: Kardos Attila - polgármester

na k 2OL4. l.

félévesga zdá lkodásá ról

BácsVíz Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése
Előadó: Kardos Attila - polgármester
Egyebek

pirendi pontok tárgva lása:
1". Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az előző testúleti ülésen a képviselők
döntöttek a helyi választási bizottság tagjairól, az alakuló ülésük megvolt, az esküt letették. A Bácsvíz
Zrt-vel a feladat-ellátási szerződés megkötésre került, illetve a sportegyesület támogatására már

történt eszközbeszerzés, azok önkormányzati
ké pvíselőket

jelentése elfogadásáról.

A képviselő-testület 6 igen
h

szavazattal

ozta:

-

tulajdonban maradnak.

A

polgármester kérte a

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alábbi határozatot

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 5712014. (lX. 23.) határozata
jelentés a lejárt határidejű határozatok_végrehajtásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
jelentéséta lejá rt hatá ridejű hatá rozatok végrehajtásról.
Határidő: 2014, szeptember 23.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

2.

a

polgármester

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kardos Attila - polgármester

polgármester: elmondta, hogy a költségvetési rendeletünk módosítására vonatkozik
az előterjesztés, az állami pótelőirányzatok rendezésére. Elmondta, hogy a pénzügyi- és ellenőrző
Kardos Attila

-

bizottság tárgyalta az előterjesztést,
véleményét.

Vida Lászlóné

-

s

kérte, hogy

a

bizottság elnöke mondja

el a

bizottság

képviselő: elmondta, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést,

s

elfogadásra javasolta.
A képviselők részéről a rendelet-módosítással kapcsolatban észrevétel,kérdésnem hangzott el, ezért
a polgá rmeste r szavazásra bocsátotta a re ndelet-módosítást.

A képvíselő-testület 6 igen szavazattal
a

l

kotta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rende|etet

A rendelet

3.

a

jegyzőkönyv mellékletétképezi.

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának vagyon rendeletének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy a 2013. évben elfogadott vagyonrendeletben
pontosítani szükséges a vagyonkezelés létrejöttét, amely szerint meg kell határozni, hogy a

vagyonkezelés kétféleképpenjöhet létre szerződéssel illetve kijelöléssel.
Kardos Attíla - polgármester kérte a képviselőket, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el.

A

képviselők részéről észrevételhozzászólás nem hangzott el, így a polgármester szavazásra

bocsátotta a rende let-tervezetet.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet
a

l

kotta:

A rendelet a jegyzőkönyv

4.

mellékletétképezi.

Előterjesztés a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal SZMSZ-I ki keíl
egészíteníabelső ellenőrzésre vonatkozó előírásokkal, melyet az előterjesztés részletesen tartalmaz.

A

képviselők részéről észrevételhozzászólás nem hangzott el, így a polgármester szavazásra

bocsátotta a rendelet-te rvezetet.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot
hozta:

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 58/2014. (lX. 23.) határozata
A Ladánybenei Közös ÖnkormányzatiHivatalSzervezetiés MűködésiSzabályzatának módosításáról
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1"4/2073. (lll. 11.) határozatát az alábbi
bekezdéssel egészítiki:

vll^.
16/A. §
Belső ellenőrzés rendje

a) A

Önkormányzati Hivatal és a költségvetési intézmények belső ellenőrzésének
megszervezéséről kúlső erőforrás bevonása útján gondoskodik. A belső ellenőrzési vezető
feladatokat az aljegyző látja el, aki felelős a belső ellenőrzési tevékenységének

Közös

a Belső Ellenőrzési
Kézikönyvben és a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint. A függetlenített belső
ellenőrzés a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók alapján a jegyző által
jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint működik, a feladatellátás részletes
szabályait tartalmazva
megszervezéséért, megfelelő végzettségű külső erőforrás bevonásával

b)

a)

A belső ellenőrzés magában foglalja az önkormányzatok
tv. 140. § (1) bek. e) pontja szerinti ellenőrzést is.

belső ellenőrzését és az 1991. éviXX.

Az első számú vezetői ellenőrzés a Közös Önkormányzati Hivatal és az

intézmények

tekintetében a folyamatba építettelőzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (továbbiakban:
FEUVE). Ennek működtetésére vonatkozó szabályzatok jelen szabályzat ,,Folyamatba épített
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere:" című 1. sz. melléklete tartalmazza:
FEUVE szabályzat, ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési szabályzat, szabálytalanságok
kezelésének eljárásrendje, vezetői elszámoltathatóság, belső ellenőrzés feladatának
meghatározása.
Felelős: Kardos Attila

- polgármester

Határidő: 2014. szeptember 23.

