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ELŐTERJES ZTÉS

Ladánybene Közsé g Önkormán y zata Képvi sel ő -te stül etének
20|4. február 25.-i ülésére

Tárey: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1l2O13. (II.15.) rendelete a
20113. évi költségvetés módosításáról

Ü.i.sz.: - l2014

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet általános indoklása:

T,adánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testül et) az
Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. §. (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapjan és a 2013. évi költségvetésről szőlő 2012. évi CCIV. törvény
felhatalmazása alapján elfogadta Ladánybene Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013.
évi költségvetését.
Az Önkormányzati és intézményi költségvetési rendelet jelenlegi módosítását a több jogcímen
keletkezett bevételi többletek és azok felhasználása tették szükségessé. Ezen időszakban az utolsó
rendelet-módosítást visszük be a testület elé.

A rendelet részletes indoklása:

1/a,b melléklethez:
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Minden szociális jellegű és intézményt érintő központi bevétel az önkorményzat számlájára (állami
hozzájáru|ás számla) érkezik, A beérkezés és a t-eihasználás jogcímei:

Szerkezetátalakítási tartalék a) jogcímen : 591.982Ft

Szerkezetátalakítási tartalék d) j ogcímen:

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:

Lakásfenntartási támo gatás :

Rendszeres szociális segély:

Óv o dáztatás i támo g atás :

Erzsébet utalvány (átfutó) :

Óvoda lemondás/pótigény egyenlegei :

Óvoda mtiködési támo gatás :

Ingyenes és kedv. gyermekétkeztetés:

110.25OFt

263.824Ft
148.352Ft

46.53OFt
51.660Ft

190.35OFt
190.35OFt

110.000Ft

1.647.200Ft

72.000Ft

-510.000Ft



szociális étkezők

összesen:

-442.88OFt

2.469.6l8Ft

Ezen bevételi források is az önkormányzathoz érkeznek, azonban a felhasznáIás a beérkezés
figyelembevételével az intézmények személyi jellegű kifizetéseit és azok járulékait növelik, a
ftnanszír o zás i kö z g az das á g i s z ám l ák b e iktatás áv al .

Bérkompenzáciő:
Önkormányzat:
Visszapótlás

KöH:

Óvoda:

összesen:

60.325Ft
-74.145Ft

79,756Ft

"74.549Ft

139.885Ft

Osszegzés:

Az önkorményzati költségvetési támogatások éves szinten megegyeznek a központi rendszerek
adataival. A rendeletmódosítás további részletezését a megfelelő előterjesáési mellékletekben
részleteztik bővebben. Ami jelentős bevétel vo|t az, azIKSZT M2-es elszámolásanak beérkezése a
költségvetési számlára, mely 1.912.323Ft-tal teljesült; valamint a közfoglalkoztatottak
bértámogatását kellett megemelni a teljesítés szintjére, mely így az eredeti betervezett összeghez
képest 1.405.393Ft bevételi többletet jelent, melynek a kiadási is oldala is adott, mivel feladatra
kapott bevétel.
Működési bevétel szinten is bevételtöbblet származott áfa bevétel tekintetében, kifriggesáési
díjbevétel, valamint az értékpapír kamatbevétele jogcímein, ez összességében |.2I0.682Ft, mely
f elhasználása do l o gi k i adáské nt j e l entkez ik.
Közhatalmi bevételeknél is többletbevétel jelentkezett, mivel a kint levőségek behajtásra kerültek.
de ebből valamennyi túlfizetés is mutatkozik. Ez számszerűen 4.337 ,434Ft.
Osztalék jogcímen bevételi elmaradás látszik, számszerűen -55.988Ft, mely nem jelentős összeg, de
nem is elhanyagolható.
A decemberi bérek kifizetésre keniltek, melyek látszarlak, mint intézményfinanszírozás.

2/a,b melléklethez
Polgármesteri Hivatal
Előírányzati szinten a következő módosításokat kell alkalmazni, mert az utolsó
rendeletmódosításnál a teljesítés adatai lettek figyelembe véve.

3/a,b melléklethez
Óvoda
Az Óvoda intézményének rendelet módosít ását az Önkormanyzat összegzéséné| már leírtuk . Ezek
röviden:
- Óvoda páIyázattbevétel 6 1 5.000Ft,
- |2. havi bérkompenz áciő 7 4.5 49F t,

Óvoda működési támogatás 72.000Ft,
Ingyenes és kedv. gyermekétkeztetés 510.000Ft,
Szociális étkezők -442.88OFt.

Bevételi többlet származík a működési bevételeknél, mely a viharkár megtérítéséből (43.331Ft),

takarékszövetkezeti támogatás, kamat bevétel és intézményi tédtési bevételekből és azok áfájából
tevődik össze, összességében 1.1 02.7 36Ft.
A felhasználás érinti a személyijuttatások és a szociálís hozzájárulási adó előirényzatát, valamint a

dologi kiadások előirányzatát is. A decemberi bérkif,rzetés látszik mint intézmény finanszírozás.



4la,b me|léklethez
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)
A KÖH módosítása, az összegzésnél leírt bérkompenzáció
valamint a decemberi bérkifizetés miatt.

felhasználás tekintetében módosul,



Önkormányzat bevételei:

Megnevezés Előiránvzat Módosítás

1) Működési tlevételek: 8.609
Függő bevétel elszám. 4
Kifiiggesáési díjbevétel 13

Szociális étkezők áfa bevétele 612
Földtenilet bérbeadásának áfa bevétele 344
Kiszámlázott szolgáltatások áfa bev. (fogorvos) 28
Ertékpapír kamatbevétele 2l0
Osztalék bevételi elmaradás _56

össznsrN: 8.609 1 155

2.) Egyéb saját bevétel
össznsBN:
3) Önk sajátos műk. bevételei:

(Közhatalmibevételek) 18.310

lla. sz.

Mód.

9.764

22.647

melléklete:

eFt

Gépjárműadó bevétel
Iparűzési adóbevétel
kommunális adó elmaradás
Pótlék
Bírság
össznsnN: 18.310

a) Önk. Költségvetési támogatása:
91.008

Szerkezetátalakítási tartalék a) j o gcímen
Szerkezetátalakítási tartalék d) jogcímen
Óvoda működési támogatás
Ingyenes és kedv. gyermekétkeztetés
szociális étkezők
Segély pénzbeli hozzi1 árulása
O v o déntatás i támo gat ás
T ermé s z etb ení ho zzáj áru|ás
Bérkompenzáció
össznsnN: 91.008

440
3.712

-27
104
108

4.337

592
110
72

-510
-443
891
110

1.647
I40

2.609 93.617

5) Támogatás értékű bevételek:
Működési: 11.680
Intézményi befizetés (átcspo.) 1.29I
IKSZT M2 pályazat bevétele t.912
2012 évi szoc. étkezők bevétele (átcsop.) 111

Munkaügyi központ közfo glalk oztatottak bértám. l .40 6
összBsEN: 11680. 4.780 t6.460

Felhalmozósi:
össznsrN:
6) Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek.
működési célra: 1.402
Intézményi befi zetés(átcsop. )
2012 évi szoc. étkezők bevétele (átcsop.)
( el őz ő év ek P é nzmar adv ánya) 7.00 1

8.403
l38.010

-1,29I
_1i 1

-1.402
11.479

össznspx:
összpsnx:

7.001
t19.489



Onko rmányzat kiadásai:
llb sz. melléklet

Mód. Előiranyzat

16.933

4.144

24.599

I1.746

6.450

71.489

5.496

8.632
I49.489

eFt
Megnevezés EIőírányzat

1) Személyi juttatások: 15.813
Bérkompenzáció
Személyi juttatás (átcsop.)
Személyi juttatás
össznsEN,

OSSZESEN:
össznsnN:

15.813

170
138.010

Módosítás

45
628
447

1.120

l5
-628
-ó13

40
592
202
34

488
536

1.892

891
110
110

-536
576

-1.853
-1.853

80
74
72

-510
-443

1,549
I.520
-397

1.945

150
-1

-l99
-50

4.438
2.052
1.972
8.462

l1.479

2) Munkaadói járulékok: 4.757
Bérkompenzáció
Maj. (átcsop. személyire)
összrsrn: 4.757

3) Dologi kiadások: 22.707
MAK íbrgótőke megemelés különbözete
Szerkezetátalakítási tartalék a) jogcímen
Gyermekétkeztetés vi sszafi zetési kötelezettsé g
Függő elszámolása dologi kiadásra
Dologi kiadások
Atcsoportosítás szoc.pol.
összpsnn: 22.707