5.

Tájékoztató

a

képviselő-testület Z.OLO

munkájáról
Előadó: Kardos Attila - polgármester

-

2OL4-es önkormányzati ciklusban végzett

poleármesteJ! elmondta, hogy eredményes négy évet sikerült a képviselő-testületnek
lezárni, melyet nem egyedül, hanem a képviselőkkel együtt, közösen sikerült megvalósítania. Ha a

Kardos Attila

-

számszerű adatokat nézzük, döbbenetes, szinte nem is gondolnánk, hogy négy év alatt milyen
értékessikerült a település részéreletenni.

simkóné Jámbor Marianna
adatokat.

Visontav lstván

-

képviselő: nagyon fontos, hogy lássa a lakosság is a számszerű

-

képviselő: az anyag olvasása kapcsán merült fel több esetben, hogy már nem is
emlékszünk rá, mégís ezen négy évterméke. Számszerűsítve, hatalmas összegről beszélűnk. Büszkék
lehetünk erre a négy évre, s reméli, hogy még a továbbiakban is tudunk ilyen sok jót és szépet
alkotni. Mindez csak akkor valósítható meg, ha a településnek nem lesz főállású polgármestere,
hiszen az teljes egészébenvisszaveti az önkormányzati gazdálkodást.
Ladánybene az elmúlt évben eredményesen működött, szép a település, illetve pénzünk is van!
Teriék Katalin
mind pozitív.

- kéoviselő:

köszóni a segítséget,nagyon sok visszajelzést kap a településről, amely

Kardos Attila - polgármester: szavazásra kérte a képviselőket a négy éves önkormányzati munka
értékelésévelkapcsolatba n.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal
h

ozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 59/2014. (lX. 23.) határozata
A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezetiés MűködésiSzabályzatának módosításáról
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ladánybene

Polgármesterének beszámolóját az önkormányzat
végzett munkájá ról elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. szeptember 23.

6.

2070

-

2014-es önkormányzati

Község

ciklusban

Tájékoztató Ladánybene Község Önkormányzatának 2Ot4. l.félévesgazdálkodásáról
Előadó: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - poleármester: elmondta, hogy az előterjesztést a pénzügyi- és ellenőrző bízottság
tárgyalta, kérte a bizottság elnökének véleményét.
Vida Lászlóné - képviselő: javasolta az első félévesgazdálkodásról szóló beszámolót elfogadni.

Szádvári Erika - alieevző: elmondta, hogy augusztus végénaz önkormányzat tartalékkal nem
rendelkezett, hiszen ki kellett fizetni a művelődési ház beruházásának számláit, a falunapi
költségeket, valamint az utcák felújításával kapcsolatos számlákat. Azóta azonban már sikerült 5,5
millió Ft-ot megtakarítani. Az MVH-tól a támogatás visszaigénylésétvárjuk, amely 14 millió Ft, s az
adók befizetése is szeptember hónapra esik. Elmondható,hogy kiegyensúlyozott, takarékos
a számlák kiegyenlítése nem jelent gondot.

gazdálkodás folyik az önkormányzatnál,

-

képviselő: minden elismerése a dolgozóké, köszöni a munkájukat, nagyszerű,
kidolgozott anyagot kapnak. Köszöni a négy év munkáját, ez egy csapatmunka volt.

Visontav lstván
Szádvári Erika

-

alieevző: köszönjük.

Elmondta, hogy ezt a munkát csak tisztességesen, becsületesen

lehet ellátni. Ezt a gazdálkodást csak addig lehet folytatni, amíg minden gazdálkodási szabályt
betartunk és betartatunk, Csak akkor van egy településnek megtakarítása, ha a településen
társadalmi megbízatású polgármester dolgozik. Fontos, hogy a szabályok betartása mellett olyan
iránymutatást kapnak, amely a takarékosságra, a szabályos munkavégzésresarkallja őket. Látja, hogy
amennyiben változás történik a gazdálkodásban egy év után veszélybe kerül az önkormányzati
gazdálkodás.

Visontav lstván - képviselő: nem lehet az emberek pénzével szórakozni, végzetesen el lehet úszni.
Voít már rá példa, nagyon nehéz volt kijönni belőle.
Simkóné Jámbor Marianna

Mátvás Katalin

-

- képviselő:

sokan mondják, hogy stabil a falu,

képviselő: nem tisztességes az, hogy azokat a településeket támogatják, akik

felelőtlenül gazdálkodtak.
Szádvári Erika - aliegvző: büszke arra, hogy a települnek az önkormányzati gazdálkodás míatt nem
kellett büntetést fizetnie, a környező települések sorra kaptak 800.000 - 1.000.000 Ft-os bírságot.
Simkóné Jámbor Marianna

-

képviselő: sajná!ja, ha ebben változás történne.

Kardos Attila
ka pcsolatba n.

-

poleármester: szavazásra kérte a képviselőket az első félévesgazdálkodással

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot
h

ozta:

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 50/2014. (lX. 23,) határozata
Ladánybene Község Önkormányzat I. félévesgazdálkodásáról beszámoló
HATAROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Ladánybene

Önkormányzatának l. félévesgazdálkodásáról

Község

szóló beszámolót.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. szeptember 23.

7.

BácsVíz Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése
Előadó: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

polgármester: elmondta, hogy 14 éves fejlesztési tervének véleményezéseszükséges.

Visontav ]stván - képviselő: egyre több panasz van a víz minőségére, sárga.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot
hozta:

Képviselő-testületének 61/2014. (lX. 23.) határozata
a Bácsvíz Zrt. görd ü lő fej lesztési tervének véleményezése
Ladánvbene Közsée önkormánvzat

HATAROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, s egyetért a Bácsvíz
Zrt. által elkészített2015 - 2029 évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel, amely
Ladá nybene közműves ivóvízellátására vonatkozik.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. szeptember 23,

8,

Egyebek

Kardos Attila - poleármester: elmondta, hogy ismét lehetőség nyílt a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásra, melyet javasol a képviselő-testúletnek,

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot
h

ozta:

csatlakozás a Bursa Hungarica FelsőoktatásiÖnkormányzati

Ösztöndíjpályázathoz

HATÁROZAT
1.)

Ladánybene Község Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához.

2.)

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat

kezdő fiatalok részérekiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati

ösztöndíjpályázat 2OI5. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének folyósítása során maradéktalanul az
Álta lá nos Szerződési Feltételekben foglalta kna k megfele lően já r el.
3.)

4.)

önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat
és a pályázatokról hozott döntést 6 https://www,eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Az

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott
és a pályázóktól bekérendő a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkoztok és mellékleten nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. október 1.

Vida Lászlóné
különdíjat.

Kardos Attila

-

képviselő: az óvoda részt vett egy pályázaton, melyen a középső csoport elhozta

- polgármester

a képviselő-testúlet ülését 17,30 órakor bezárta,
Kmf.

','| ,,ir_l",--...--Kai&ös*Attila -\ \
polgármester
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képviselő

/
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szádvári Erika
aljegyző
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a

Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
1ll 20t4. (IX.23.) rendelete
a 201,4. évi költségvetésről szőIő 2/2014.(U.04.) rendeletének módosításáróI

Ladánybene. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az Átlamháztartásrőlszőlő 2011. óvi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.;23. §. (1)
bekezdésében foglalt felhatúmazás, valamint a Szervezeti és Működési SzabályzatrőI sző|ő
5l201I. (V.26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - aPér^z.ijgyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményénekkikérésével- és a 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény a|apján eljárva az alábbírendeletet alkotja:

1.

§.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-teshiletérrek 212014. (II.04.) rendeletének 5,§-a
helyébe a következő rendelkezés iép:

Az önko rm

ány zat bevételei

,,5. §.

(I) Az önkormányzat

bevételei

eFt

B1 Működési célútámogatások áI|amháztartáson belülről
82 Felhalmozási célútámogatások á|Iartháztartáson belülről
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:

B 8 Finansz tr o zási bevételek
Költségvetési hiánybelső finanszkozásítra szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiánybelső finanszkozásara szolg. pénzforg. bev. felh, célra

P813 Pénzforgalom nélkiili bevételek összesen/előző
Onkormányzat bevételei mindössze§en:

maradványl

éví

130.493

22.97I
19.700
6,994

180.158

8.28I
188.439

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

2.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2l2O14. (II.04.) rendeletének 6.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkorm

ány zat

,,6.
(1)

kiadásai

§.