4) Szociálpolitikai ellátások 11.170
Segélyre érkezett támogatás felhasználása
Ov o déutatás i támo gatás
Szerkezetátalakítási tartalék d)
Átcsoportosítás dologira
össznsnN: í.170
5) Pénzeszköz átadás

Műk. támogatús kiadfu 8.303
Tartalékba átcsoportosítás
össznsnN: 8.303

Intézményitámogatás 69.544
BérkompenzáciőKÖH
Bérkompenzáció Ovoda
Ovoda működési támogatás
Ingyenes és kedv. gyermekétkeztetés
szociális étkezők
20l3l2bér Óvoda
20l3I2 bér KÖH
F inanszír o zás c s ökkentés
összpsnn: 69.544

6) Felhalmozási kiad. 5.546
Izsák Komp részvény vás.
óvoda felh.íinansz. csökkentése
Tartalékba
összBsnN: 5.546

Tartalék 170
Tartalékba bevételi többletből
Tartalékba átcsoporto sítás kiad. -ból
IKSZT M2 páIyázat



Polgármesteri Hivatal bevételei:

Megnevezés Előirányzat Módosítás

1) Működési bevételek:
kamatbevétel:
összesen:

2.) Egyéb saját bevétel
össznsnN:

3) Hivatal sajátos műk. bevételei:
(Közhatalmi bevételek)

4) Támogatás értékű bevételek:
Működési: 97l
Atcsoportosítás ir.szervi tám. -ra

összesen: 97l

5) Irányítószervtől kapott támogatás:
Működési: 2.496
Átcsoportosítás tám. ért. bevételre
Összesen: 2,496

Felhalmozási:
Irányítószerr.től kapott támogatás
Fel nem használás miatt átad.

összesen:

2la. sz. melléklete:

9l2

Z.555

eFt
Mód.

-59
-59

59
59

6) Köttségveúésí hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek.
működési célra:
(előző évek Pénzmaradványa) 35 -35

Bevétel összesen: 3.502 -35 3,467



2lb sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal kiadásai:

eFt
Megnevezés

Előirányzat Módosítás Mód. Előiránvzat

1) Személyi juttatások: 1.068
összpspN: 1.068 1.068

2) Munkaadói járulékok 308
összBspN: 308

3) Dologi kiadások: 1.274
Atszoportosítás

össznspN: 1.214

4) Szociálpolitikai ellátások: 912
Megszűnés miatt átadás

-35
-35

_35

308

t.179

912

3467

OSSZESEN:

5) Felhalmozási kiad.
össznsrN:

9t2

Kiadások összesen: 3.502



3la. sz. mellék|ete:

ovoda bevételei:

Mepevezés Előitánvzat

1) Működési bevételek: 4.711
Intézmény i térítési drj bevétel
Takarékszövetkezet támogatása
kamatbevétel
Viharkar megtérülése
OSSZESEN: 4.711

2.) Egyéb saját bevétel
össznsnN:
3) Támogatás értékű bevételek:
Működési:
P ály ánaton nyert ö s sze g

összesen:

4) Irányítószervtől kapott támogatás:
Működésí: 45.088
Óvoda működési támogatás
Ingyenes és kedv. gyermekétkeáetés
szociális étkezők
Bérkompenzáció
20l3I2 bér Ovoda
Átcsoportosítás
F inanszír o zás c sökkentés
Összesen: 45.088

5) Felhalmozási: 500
Irányítószervi csökkentés
Összesen: 500

6) Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek.
működési célra:
(e lőző év e k P énzmara dv ány a)

Bevétel összesen: 50.299

eFt
Módosítás

1.630
15
15
43

1.703

615
615

72
-510
,443

74
1.549

-1.953
-396

-1.607

-1
_1

710

Mód.

6.414

ó15

43.48l

499

51.009



3lb sz. melléklet

ovoda kiadásai:
eF't

Megnevezés Előirányzat

1) Személyi juttatások: 23.128
B érko mp en záció f elhasználása
Személyi átcsop.
összpsrN:
2) Munkaadói járulékok 6.329
B érkompen záciő felhasználása
Maj. átcsop.

össznsBN:
3) Dologi kiadások:

23.128

6.329

17.996

Módosítás

54
-89 1

_837

20
-751
-731

72
-510
-443
615
673
407

Mód. Előirányzat

22.297

5.598

l8.403

2.346

499

1 872

51.009

Óvoda működési támogatás
Ingyenes és kedv. gyermekétkeztetés
szociális étkezők
P ály ázaton nyert ö ssze g felhasználása
Működési bevételi többlet felhasználása
össznspN: 17.996

5)Pénzeszköz átadás
Műk. támogatús kiadás 2.346

össznspn: 2.346

6) Felhalmozási kiad. 500
Irányítószervi csökkentés
össznspn: 500

7) Tartalék
20I3I2bér
IPR elkülönítése
Működési kiadás áthúző dő
össznspN:

Osszesen: 50.299

-1

-l

I.549
310

13

1 872

710



4la sz. melléklete:

Megnevezés

1) Működési bevételek: 10
Kamatjóváírás
Összesen: 10

2,) Egyéb saját bevétel
össznsnN:
3) Hivatal sajátos műk. bevételei:
(Közhatalmi bevételek)

4) Támogatás értékű bevételek:

KOH bevételei:

Előfuányzat Módosítás

6.100

6.100

eFt
Mód.

J

3 13

Működési:
kunbaracs elmaradás
összesen:

összesen:

6) Felhalmozási:
összesen,

5) Irányító szervtől kapott támogatás :

Működési: 21.907
Bérkompenzáció
Atcsoportosítás
20I3I2bér
Intézmény ftnanszir o zás c sökkentés

6.098

80
1.953
1.520

-1

3.552 25.453

3.553 31.564

.)

-2

21.901

Bevétel összesen: 28.011



Előirányzat

17.29l

17.29l

4.836

4.836

4.584

4.584

1.300
1.300

28.011

Módosítás

1.318
46
80

1.444

-46
635

-635
-46

635
635

4lb sz. melléklet

eFt
Mód. Előirányzat

18.735

4.790

5.2l9

1.300

1.520

31.564

KOH kiadásai:

Megnevezés

1) Személyi juttatások:
Atcsoportosítás
Atcsoportosítás maj -ból
B érkomp en záci ő f elhasznál ás
össznsrN:
2) Munkaadói járulékok:
Atcsoportosítás szem. -be
Átcsoportosítás
Átcsoportosítás dologiba
összBspN:
3.) Dologi kiadások:
Atcsoportosítás maj.-ból
összBsnN:
4) Felhalmozási kiad.
összEsnN:

5) Tartalék
20I3I2bér
összrsnx:

kiadások összesen:

1.520
1.520

3.553

Az előterjesztés mellékletét képezt a
kérem.

rendelet tewezet, melynek elfogadását

Ladányben e, 20 I 4. február 20.

kardos Attila
Polgármester



Tervezet

Ladánybene Község Önkormán yzata Képvisető-testületének
.........l20l4. (II.25.) rendelete

a2013. évi költségvetésről szőlő 1/2013.(lt.15.) rendeletének módosításárót

Ladánybene. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) az Allamháztartásről szőlő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. §. (1)
bekezdésében foglalt felbatalmazás, valamint a Szewezeti és Működési Szabályzatról szóló
5l20ll. (V.26,) önkormányzati rendelet39. § a. pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményének kikérésével - és a 2013. évi költségvetésről szőIő 2012. évi CCN.
törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §,

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 5.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önko rm ány zat működési bevételei forrásonként

,,5. §.

(1) Önkormányzatműködési bevételei eFt

Köte|ező feladatra:
Önkormányzat költségvetési támogatása 93 617
Támogatás értékű bevételek
- működési 9 764

önként vállalt feladatra:
Önkormányzat működési bevételei 22 647
Támogatás értékű bevételek
- működési 16 460

Áilami (államigazgatási) feladatra :

Működési bevételek
Önkormányzat mtiködési bevételei
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatás értékű bevételek
- működési
- íblhalmozási

Költségvetési bevételek összesen: 129 607
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. Pénzforg, Bev. Műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszirozására szolg. Pénzforg. Bev. Felh. célra 7.00l

Pénzforgalomnélküli bevételekösszesen6előző évipénzmaradványl 7.001

Önkormányzat bevételei mindössz€sen: 149 489

(2) Bevételek részletezését e rendelet Il2. sz. melléklete tartalmazza."



2, §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépvtselő-testületének 1l2O13. (IL15.) rendeletének 6.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási e|őirányzatok az önkormányzatnál

,,6. §.