Az önkormány zat kiadásai

eFt

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ltozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célúkiadások
- K512 Tartalékok
97
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen :
k9 Finansz tr o zási kiadások
Önkormán yzat kiadásaí mindösszesen :

K1
K2
K3
K4
K5

(2

) Fo glalk

(3)

o

16.813

5.619
33.822
4.427
3.916

3I.252
3,I75
300
99.324
89.1

22 fő

és Il3. sz. mellékletei

3.

5

188.439

ztatottak lét száma ( engedélyezett)

A kiadások részletezéséte rendelet I/1

1

tartalnazzák.

§.

Ladányüene Község Önkormányzat Képviselő-teshiletének2l2O14. (II.04.) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
,,7. §.

(1)

A KOH bevételei

eFt

B 1 Működési célútámogatások államháztartáson belülről
B 2 F e lhalrno zásí c éIu t ámo g at áso k állarrhéat art áso n b e lülrő

l

B3
84
85
86

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célúátvett pénzeszközök
B 7 Fellralmozási céIúátv eít pérueszközök
Költségvetési bevételek összesen :
B 8 Finansz ír ozási bevételek

I.167
1.167
38,676

Költségvetési hiány belső finanszkozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiánybelső finanszírozásiára szolg. pénzforg. bev. felh. célra
B 8 1 3 Pénzforgalo m né lküli bevéte lek ö sszeserr/e l ő ző évi mar adv ány l

Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen: 39.843

(2) Bevételekrészletezéséte rendelet IIl2, sz, melléklete hrta7mazza.

4.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2l2OI4. (II.04.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös

Onkormányzati Hivatal kiadásai
,,8.§.

(l) A KÖH kiaaásai

eFt

Szernélyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mríködési célúkiadások
- K5l2 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felujítások
K8 Egyéb felhaknozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen:
I(9 Finansz ír o zási kiadások
Ladánybenei Közös Önkormányzatibivatal kiadásai mindösszesen:

Ki

K2
K3
K4
K5

(2)

Foglalkoztatottaklétszáma

(3)

A kiadások részletezéséte rendelet

23.680
6.857
5.952
3.354

39.843
39.843
8 fö

Iíll sz. mellékletei hrtalmazzál<.
5. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének212074. (II.04.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(1)

Az

óvodabevételei

B 1 Múkö dé s i

cé lú támo

gatás

B 2 F e lhalmo zás i cé lú t ámo

83
84
85
86

g

o

eFt

k

áI|amhá*.artáso n be lüIrő l
k áI|amháztartás o n be lülrő

atáso

l

Közhatalmi bevételek
Múködési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célúátvett pénzeszközök
B 7 Felhalmo zási célű áltv ett p énzeszkö zők
Költségvetési bevételek összesen:

88

5.710

5.710
50.439

Finanszkozásibevételek

Költségvetési hiány belső finanszkozására szolg. pénzforg. bev. rnűk. cé]ra
Költségvetési hiány belső finanszlrozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összeser/előző
Óvoda bevételei mindösszesen:

évi maradvány/

56.149

(2) Bevételekrész\etezését
e rendelet íIIl2. sz. melléklete tartalmazza.

6.

§.

Ladánybene Község Örrkormányzat Képviselő-testiiletének2l20I4. (II.04.) rendeletének 10.§a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Ovoda kiadásai
,,10.§.

Az Óvoda

(1)

kiadásai

eFt

Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájítru|ási
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célúkiadások
- K512 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felujítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9 Finansz k ozási kiadások
Óvoda kiadásai mindösszesen:

Kl

adó

32,219
8.839
15.091

56-149
56.149

(2)

Foglalkoztatottaklétszáma

(3)

A kiadások részletezéséte rendelet IIVl és aIIIl4. sz. mellékletei tartalmazzák.

14 ro

zárő rendelkezések
7.§
E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépésétkövetően a2l20Ia.QI.04,)
rendelet a kiegészítésekkelegyütt érvényes.

í,-\

.:<. . .. i
száővári Erika
aIjegyző

*.,]-,,§
i-,_*-,

,,.l,, at,

Kardos Attila
polgarmester

A kihirdetés napja:
Ladánybene,Z}I4. szeptember 26,nap , -,

,

i' ,-;

,.]