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális
egyéb támogatások:

Kötelező feladatra:
Ebből: Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulék
ebből: Szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Működési célú végleges pénzeszköz átadás
Intézmény finanszírozás

önként vállalt feladatra:
Ebből: Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulék
ebből : Szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Működési célú végleges pénzeszköz átadás
Működési célú támogatás értékű kiadás

(2) Felhalmozási kiadások
kötelező feladatra:
Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások
önként vállalt feladatra:
Részvény vásárlás, önk.által nyújtott lakást.
Felhalmozási kö ltsé gveté s beruhá zások, feiúj ításo k
Egyéb felhalmozási kiadás ( Intézményi Óvoda)

(3) Általános tartalék
önként vállalt feladatra:

kiadások mindösszesen :

Fo glalkoztatottak létszáma (engedélyezett)

feladatainak működési kiadásai és
135 361 eFt

12 075
3 048

3 048
20 5I9
11 746
4 3I4

7I 489

4 858
l 096

1 096
4 080

786
1 350

924

300
3 773

499

8 632
8 632

149 489

2I,75 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és Il3. sz. mellékletei tartalmazzák."

3, §.

Ladanybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének ll20I3. (II.15,) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybene Község Polgármesteri Hivatalának működési bevételei forrásonként

,,7. §.



(1) Hivatal működési bevételei eFt
Áttami feladat
Irányítőszerltől kapott támogatás 2 555
Támogatás értékű bevételek
működési 9t2
felhalmozási

Költségvetési bevételek összesen:

Hivatal bevételei mindösszesen :

3 467

3 467

(2) Bevételek részletezését e rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza."

4. §,

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 112013. (II.15.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok a Ladánybene Község Polgármesteri Hivatalánál

,,8, §.

(l) A hivatal gazdasági feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások: 3 502 eFt

Átlami feladat:
eFt

Ebből: Személyi juttatások 1 068
Munkaadót terhelő járulék 308
ebből: Szociális hozzájárulási adó 307
Dologi kiadások I I79

Ellátottak pénzbeli juttatásai 9|2

(2) Felhalmozási kiadások
önként vátlalt feladatra:

F elhalmozási kö ltsé gveté s beruhá zások, felúj ításo k
Egyéb felhalmozási kiadás

Kiadások mindösszesen: 3 467

Foglalkoztatottak |étszáma 6 fő
- ebből elismert 4,5 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet IIll sz. mellékletei tarta|mazzák."

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének Il20I3. (II.15.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés iép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda működési bevételei forrásonként

,,9. §.



(1) Óvoda működési bevételei
kötelező feladat
Irányítószervtől kapott támogatás
- működési
önként vállalt feladat
Saját bevétel
- működési
Támogatás értékű bevételek
- működési
- felhalmozási

Bevételek mindösszesen :

(2) Bevételekrészletezését e rendelet III12. sz. melléklete tartalmazza."

,,10. §.

(I) AzÓvoda feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások:

kötelező feladat:

eFt

43 48I

6 4I4

615
499

51 009

6. §.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének Il20I3. (II.15.) rendeletének 10.§-

a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartás i előirányzatok a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

46 292 eEt

Ebből: Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulék
ebből: Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

(2) Felhalmozási kiadások
önként vállalt feladatra:
Felhalmozási költségvetés beruházások, felúj ítások
Egyéb felhalmozási kiadás

(3)Pénzeszköz átadás
Működési támogatás (kötelező feladat

(4) Tartalék
- működési

kiadások mindösszesen :

Fo glalkoáatottak |étszáma
- ebből elismert

2229I
5 598

5 598
18 403

499

2 346

I 872

51 009

14 fő
9fő

(5) A kiadások részletezéséte rendelet III/1 és aIIIl4. sz. mellékletei tartalmazzák."

7. §.



Ladánybene Község Önkormanyzat Képviselő-testületének Il20I3. (II.15.) rendeletének
10/a.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési bevételei forrásonként

..10/a.§.

(1) KÖH működési bevételei eFt
Áilami feladat
Működési bevétel 13

Támogatás értékű bevételek
működési 6 098
felhalmozási
Irányítószertől kapott támogatás
- működési 25.453

Bevételek mindösszesen: 31 564

(2) Bevételekrészletezését e rendelet IY12, sz. melléklete tarta|mazza."

8. §,

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112013. (II.15.) rendeletének a
l0/b.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

,,10/b. §.

(1) A KÖH gazdasági feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások: 28 744 eFt

Állami feladat:
eFt

Ebből: Személyi juttatások 18 735
Munkaadót terhelő járulék 4 790
ebből: Szociális hozzájárulási adó 4 790
Dologi kiadások 5 2I9
Ellátottak pénzbeli j uttatásai

(2) Felhalmozási kiadások
önként váltalt feladatra:

Felhalmozási költségvetés beruhazások, felújítások
Egyéb felhalmozási kiadás (térfigyelő) 1.300

(3) Tartalék
- működési l 520

Kiadások mindösszesen: 31 564

Foglalkoztatottak |étszáma 8 fő
- ebből elismert 6,25 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet IY lI sz. mellékletei taríalmazzák."

záró rendelkezések

9.§

E rendelet kihirdetését kör,ető nap lép hatályba és hatályba lépését követően a 112013.(II.15.)

rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.

kardos Attila szádvárí Erika
polgármester aljegyző



A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2014. február .. . . . ..nap

lSzádvári Erika /

aljegyző



I/1. melléktet az ..l 2013 (II.1....) rendelethez

Víztermelés.-kezelés

Települési hulladék.

ék száll.sz.közmű é

Közutak. hidak. ...

Lakóingatlan bérbeadása

zöldterület-kezelés

költsésvetési szervek fin.

Általános tartalék

Fin, kiadás in

Lakásfennt.t.norma.

Jelzőrendszeres h.s.

Civil szerv.műk,tám.

Civil szerv,műk.tám,

Egyhazak közösségi és

hitéleti tev.

M.n.s,egyéb köz,társ.t.

Köáemetó fennt.és m.

Onkormányzat összesen

84l403 l



I/2. sz. melléklet a l l 20 1 3 .(II. 1 5. )rendelethez

Bevételek alakulása

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Önkormányzat költséevetési támogatása:

Tárno gatás értékú bcvételek:

Támogatás értékű bevételek/ Működési 16 460

Támosatás énékű bevételek/ Felhalmozási

Támosatás értékű bevételek összesen; l6 460

pénzforgalom nélkiiI bevételek lelőző évipénzmaradvány / működési 1 403

Pénzforgalom nélküli bevéte|ek le|őző évi pénzmaradvíny l
felhalmozási 6 000

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi pénzmaradvány /

összesen: 7 00l

önkormánvzati bevételek mindösszcsen: l49 489

eFt
Működési bevételek

Hatósási ioskörhöz köthető bevételek 44

Eeyéb saiát bevételek (bérleti díiak,szoc. étk ,) 7 803

kártérítés 307

To vábbszámlázott szo l_gáltatás ( orvos i ren de l ő) 646

osaalék bevétel 754

Működési bevételek összesen: 9 554

Egvéb saiát bevételek

kamat bevételek 2l0
Eevéb saiát bevételek összesen: 210

Gépiárműadó 6 440

Ipanizési adó |3 712

kommunális adó I73

Bírsások. oótlékok I 322

önkormányzat saiátos működési bevételei összesen: 22 647

Települési önkormányzatok működésének támogatása 27 685

Kömevelés és syermekétkeztetési feladatok támogatása 38 9I7

Eeves iövedelempótló támogatások kieeészítése
,7 

267

Hozzái áruIás a pénzbeli szoc iális ellátásokhoz 3 046

szociális étkexetés 328
'Ianvasondnoki szol sáltatás 99,|

Könvwá,ri és közmúvelődési t'eladatok támogatása 963

Lakotí külterü lettel kaocsolatos feladatok támosatása 773

Áthúzodó bérkompenzáció 138

szerkezetátalakítási tartal ék 5 000

Esvéb múködési célú központi támogatás 4 503

önkormánvzat költséevetési támosatása összesen: 93 6L1

Pénzforgalom nélkiili bevételek / előző évi pénzmaradvány / :