;;|.,_l, -j': -

lSzádvári Erika /
aljegyző

A táblázatban lévö adatok kötelező feladatokként értelmezendók, alábontásssal különböztetve

meg az államigazgatási

és ónként vállalt feladatokat

Vl . melléklet a
I,adánvbene Község Önkormánvzatának 2014. évi kiadások alakulása

11.1

2014 (IX. 26.) rendelethez

cl.bc: önkénl vd!hIi

I]]5] l

-

el.bci auri;éel r

".l.bij öDki!,

Va!lali

3)75

Bevételek rneghatároása felhasználhatóság szerint.
I/2.sz, mellékl et a

1 1 .

l20 1 4.(IX,

2 6.

)rerrdel ethez

Bevételek alakulása
eFt

Bl

Kötelező
Működési célútámosatások államháztartáson

l

1

Allamig

Osszesen

belülről

OnkormánYzat költsésvetési lámosarása:
onkormánvzati hivatal műk. támosatás
Zöldtaú\ et-gazűlkodiáLssa] kapcsolatos feladatok támogatasa
Közviálosiuissal kapcsolatos feladatok !áInogauása
Köztemetö fcnntanással kapcsolatos feladatok
közutak ferrrrtarása
Esvéb kötelező feladat támoeatása
Ovodaoedasózusok átlasos bérlámosaása
ovodapedagózusok munkáiát közvetlenül s. átlagos bertámogatása
Ovoda működési támogatása
Gyerrnekétkeztetési feladatok átlagos bérlámosarása
Gyermekétkeztetés üzemeltetési ámo gaása
Kistelepülések szociális feladatainak üimogatása
H ozzáiáru|ás a pérzbel i szociális iutmúsok}roz
Hozáiárulás a pénzbeli szociális iuttaúsokhoz
B

Onként vállalt

34 808
1 507

16

56,1

250
3 269
4 628
1

25 081
7 200

,7

3 640

3 640

6 186

6 186
5 773
I 714
2,767
, 354

5

l 714
2 76,7
3 354

l 273

szociális étkezfetés

Tanvagondnoki szol gáltaás
Könytári és közművelódési feladatok támogatása
Lakoft külterülettel kapcsolatos feladatok tiimoeatasa

],954

Berkomperráció

1

L

l 2-í3

2I3

ll6

89 268

zlJ

I 954
1 776

1 176

Aeazati pót}ék

200

2 500

2 500

Onkormányzat költségvetési támo gatása összesen:

34 808
1 507
L6 567
1 250
3 269
4 628
25 08l

116
2 500

34 808

126 576

B 1 6 Támosatásértékű bevétel ek

FM tárneatás mezőőne

600

oEp finanszírozás

3 31,/

Támopatásértékű bevételek összesen:

3 317

B2 Felhalmozási célútámoeatások államháztartáson
Falumestiiit is és feiiesaés

600
JJl/

600

0

3 917

belülről
2 971

Adósság konszolídacióban részt nern vett telepúlési önkorn. feil. ám.
Felhalmozási céI ú tá mosatáso k állambáztartáson belűlről összesen

2 97,1

20 000
20 000

20 000
2 977

22 97"|

B3 I(özhatalmi bevételek
c)nkormánvzat saiátos működési hevételei:
Hatósási

i

oskörhöz

kötheíő bevételek

40

40

6 000

ó 000

l1 500

1l 500

0

79 74o

l 200
l 000
19 740

2200

3 442

Gépiárműadó
Iparűzési adó

l 200
l 000

kommunális adó
Bírsások. Dótlékok
Onkormányzat saiátos működési ber,ételei összesen:

0

84 Működési bel,ételek
Míikódési hevéíelek
Egvéb saiát bevételek (bérleti diiak,szoc. étk
vaq,y,onkezelésből szárrrrazó bevétel
Továbbsárnlázott szolsáitatás
ovéh s:iát hevételeL
karnat bevételek
Egl,éb saját bel,ételek összesen:

5 642

l12

ll2

600

600

l 200

2 800

4 154

0

6 954

115 385

29 965

34 808

180 l 58

0

8 28l

34 808

l 88 439

85 FeIhalmozási bevételek
86 N{űködési célúátvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
B1-7 Költssóvetési bevételek osszesen
BE Finanszírozási bevételek