I/3. sz. me lléklet a . l l20 1 3 .(II. l 5. )rendelethez

Szociálpolitikai elIátások, rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen : ll 746

eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatása l 647

Rendszeres szociális sesélv/Fogalakoáatást helyettesítő támosatás 6 133

Apolási díi 356

Lakásfenntartási támosatás 656

ovodááatási támosatás 250

Atmeneti segély /természetben i. oénzbelt/ 455

Etkeáetés 2 078

Temetési seeélv l55

önkormányzat által saiát hatáskörben adott természetbeni támogatás 16

Osszesen: ll 746

Működési célú végleges pénzeszköz átadás

Rendőrsés támosatása I20

Alapítvány, Bene 2000 Kft. 3l0
Római Katolikus Egvház 300

kerekegyháza szociális feladatellátó társu]ás l 253

Ladánvbene-Felsőlaios Önkormánvzati szennvvízelvezetési Társulás 56

kunadacs intézménv elszámolás 2 014

Polgármesteri Hivatal (seeélyre) 912

Aranyhomok 135

összesen: 5 l00
Iránvítószervi folvósítás

Po lgármesteri Hivatal ( Intézménv) 2 555

KOH (lntézmény) 25 453

Ladánybenei Csiribiri Ovoda (Intézmény) 43 481

összesen: 71 489

Működési célú támosatás értékű kiadás

Polsárőr Esvesület 300

Lai osmizse Önkormánvzati Tűzoltósás l 050

összesen: l 350

Működési cé|ú nénzeszk átad.Ossz: 77 939

Felhulmozási célú pénzeszköz átadds 5 496

Ladánvbenei csiribiri Óvoda í Intézménv ) 499
orvosi rendelő 924
Művelődési ház külső munkálatai 3.173

Első lakáshoz iutók támogatása, részvény 300

p énzeszköz átadás mindösszesen : 83 435



II/1. melléklet az Il 20|3 (II. 15.) rendelethez

Ladánvbene Község Polgármesteri Hivatala 2013. évi kiadásai

szakfeladat Megnevezés
Fogl.
száma

Szem.
jutt.

M.
adót

terh.j.

Dologi
kiad.

Szocpol.
ell.

Műkcélú
végleges pe.

átad. és

támog.
ért.kiad.

Tartalék
lpénzm.

Felhalm.
Kiad.

Osszesen

84l 26 önk.ie.tev. 6 t 068 308 l |79 Z 555

882 1l Rendsz.sz.s. 779 779

882 l2 Időskoruak iáradéka 82 82

882 13 Lakasfenrrtartási d. 51 51

összesen 6 1 068 308 l l79 912 0 0 0 3 467

|U2.sz. melléklet az 1 l20 I 3 .(Il, l 5.) rendelethez

Ladánybene község polgármesteri Hivatala 2013 évi bevételek alakulása

II l 3 .sz. mell éklet az I l 20 1 3 .(l, l 5.)rende lethez

Szociálpolitikai eIlátások, rendszeres szociális pénzbeli ellátások

eFt

Atvett oénzeszkőtök
Működé si cé l ú pénze szk öz átv éteI onkormányzattól 2 555

Felhalm ozási célú oénzeszköz átvétel onkormánvzattól

A tvett oénzeszkőzők m i ndösszesen : Z 555

Támopatás értékű bevételek:

Támoeatás értékű bevételek 912

Támosatás értékű bevételek mindösszesen: 912
polgármesteri hivatal bevételei összesen: 3 467

eFt

Rendszeres pénzbeli ellátások

ldőskoruak iáradéka 82

Áoolási díi alanvi iogon normatív

Ánolási díi méltánvossási

Foslalkozást helvettesítő tám. 319

Rendszeres szociális segély 460

Osszesen: 8ó1

Eseti nénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Lakásfenntartási támogatás norTnatív alapon 5l

összesen: 5l

szociá lpolitikai ellátások m indösszesen : 912



IIlll. melléklet azll20l3 (Il, t5.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Ovoda 20l3. évi kiadásai

szakfeIadat l!íegnevezés Fogl.
száma

Szem.
jutt.

M. adót
terh.j.

DoIogi
kiad.

Szocpol.
ell.

Műk.célú
végleges pe.

átad. és
támog. ért.

kiad,

Tartal
ék

lpénz
m.

Felhalm
.kiad.

összesen

85l0ll1 Ovoda nevelés 9 l5 935 3 88l 7 |6l 2 346 | 872 ,199 31 694

889921 1 Szociá s étkezés 2 354 2 354

5629l2l
Ovodai intézményi
étkeáetés 2 2 128 575 2 783 5 486

562913l
Iskolai intézményi
étkeáetés J 4 228 l l42 5 53l 0 10 901

5629201 Egr,éb vendéelátás 574 574

összesen l4 ,, 29l 5 598 l8 403 0 2 346 l 872 499 5l 009

lll / 2. sz. melléklet az l . /20 1 3.(II. l 5.) rendelethez

Ladánvbenei Csiribiri Óvoda 2013. évi bevételek alakulása

Támogatásértékű bevétel
pálvázati összeo 6l5
Támosatásértékű működési bevétel összesen: 615

eFt

Működési bevételek

Egvéb saiát működési bevétel I92

Intézménvi ellátás díia

Iskolai térítési díiak I 32l
óvodai térítési díiak 96l

Eevéb vendéslátás 752

szociális étkezetés l 825

kiszámlázott termék és szoleáltatás ÁpR bevétele 1 348

kamatbevétel 15

Működési bevétel összesen : 6 4l4

Lrántítósze rvlól kapott témo gatás

Múködési célú finanszírozási bevétel Önkormánvzattól 43 481

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel Önkormánvzattól 499

Afvef f nénz.esl,kől,ők m i n rlösszesen : 43 980

Bevétel összesen: 51 009

III14. sz. me|léklet az 112013.(IL l5,) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása tÁrÁ- val együtt/
eFt

Beruházás:

Járda kialakitása 250

Előtető kialakítása 249

Beruházás összesen: 499

Felhalmozási kiadások m indösszesen: 499



IV/1. melléklet az 1l 2013 (II.15.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

szakfeladat Megnevezés Fogl.
száma

Szem.
jutt.

M.
adót

terh.j.

Dologi
kiad.

Szocpol,
ell.

Műk.célú
végleges pe.

átad. és

támog.
ért.kiad.

Tartalék
/pénzm.

Felhalm.
Kiad.

összesen

84l'12.61 Önk.ie.tev. 8 18 735 4 790 5 2l9 1 520 1 300 31 5ó4
összesen 8 18 735 4 790 5 2l9 0 l 520 1 300 31 564

IY /2.sz. mel l éklet az 1 l 20 13 .(IL 1 5,) rendelethez

Ladánvbenei közös Önkormánvzati Hjvatal 20l3 évi bevételek alakulása

Támogatás értékű bevételek:
Támogatás értékű bevételek (Alaptól)

Támoeatás éltákú bevételek mindösszesen: 0

köH bevételei összesen: 31 564

IY / 3,sz. mel léklet az 1 l 2D 1 3.(IL l 5. ) rendelethez

Szociálpolitikai ellátások, rend§zer€§ szociáli§ pénzbeli ellátások

A táblázat nem releváns.

lY l 4.sz. mel léklet az l l20 1 3 .(IL 1 5. ) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása/ÁFÁval együtt/

Felúiítás:
Térfigyelő 1 300

FeIúiítás összesen: l 300

eFt
Műkődési bevétel
Kamat l3
Átvett pénzeszközök
Irányítószervi támogatás bevétele 25 453
M űködés i cé l ú pén zes zköz átv étel Ön korm ányzattól ( K unbarac s) 6 098
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzattól
Atvett pénzcszközök nrindösszesen: 3l 564

Felhalmozási kiadások m indösszesen : 1 300



Egyszerűsített hatásVizsgálati lap Ladánybene Község onkorm ányzala 4. számú melléklet

i

Hatásvizsgálat
típusa*

előzetes / utólagos

Vizsgálat ideje 2014. íebruár 20.