R8l'l pónzfnroalnm nólkíili hpvótelek l előlő évi nrredr,ánv
pénzforealom nélküli bevételek le|őző évi maradvánv /
pénzíorsalom nélküli ber,éteIek l előző évi maradr,ány
onkormánl,zati ber,ételek mindösszesen:

/

8 281

0

/ összesen:

ll5

385

8.281

38 246

8

28l

Ii3,sz. melléklet a

1I

/20í4.(IX. 26.
)rerrdelethez

Eltátottak pénzbeli j uttatásai
eFt
Eseti nénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Eevéb rászorultsástól

fisső

400

ellátás

köztemetés

5,77

Eseti oénzbeli ellátasok és természetbeni iuttatások / szociális csomag

750

onkormányzati sepélv l átmetetí

200
2 200

Etkeztetés

önkormánvzati seeélv / temetési

300

Osszesen:

4 427

k4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai mindösszesen:

4 427

Epvéb működési célúkiadások

l20

Rendőrsés támopatása
poleárőr Eeyesület

300

Bene-2000 Nonprofit Kft.

50

Római Katolikus Esyház

300

Ladánvbene Közsésért AlapíWánv

320

Szociális Feladatellátó Társuiás

1 300

l

Laiosmizse Tűzvédelmi és Mentési köaesület

050

Belső ellenőri tevékenvsée2013

l50

kecskemét Aranvhomok Esvesület

189

Tartalékok

9,]

Duna menti és kiskunsá s í y íz sazűIkodási Tarsulás

40

I(5 Esvéb működési célúkiadások mindösszesen:

3 916

Finanszírozási kiadások
Közös

Onkormánwati l{ivatal ( Intézmény )
Ladánvbenei Csiribiri Ovoda ( Intézménv )

38 676

k9 Finanszírozási kiadások

89 115

50 439

összesen:

I/4. mellék]et a 11./2014. (IX. 26.) rendeletlrez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai
e

Ft-ban

Beruházások
Közutak(aszfaltozás ), múvel ódési ház (páIy ázati

ön

erő)

K6 Beruházások mindössze§en:

31.252

3l

,,

<1

Felújítások
Művel ődési ház felújítása

3 |7:

K7 Felújításokmindösszesen:

3 17:

Egyéb felhalmozási céIúkiadások
Első lakáshoz jutók támogatása

30C

K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások nrindösszesen:

300

Atáblázatbanlévő adatok államigazgatási feladatokként értelmezendók, alábontás az idei évben nem tervezett, mely Önkéntes feladat lenne.
IV1 .

Önkormánvzati Hivatalának

Ladánvbenei Közös

Kományzati
Funkció

szaldeladat

Fogl.
száma

Megnevezés

K2
M, adót

K1
Szem.

jutt.

tjár.

0l 6010

106020

84l1141

OGY. EP választás

882

Foglalkoztatást hely.tám

882

Rendszeres szoc.s-

882

806

729

4 |52

819

230

118

5

1,

tánoqatás
8,00

23 ó80

Bevételek meghaáí ozása felhasználhatóság

6 857

5

95z

l

5l5
10

70
0

0

0

IIl 2. sz.

melléklet a

1

1,

l 20 I 4.

ogatás

)rendeleth ez

2 6..

eFt
Allamis.

vállalt

Kötelező

m

(IX.

Önkormányzati Hivatalnál
Onként

2 Felhalm ozási célútá

39 843

0

0

szerint.

B1 Működési célútámogatások á||amháztartáson

Osszesen

belülről

ok államháztartáson beliil ről

83 közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek

85 Felhalmozási bevételek

l

B6 Működési célúátvett pénzeszközök

167

l

167

87 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
0

B1-7 Költseéveté§i bevételek összesen
B 8

0

Finanszírozási bevételek

f^--olnm nÁllriili hpvéfplek l előz,ő évi maradvánY
Porrfo.eulo- nélküli bevételek l"Iő"§ *!-urud,ány J
/ e|őző évimaradvány /
@ételek

Bevételek mindösszesen:

128
515

3 354

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös

161

1 647

| 641

l28

rkormányzat össresen

B

Ossresen

2 617

l8 236

Lakásfemt,t,norma.
óvodáztatási

K9
Finansz.
kiadások

3 336

Szociális szols, helvi isazs.

1

Felújítások

kiadások

eIl.

Egyéb
felhalm.
célú
kiad.