Vizsgált rendelet
megnevezése

Ladánybene Község ÓnkormányzaIa Képviselő-testületének 20'l3. évi költségvetési rendelet módosÍtása

r, Épés; ,stateholder elemzés - ai egyizérűsitrrtt rnódszertan alapján
. :: ,. tl : ::''

., Érifitett 1 Erintett,Z Erintett3: ]ii. Erintett 4 ,,i Éllnte§5

Azonosított
StakéhoIderek (érint€tti

csoportok)
megnevezése:

Képviseló{estület Bizottságok Polgármester
onkormánrzati

Hivatal
Ladánybene község

lakossága

Céljaik azonosítása
(pénzügyi, szakmai,

kényelmi):

szabályozott műkódés
biáosítása

szabályozott múködés
biáosítása

szabályozott működés
biáosítása

kóltségtakarékos
gazcíálkodás

község fejlődése

Viselkedésük (semleges
vagy blokko|ó):

támogató támogató támo9ató támogató semlegeS

2. lépes: Vizsgálandó,hatások azonosítáta

Vizsgálandó hatás Ugyfelekre gyakorolt
hatás

Foglalkoztatásra,
szociális hel}zetre

gyakorolt hatás

Környezetre
gyakorolt hatás

Gazdaságra,
kötségvetésre
gyakorolt hatás

Egészségre gyakoroít
hatás

Hatás (probléma) leírása
sZabályoZott működés

biztosítása
nem értelmezhetó nem érrteimezhető nem érteimezhető nem éftelmezhetó

Melyik Stakeholder
csoporttal kapcsolatos?

mindre nem értelmezhető mindíe nem értelmezhető nem értelmezhetó

Hatása a §takeholder
csoportra:

kózügyek megismerése nem érteImezhetó nem értelmezhető nem értelmezhetó nem értelmezhetó

lirintett jogszabályi
rendelkezés/ek

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

.i|: ||
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Kólt5égbecslés

számszerűsíthető
költség tétel""

nem értelmezhető

számszerűsíthetó
költség mértéke

Egyéb költségek"'
megnevezése

számszerűsített

Költség mennyisége

Számítá§ eredménye

Költség várható mértéke

számítá§ eredménye nem értelmezhetó



Egyszerűsitett hatásvizsgálati lap

alacsonv / közepes / magas

Adminiszüációs tertrek mérése - amennyiben az ütyfelerre gyakrolt hatás:i:T:T'9es

Hatása az érintettekre

A íendelkezésben
információs

kötelezettsé g/adati 9ényl
adminisztrációs

tevékenység
megnevezése

adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagkÖltség=

Adminisztratív költség
érintettek száma x elófordulás gyakorisega =

adminisztratív tevékenység köItsége x adminisárativ tevékenység mennyisége =

elhanvaqolható / kózepes l jelentós

Módosítási javaslat

becsléSéhezaztaFtösSzegetkellbeírni,..:|Y..rendelkezésmiattikárok
t_,^^^.,ó7Ách67 kán.§nlórló ii.=ao .tn.r va1v azelmaradó hászon (pl,árbevétel-kiesés) na9yságát tükrözik,

Ladánybene Község Önkorm ányzala számú melléklet



ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estületének

2014. február 26-i ülésére

Tárqv: Ladánybene Község Önkormányzata intézményei alapító okiratainak
felülvizsgálata

Elóterjesztő: Kardos Attila - polgármester

Az előterjesztést készítette: szádvári Erika
allegyző

Véleménye zésre és tárgyalásra
megkapta:



Ladánybene Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestületének

2014. február 26-i ülésére

Tárgv: Ladánybene Község Onkormányzata
felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

intézményei alapító okiratainak

1./ Alapító okiratok módosítása

2013. december 29-én a Magyar Közlöny 22Q, számában megjelent az államházlartásról
szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (Xl1.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 6812013. (Xl1,29,) NGM rendelet (a továbbiakban:
NGM rendelet). A hivatkozott jogszabályok az államháztartási számvitelről
Kormányrendeletben foglaltak alapján új alapokra helyezték az önkormányzalí szektor
könywezetési feladatait. Bevezetésre került az,,un" kormányzatifunkcíó, az Avr. értelmében
a továbbiakban a költségvetési szervek alaptevékenységét ezen kódokkal kell szerepeltetni.
A szakfeladatrend már nem szerepelhet az alapító okiratokban. Az NGM rendelet 5. sz.
melléklete alapján felül kell vizsgálni aziníézmények szakágazati jelét is. A fentiek alapján a
T- Képviselőtestületnek, mint irányító szervnek felül kell vizsgálnia a költségvetési szerveink
alapító okíratát. Az Ávr. módosítása értelmében megszűnt a költségvetési szervek
gazdálkodásí besorolása is, vagyis már nem kell szerepeltetni, hogy ,,önállóan működő",
vagy ,,önállóan működő és gazdálkodó" költségvetési szervi besorolást.

A fentiek alapján költségvetési szervenként önálló határozatban kell elfogadni a módosító
okiratot, és az egységes szerkezetű alapító okiratot.

2.1 SZMSZ módosítás az önkormányzati kormányzatifunkciók átvezetése érdekében

Az ü kormányzati funkciók szerinti átvezetést az önkormányzat esetében is végre kell
hajtanunk. Az önkormányzat, mint jogi személy nem rendelkezik alapító okirattal, í9y a
szabályos átvezetéshez módosítani szükséges Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
5l2O11. (V. 26,) önkormányzati rendeletünket, ami alapján bejelenthető lesz a Magyar
Al|amkincstárhoz az önkormányzati feladatok köre a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
módosítása érdekében. Az önkormányzali új kormányzatifunkciókat 5. függeléktartalmazza.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

adl.§

A rendelet 3. § (4) bekezdése módosul: az önkormányzat által ellátott feladatokról
rendel kezik a törzskönyvi nyilvá ntartásba vétel érdekében.

2



ad2.§

A hatályba léptető rendelkezéseket, és technikai deregulációt biztosító hatályon kívül
helyező szabályokat tarlalmaz.a, valamint módosítja az alaprendelet 5. függelékét, ami az
ö n ko rm á n yzat által e l l átott f e l ad a to ka t tartalmazza.

A hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő{estületeí, az alapító okirat módosítások elfogadására.

Kerekegyh áza, 2014. február 20.

kardos Attila
polgármester
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SZMSZ 5. számú függeléke

3. 3.Á lam háztartási szakágazati besorolása :

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

3.4. Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:

0í1130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános i gazgatási tevékenysége

0í3320 Köztemető-fenntartás és - múködtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal valő gazdálkodással kapcsolatos

feladatok
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
O4512O Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (telepü!ési) hulladék vegyes (ömlesztett)

begyújtése, szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
064010 Közvilágítás
0660í0 Zöldterület kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosialapellátás
072311 Fogorvosialapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 lfjúság-egészségügyi gondozás
081030 §portlétesítmények, edzőtáborok múködtetése és fejlesztése
082044 Könyvtáriszolgáltatások
08209í Közmúvelódés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése
082092 KözműveIődés_ hagyományos közösségi kulturális értékek

gondozása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107055 FaIugondnoki, tanyagondnokiszolgáltatás



ányzati Hivatal Ala p ító Okiratá nak módos ítása

HATAROZAT

1.1 Ladánybene Község Ónkormányzata, mint irányító szerv a Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatal - a határozat 1. sz. mellékletét képező - Alapító okirat módosító
okiratát, valamínt az egységes szerkezetbe foglalt - a határozat 2, sz. mellékletét képezó -
Alap ító okiratát jóváhagyja.

2.I A Képviseló{estület felhatalmazza a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjét, hogy a változás bejelentést a Kincstár felé tegye meg.

Felelős. Szádvári Erika - alpgyző
Határidő: 2014, február 26.



1. sz, melléklet:
Módosító okirat

Ladánybene Közös Önkormányzati HivataI módosító okirat

1.t Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairől szőló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 67. § és 84, §-aiban foglaltaknak
megfelelően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-aiban, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xl1.31.) Korm. rendelet
5 §-a alapján a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:

4. 1 .Alamháztartási szakágazati besorolása:
841 105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4. 2. Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:

o1 1 130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
01601o országgyűlési, önkormányzati, és európai parlamenti képviselő
választásokhoz kapcsolódó tevékenység
016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
O1 6030 Álampolgársági ügyek
'1 06020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1 0901 0 Szociális szolgáltatások igazgatása

Záradék:

A módosító okiratot Ladánybene Község Önkormányzatának KépviselŐ-testÜlete a -.-12014,

(l l. 26.) sz, határozatával jóváhagyta.

Jelen módosító okirat a 2014. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Ladánybenei
Közös önkormányzati Hivatal 11t2013. (ll. 14.) sz. Kth. egységes szerkezetű Alapító Okirata

hatályát veszti.

szádvári Erika
aljegyző

Ladánybene, 201 4. február 2O.



2. melléklet

ALAPÍTÓ OKRAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kunbaracs Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX, törvény 84. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 85, § (1)
bekezdése, valamint az államháztartásról szólő 2011, évi CXCV. törvény 8 § (5) bekezdés
b.) pontja alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott
368/2011. (Xll. 31.) Korm. rendelet 5.§ (1) * (2) bekezdésében, valamint a költségvetési
szervek alapítására és működésére vonatkozó jogszabályi előírásokra, valamint a
megállapodó önkormányzatok között létrejött a Közös Onkormányzati Hivatal
létrehozására és fenntartására vonatkozó - Megállapodásb.an foglaltakra Ladánybene és
Kunbaracs Községek Önkormányzatai Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatala Alapító
Okiratát 2013. március 1. napján történő hatályba lépéssel a következők szerint adják ki:

1. Költségvetési szerv:

1.r. A költségvetési szerv neve, székhelye:
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
6045 Ladánybene, Fő út 6ó.

1.1.1. Rövidített neve:
Ladánybenei KÖH

1.2. Székhelye:
6045 Ladánybene, Fő út 66.

1.3. Telephelye:
Ladányb enei Kö zö s Önkorm an yzati Hív atal Kunb aracsi Kirendeltsé ge

6043 Kunbaracs, Kölcsey út 1.

1.4. Feladat-ellátásí helyek:
6045 Ladánybene, Fő út 66.
6043 Kunbaracs, Kölcsey út l,

1.5. Jogelődje:
Ladánybene Község Polgármesteri Hivatala - 6045 Ladánybene, Fó út 66.
Kunbaracs Község Polgármesteri Hivatala - 6043 Kunbaracs, Kölcsey út 1.

2. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatatról szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakban: Mötv,) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az
önkorrnányzatok működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat- és

hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésévcl és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az á|laní szervekkel történő együttmúködésének összehangolásában,

3. Az alapítő, fenntartó szerveke megnevezése, székhelye:
L adánybene Kö zsé g Önkormán y zat Képv isel ő -testtil ete

6045 Ladánybene, Fő út 66.

Kunbaracs Község Önkormrin yzat Képviselő-testülete
6043 Kunbaracs, Kölcsey út 1.



4. A költségvetési szerv tevékenysége:
A közös hivatal el|átja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
megltatározott feladatokat Ladánybene és Kunbaracs települések vonatkozásában. A
közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által
jóváhagyott, a közös hivatal múködésére és fenntartására létrejött megállapodás
tartalmazza.

Kunbaracs Községben a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási,
p énzügyi, adő zási tevékenysé g v é gzésér e.

l. t . Áttamtr áztartási szakágazati bes orolás :

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv az alaptevékenysége körében megltatározott feladatokat nem
haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettségge| Iátja el, az alapítő
általános felügyelete mellett.

A költségvetési szerv váIlalkozási tevékenységet nem végez.

4.2. Alaptevékenységeinek ál]amháztartási kormányzatí funkció szerinti besorolása:

01 1 130 Önkormányzatok és önkormányzatihivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
0II220 Adó-, vám-, és jövedéki ígazgatás
OI32IO Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati, és európai parlamenti képviselő
választásokhoz kapcsolódó tevékenység
016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
0 1 603 0 Állampolgársági ügyek
1 06020 Lakásfenntartással, lakhatással összefu ggő ellátások
1 090 1 0 Szociális szolgáItatások igazgatása

5. Illetékessége, működési köre:
Ladánybene és megállapodás alaplan Kunbaracs község közigazgatási területe

A Közös ÖnkormányzatiHivatal a székhelyén és kirendeltségén ellátja:
az alapítő, illetve fenntartó önkormányzatok, a képviselő-testületek, a bizottságok, a

polgármesterek, valamint a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási,
a polgármesterek hatásköréb e tartoző államigazgatási ügyek döntésre való
elókészítésével és végrehajtásával, a jegyző hatáskörébe tartoző hatósági ügyek
előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

6. Irányító szerve, székhelye:
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testtilete
6045Ladánybene, Fő út 66.



Gazdálkodása szerinti besorolása:
A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan és gazdáIkodő költségvetési szerv.
Együttműködési megállapodás alapján ellátja a Ladánybenei Csiribiri Ovoda és a????
gazdáIkodási feladatait, valamint az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartoző

feladatokat.
A munkamegosáás és a felelősségvállalás rendjét együttműködési megállapodás

szabáIyozza.

A költségvetési szerv ágazati besorolása:
Fő tevékenysége: TEOR 84 1 1 Altalános közigazgatás

9, Az atapítás időpontja, a létrehozásról rendelkező döntések:
Alapítás dátuma: 201,3. március 1.

Az alapitásró 1 rendelk ező határ ozatok száma :

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének . . . l20I3 . (II. 2 1 .)

Kunbaracs Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének .....l20l3. (II.21,)

10. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, foglalkoztatásijogviszony megielÖlése:

A Közös Önkormányzati Hívatal élén - jogszabályban meghatétrozott képesítési

követelményeknek megfelelő végzettséggel - a fenntartó és alapító önkormányzatok
Mötv. 82. és 83. §-a szerinti, a polgármesterek lakosságszám-arányos tÖbbségi

döntésével, hatérozatlan időre kinevezett jegyző ál1, figyelemmel az Mötv. 146lC. §

(2) b ekezdés éb en fo g1 alt akra.

A Közös Önkormanyzati Hivatal jegyzőjének kinevezésére, a páIyéaati kiírásra a
közszolgálati tisztségviselőlaól sző|ő 2011. évi CXCX. törvény 247 . § rendelkezéseit

kell alkalmazni.

A pályazati eljárás lefolytatásával kapcsolatos előkészítő fe\adatokat a székhelY

község polgármesterelátja eI,tájékoztatva a társult település polgármesterét.

Felmentésóhez és elleni fegyelmi eljárás elrendeléséhez az érintett telePÜlések

po 1 gármestereinek lako ss ágszám- arányo s több s é gi döntése szüks éges.

Az egyéb munkáltatói jogokat a székhely település polgármestere gyakorolja.

11. Foglalkoztatotljaíra vonatkozó foglalkoztatásijogviszony megjelÖlése:

1 1.1. aközszo|gálati tisztviselőkről szőIő 2011. évi C)O(IX. törvény
rlz. a munka törvénykönyvéről szőlő 2012. évi I. törvény
1 1 ,3, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Zárad,ékz

Ezen alapitó okirat az alapítő önkormanyzatok képviselő-testíileteinek határozatáva| 2014.

március i. napjával lép hatályba.

8.



I: alapító okirat hatátyba lépésér
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számúhatarozatartkur 
u r'epuii,'"i"Ír,.,.t zoiJ.'r.u **'rl. napján tartott együttes ülésén.

Ladányben e,2014. február 26.

A megállapodó önkorm ányzatoknevében:

Kardos Atti]a
polgármester Tóth Ferenc

polgármester

LőrinczEdit
jegyző



Ladánybene Község Önkormanyzat Képviselő-testtilete az áIlanháztartásrő| szőIő 2011. évi
CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szőlő 2011. évi CXC. törvény 21.§.(3) bekezdése, az államhiatartásról szóló törvény
végrehajtásáről szőlő 36812011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. (1)- (2) bekezdései, valami
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáróI szőlő 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapítő okiratot adja ki:

1. Neve:

2. Székhelye:
OM azonosítója:
Törzskönyvi szétma:
Adószám:

4. Jogelőd megnevezését, székhelyét:
Óvoda

Ladánybenei Csiribiri Óvoda

6045 Ladánybene, Rákóczi út 6.

202022
807733
I580773I-2-03

3. Az intézmény feladatellátási helye: 6045 Ladánybene, Rákóczi út 6.

Kunadacs - Ladányberre Általános Iskola és

6097 Kunadacs, Petófi S. u. 1. (alapítás éve:

2007.)

5. Jogszabályban meghatáro zott közfeladata :

A nemzeti köznevelésről szóló 201J. évi CXC. törvény 4. §. 1. a) pontja alapján Óvodai

nevelés.

O. ÁUami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazat szátma és megnev ezése,.

851020 Óvodai nevelés
Alaptevékenvséoeinek államháztartási kormánvzati funkció szerinti besorolása:

013390 EgyeO kiegészítő szolgáltatás
091 1 10 Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Og112o Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai a iooui gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában, a szakértői
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján :

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlódésének súlyos rendellenességével
küzd;

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096O1 0 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 lskolai intézményi étkeztetés

7. Illetékességi működési köre: Ladánybene Község köztgazgatási területe



8. Alapítóo fenntartó, működtető neve és székhelye: Ladánybene Község Onkormányzat
Képviselő- testtilete

6045 Ladánybene, Fő utca 66.

9. Irányító szervének neve, székhelye: Ladánybene Község Képviselő-testiilete
6045 Ladánybene, Fő út 66.

10. Típusa:

10.1. Gazdálkodási jogkör: Önáilóan működő köttségvetési szerv
I0.2.Köznevelésiszempontszerint: Óvoda

1 1. Feladatellátási helyenkónt felvehető maximális gyermek létszám :
évfolyamokszáma: 1-3 csoport
felvehető maximális létszám: 75 fő

12. Gazd,á|kodási feladatokat e||átő önállóan működő és gazdálkodó szerv
megielölése:
tadánybene Község Polgármesteri Hivatala - 6045 Ladánybene, Fő út 66.