K7

z7 834

2 008

l238

K8

K5
K6
Műkcélú Beruházások

729

Adó. illeték

84

Szocpol.

rendelethez

4 376

önk.hivatal

841l331

l09010

Dologi
kiad.

11.1 2014 (D(. 26.)

599

841126l

1220

6

K4

melléklet a

éü kiadások alakulása

2?2

0]ll30
01

K3

2014.

0

0

38 676

38 676

/
0

0

0

0

0

0

0

39 843

39 843

III/ 2. sz. mel

lék'I et

a

1

1 /

20 1 4.

([X. 26. )rendel ethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál
Kötelezö
B1 Működési célútámosatások államhÁztartáson

eFt
A]lamie

önkent vállalt

összesen

belülről

82 Felhalmozási célútámosatások áIlamháztartáson belülről
83 közhatalmi

bevételek

84 ]\{űködési bevételek
Működési bevételek

2200
l l40

2 200

Intézménvi terítésidíi - óvoda
lntézménvi terítési díi - iskola

1 550

l 550

8l0

810

szociális étkezők

vendée étkezetetés

l

140

Esvéb saiát bevételek

l0

kamat bevételek
Esvéb saiát bevételek összesen:

10

5 710

0

0

5 710

5 710

0

0

5 710

85 Felhalmozási ber,ételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási céIúátvett pénzeszközök
B1 -7

költssévetési bevételek összesen

88 Finanszírozási bevételek

50 439

50 439

B8l3 pénzforoalom nélküli hevételek l előző évi maradl,Ánv l
pénzforsalom nélküli bevételek /e|őző évi maradvánv

0

/

pénzforsalom nélküli bevételek l előző él,i maradr,ánv

/ összesen:

Ber,ételek mirrdösszesen:

56

III1 3

.

sz. m elléklet a

1 I l 20 I 4.

0

0

0

l49

0

0

(IX.

2 6.

)rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célúkiadások, ...
eFt
Aíábl:ázat azídei évben nemleges, az eredeti előtrányzat alapján.

IIU4. sz. melléklet

a

11./20l4.(IX.26.) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása tlr1^- vat együtt/
eFt
Atáb|ázat azldei évben nemleges, az eredeti előirányzat alapján.

0
56

l49

Ladá nybe ne Közsé g O n ko rmá n yzat Képvise !ő-testü leté ne k
1212014. (lX. 26.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásről1112013. (X. 28.) rendelet

módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzaíairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott
feladatkörben eljárva, 7 § (2) bekezdés tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCV|. törvény 5. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 7. §
(3) bekezdés tekintetében a nemzeti vagyonról szólő 2011. évi CXCVI. törvény 3 § (1)
bekezdés 6, pontjában és 5. § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
3 -5 § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzataíról szóló 2011. évíCLBfilX.
törvény41, § (4) bekezdésében kapottfelhatalmazásalapján, a 10. § (1)- (2) bekezdés
tekintetében a nemzeti vagyonról szó|ó 2011 . évi CXCVI. töruény 11 . § (16)
bekezdésében,és '13. § (1) bekezdésébenés Magyarország 2013. évi központi
költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 13.
14. § tekintetében a Magyarország helyi
önkormányzatairólszőlő2011.
évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143, §
(4) bekezdés i.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében az
államháztartásról szóló 2011, évi CXCV, törvény 97, § (2) bekezdésébenkapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott
feladatkörében ellárva Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estülete a
Képviseló-testület és Szervei Szervezeti és Működési SzabályzaLáről szőló 5l2O11. (V.
26.) rendeletének 29. § (1) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

1,

§

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

A vagyonkezelés létrelöhet szerződéssel vagy kijelöléssel."

2.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s hatálybalépésétkövető nap hatályát veszti,
Ladányben e, 2014. szeptember 23.
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kaidos Attila
polgármester

Lőrincz Edit jegyzó nevében
és távollétében

szádvári Erika
aljegyző
A rendelet kihirdetve:
Ladánybene, 2014. szeptember 26.
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szádvári Erika

aljegyző

JELENLnrt ív
Készült : Ladánybene Községi Onkorm ányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 23 - i ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

2. Baranyi Laj os képviselő
3. Mátyás Katalin képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő
5. Terjék Katalin képviselő
6. Vida Lászlőné képviselő
7. Visontay István képviselő

8. Szádvári

Erika aljegyző