13. Yezetőjének (vezető szerve, testülete tagiainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:

Vezetője azigazgatő, akit a Képviseló-tesület - pályínat alapján- határozott időre
bíz me g. F o g1 alko ztat ási j o gvi s zony ár a a kö z alkalm azottak j o gáIIás ár őI szőlő I 9 9 2 .

évi XXXII. törvény vonatkozik.

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatásijogviszony(ok) megielÖlése:
A közalkalmazottak jogáIlásárőI szőlő 1992. évi XXXIII. törvény
A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

15. A feladatellátásra szolgáló yagyon:
Ladánybene Községi Önkormányzat tulajdonát képezi a ladánybenei ingatlan
nyilvántartásba felvett 334 és 397 hrsz-í ingatlana, valamint mindaz a leltár szerinti
ingóvagyon, amely leltár szerint az ővodahasznáIatába adja.

A költségvetési szeív használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli
nyilvántartások alapján elkésztett mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a

mindenkori \eltár tarta|mazza.

16. Feladatellátásra szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:

A tulajdonjog Ladánybene Község Önkormányzatát, a haszná|att jog az Íntézménfi
illeti meg. A gazdálkodási jogot az tntézmény a jőváhagyott költségvetés erejéig

gyakorolja.



Záradék

Jelen alapító okirat 2014. március 1-én lép hatáIyba, s az alapítő okiratot Ladánybene
Község Önkormán yzat Képviselő-testüle te . . . ..l2OI4. (II 26 .) határozatával hagyla jővá.

Ladányben e, 207 4. februfu 26.

kardos Attila
polgármester

szádvái Erika
aljegyző



Ladánybene Község Ön kormányzat Ké pviselő,testü leté nek

,.,.12014. (ll. 29) rendelete
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő,testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóló
512011. (V. 26.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdésében foglaltakra a

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szőlő 512011. (V, 26.) rendeletének módosításával
kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 512011. (V. 26.) rendelet (továbbiakban:
R.) 1. § -aazalábbi (6)bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Az önkormányzat által ellátott feladatok államháztartási kormányzati funkciÓ szerinti
besorolása felsorolását a 9. sz. függelék larlalmazza,"

2.§ (1) Jelen rendelet 2014. március 1, napján lép hatályba, és 2014. március 2. napján
hatályát veszti,

(2) A R. 9. sz. függeléke, jelen rendelet 1. sz. függeléke lép.

kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
1egyző

megbízásából

Szádvári Erika - aljegyző

kihirdetési záradék:
Ezen rendelet2014. február.,. én kihirdetésre került.
Ladányben e, 2014. február

szádvári Erika
aljegyző



1. függelék a .,.12014. (....,,...) rendelethez

,,9. függelék 512011. (V. 26.) rendelethez

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos

feladatok
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
O4512O Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)

begyűjtése, szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, - keze!és, - eIlátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
07211'| Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosialapellátás
074031 Csa!ád és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 lfjúság-egészségügyi gondozás
08103o Sporttétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082044 Könyvtáriszo|gáltatások
082091 Közmúvelődés_közösségi és társadalmi részvételfejlesztése
082092 Közművelődés_ hagyományos közösségi kulturális értékek

gondozása
í06020 Lakásfenntartással, lakhatássalösszefüggó ellátások
107051 Szociális étkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás



Egyszerűsített hatásvizsgálati lap Ladánybene Község Onkormányzata 4. számú melléklet

Hatásvizsgálat
típusa'

előzetes / utólagos

Vizsgálat ideje 2014. íebluál 20.

Vizsgált rendelet
megnevezése

Ladánybene Község önkormányzata Képviseló{estülete Szervezeti és Működési Szabályzala módosítása

í. Iépés: StakCholdet eleinzés ,. az egYszerűsitett módszertan alapján

Erinteit í Élintett2 ,:.Érintett 3 Érintett 4 Erintett 5

Azonosított
Stakeholderek (érintetti

csoportok)
megnevezése:

Képviseló{estűlet Bizottságok Polgármester
Önkormányzati

HiVatal
Ladánybene község

lakossága

Céljaik azonosítása
(pénzügyi, szakmai,

kényelmi):

szabályozott működés
biztosítása

szabályozott működés
biáosítása

szabályozott működés
biáosítása

szabályozott működés
biáosítása,

együttműködés a
képviselő-teStülette|, a

bizottságokkal, a
polgármesterrel, az
alpolgármesteírel

nyilvánosság
biáosítása, az
önkormánrzat
működésének,
döntéseinek
megismerése

Viselkedésük (semleges
vagy blokkoló):

támogató támogató támogató támogató semlegeS

:::: :,-::: :: i

Z:,tép6sl Wsgálaiidó hatások azonositá§a

Vizsgálandó hatás
Ügyfelekre gyakorolt

hatás

Foglalkoztatásra,
szociális helyzetre

gyakorolt hatás

Környezetre
gyakorolt hatás

Gazdaságra,
kötségvetésre

gyakorolt hatás

Egészségre gyakorolt
hatás

Hatás (probléma) leírása szabályozott működés
biáosítása nem értelmezhető nem érrtelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető

Melyik stakeholder
csopoűal kapcsolatos?

mindre nem értelmezhetö mindre nem értelmezhető nem értelmezhető

Hatása a stakeholder
csoportra:

közügyek megismerése nem értelmezhetó nem értelmezhetó nem értelmezhető nem értelmezhető

Erintett jogszabá|yi
rendelkezésiek

(§)

nem értelmezhető nem ártelmezhető nem értelmezhető nem éítelmezhetó nem értelmezhető

i.repás. H o*számszgrúsit+se1ágyszer§sítafi Csneleqzés1

Költségbecslés

számszerűsíthető
költséq tétel--

nem értelmezheiő

számszerűs íthető
költséq mértéke

Egyéb költségek"*-
meqnevezése

Költség mennyisége

Számítás eredménye

Költség várható mértéke

Számítás eredménye nem értelmezhető



Egyszerűsített hatásvizsgálati lap Ladánybene Község onkorm ányzata 4. számú melléklet

várható haszon mértéke

a várható haszonhoz alacsonv / közepes / magas

Szabálymódosítás
szükséges*

iqen / nem igen / nem igen / nem igen l nem igen / nem

Módosítási javaslat

Admini§áiációibrhekmérésé. arnénnyiben 3z ü§yfelekre,:gyakrolt hatrái esétébén §zülsége§

Vizsgálat ideje kincstári átvezetés

Vizsgált
jogszabály/rendel-kezés

Érintett csoportok
megnevezése

Hatása az érintettekre

A rendelkezésben foglall
információs

kötel ezettsé g/adati gény/
adminisztrációs

tevékenység
megnevezése

Adminisztratív költség

tevékenységek adminisztrációs idó x óra ráfordítás + anyagköltség=

Számítás eredménye

teVékenység éintettek száma x előfordulás gyakorisága =

Számítás eredménye

adminisztrativ tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisége =

Számítás eredménye

Adminisztrációs teher
minősítése-

elhanvaoolható i közepes / jelentős

Szabálymódosítás
szükséqes*

igen / nem

Módosítási javaslat

A meofeleló állítás aláhúzandó!

-* Azon költséoek. amelvek eovértelműen meqadhatók Ft összegben

- Azon becsült költséqek, amelyek nem adhatóak mes egyértelműen Ft öSszegb
** A Ft összegben egyértelműen nem megadható költségek becsléséhez azt a Ft összeget kell beírni, amely a rendelkezés miatti károk (pl.

kártérítés összeqe, körnvezetszennyezéshéz 13p65gl5dó bírság stb.) vagy az elmaradó haszon (Pl.árbevétel-kiesés) nagYsá9át tÜkrÖzik.



Tisztelt Képviselőtestület !

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabálya módosítását a T.
Képviselőtestület a 43l20I3. (VI. 18.) sz. határozattal elfogadta. A kérelem ennek
megfelelően benyújtásra került az illetékes Kecskeméti Törvényszékre, amely a 2013.
szeptember 4-énhozott végzésével elrendelte a módosítások nyilvántartásba vételét. A Bács-
Kiskun Megyei Főügyészség azonban fellebbezést nyújtoft be a végzés ellen, amelynek a
másodfokon eljaró Szegedi Íterctaahhelyt adott, és a Kecskeméti Törvényszéket új határozat
ho zata]^ér a ut as íto tta.

A Kecskeméti Törvényszék a fentiekre tekintettel hiánypótlásra hír,ta fel az Egyesületet,
amellnek figyelembe vételével készrilt el az űjabb, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabály, amelyet az Egyesület Elnöke a tagönkormányzatoknak elfogadásra
javasolja.

A leelényeeesebb módosítások:
a hiánypótlási eljárástól fiiggetlen az a mődosítás, hogy T Egyesületből kilépett
Ágasegyháza Község Önkormanyzata és Ballószög Község Önkormányzata már nem
került folttintetésre a tagok között;

az Egyesület céljait és tevékenységét olyan módon kellett megfogalmazni, hogy abból
egyértelműen kitűnjön, a gazdasági-vállalkozási tevékenység csupán az alapcél elérése,
elősegítése érdekében végzetí tevékenységnek minősül. Erre tekintettel a VI" fejezetben
külön lett választva aközhasznú tevékenységek (a tevékenységi körök megjelölésével) és

a jogszabályhoz kapcsolódó közfeladatok meghatátrozása, illetőleg a gazdaságí-
vállalkozási tevékenység felsorolása (szintén a tevékenységi körök megjelölésével);

a hiánypótlási felhívás szerint az önkéntesség elvébe ütközik, hogy a kilépő tag tagsági
viszonya csak naptári év végével szűnhet meg, feltéve, ha ezen szándékát a tag előtte
három hónappal bejelentette, ezért a feltételeket ki kellett venni aYIIl7 .a/ pontból;

az Egyesület közhasznú jogállású, és a jogszabályi rendelkezések szerint kérelmeznie kell
legkésőbb 2014. május 3I. napjáig az űj töwénynek (201I. évi CLXXV. törvény)
megfelelő közhasznúsági nyilvantartásba vételét, ezért több kisebb módosítás mellett
törölni kellett a taggyűlés hatáskörébe tartoző ügyekben az irásbell szavazás lehetőségét
is.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozat-teryezet mellékletét képező, az
Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadni szíveskedjen.

Ladánybene, 2074. február 20.

Tisztelettel:

Kardos Attila
polgármester
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- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva -

Kecskemé t, 20 14. február ...



Aranvhomok kistérsésfeilesztési Esvesület 2014.......

PREAMBULUM

Alapító önkormanyzatok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján
az önkormányzatok közötti együttműködés továbbfejlesztése, a kistérségi érdekek
határozottabb képviselete, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési,
vidékfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása céljából kistérségfejlesztési egyesületet
hoznak hoztak létre, amelynek jelen Alapszabályát az egtesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működésérű és tdmogatúsdról szóló 201I. éví
CLWY. törvény (továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbíak szefint
aktualizáltak:

|. 
^Z 

EGYESULET ELNE E

,,ARAT{YI{OMOK" Kistérségfej lesztési Egyesület

II. AZ EGYES ET ROVIDITETT NE\|E

,,ARANYHOMOK" Egyesület

I|. 
^Z 

EGYESULET KHELYE

6000 Kecskemét, Kossuth tér l. Pf; I44.

IY. Az EGYES ET TELEPIIELYEI, FIOKTELEPEI

1. Az Eglesület telephelyei:
6000 Kecskemét, Rákőczí út 3.

6000 Kecskemét, Balaton u. 19.

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

6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.

Y. AZ EGYESULET TAGJAI

Kecskemét Megyei Jogú Város Onkormánpata
Tiszakécske Város Önkormán yzata

Laj osmizse Város Önkormányzata

Kerekegyháza Nagyközség Önkorm ányzata

Lakitel ek Nagykö zsé g Örkormányzata

kecskemét
Tiszakécske
Lajosmizse

Kerekegyháza

Lakitelek

Alapszabály



Aranvhomok kistérsésfei lesztési Egvesület 2014.......

Felsőlaj os Közsé g Önkormányzata

Fülöpháza Község Önkormányzata

Helvécia Község Önkormányzata

J akab szállás Köz s ég Önkormán yzata

Kunbaracs Község Önkormányzata

Ladánybene Község Önkormányzata
Nyárlőrinc Község Önkormányzata
Orgovány Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata

Tiszaug Község Önkormányzata

Városfold Község Örtkormányzata

á6err6*1e*fr

Balló§zé€
Felsőlajos
Fülöpháza

Helvécia
Jakabszállás
kunbaracs

Ladánybene
Nyárlőrinc
Orgovány
Szentkirály

Tiszaug

városfold

VI. AZ EGYESULET CELJA

^z ^LTALA 
FoLyTAToTT TEvúKENysÉ,GI rönöx

1. Az Egyesület célja:

1.1. - a regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az elÁez
kapcsolódó tevékenységek koordi nálása,

- hazai és nemzetközipályazati lehetőségek felkutatása,pályázatírás,páIyéuatkiírás,
- Euroatlanti integráció elősegítése,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetú rétegek képzésének, foglalkoztatásának

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- nevelés, oktatás,ismeretterjesztés,
- területfejlesztés,
- agrárstruktura- ésvidékfejlesztés,
- környezetvédelem,
- természet és állatvédelem,
- kulturális örökség megóvása,
- turizmusfejlesztés,
- mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása,
- közös területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása.

I.2. A fenti célok megvalósítása érdekében:
- közös pénzalapoíhoz|étre,
- közreműködik az egy önkormányzat tehetbíró képességét meghaladó innovatív

b eruházások me gvaló s ításéb an,
- közreműködik a kistérség viszonylag homogén gazdasági-tarsadalmi belyzetéből

adódó speciális problémák megoldásában,
- támogatja - az együttműködésből szítrmaző összehangolt tervezés nyújtotta

előnyök kihasználásával - az egységes kistérségi menedzsment érvényesítését,
- támogatja a kistérség nagyobb térségek egytittműködéséhez történő integráciőját.
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2. Az Egtesület a fenti céIjai megvalósítása érdekében az aldbbi közhasznú
tevé ke ny s é g e ket fo lytatj a :

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismereűerjesztés,
- kulturálístevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állanédelem,
- környezetvédelem,
- hótrúnyos helyzetű csoportok túrsadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- munkaerőpiacon hdtrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának

elősegítése,
- sport,
- településfejlesztés, településrendezés.

Az E glesület alapc él szerinti (közhasznú) tevé kenységé hez kapc s oló dó tevékenysé gí
körei a TEAOR '08 szefinti besorolás alapján a következőek:

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

- A továbbítevékenységi körök:

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvóny kiadúsa
58.19 Egyéb kíadói tevékenység
6 3. 1 1 A d atfe ld o lg o zás, w e b -h o s ztín g s zo l g ólt at á s
6 3. 1 2 Világháló-portál szolgáltatás
63.99 M.n.s. egtéb ínformácíós szolgáltatás
70.2l PR, kommuníkáció
70.22 Üzletvitelí, egyéb vezetésí tanácsadós
7 2. 1 9 E gy é b termés zett udo múny i, műs zaki k ut atás, fej le s ztés
7 2. 2 0 T ár s a d alo mtu d o m ány i, h u m án k utat á s, fej le s zté s
7 3. 1 1 Reklámügynöki tevékenység
73. 2 0 Piac-, közvélemény-kutatós
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszakí tevékenység
8 2. t 1 Összetett admínísztratív szolgdltatás
82.19 Fénymásolás, egléb irodaí szolgáltatás
8 2. 3 0 Ko nfere ncía, kere s ke delmi bemutató szervezése
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nemfelsőfokú oktatás
85.59 Máshova nem sorolt egléb oktatás
94. 11 Vállalkozóí, munkaadói érdekképvíselet
94. 1 2 Szakmaí érdekképviselet
9 1. 0 2 Múzeumi tevé ke nysé g
91.03 Történelmi hely, építmény, egléb lánányossdg működtetése

3.) Az Egyesület az Ectv. VII. fejezete szerint működő közhasznú szervezet, amely

közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
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CLWilX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt alábbí kÖ4feladatokhoz kapcsolódóan

végzi:
1. te lep ülé sfej le s zté s, te lepü lé sren de 7é s ;
7. kulturális szolgóltatás, különösen a nyílvános könyvtári ellátás biztosítása;

Jilmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturúlis örökség helyi védelme;

a hely i közművelődési tevéke nys ég tdmo gatás a ;
I1. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodós, vízkárelhdrítús;
I3. helyí adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatosfeladatok;
14, a kístermelők, őstermelők szúmdra - jogszabályban meghatúrozott termékeik ,
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítús lehetőségét is;

15. sport, ifiúságí ügyelr.

Az Egyesület a nemzeti köznevelésrű szóló 20l1. évi CXC. törvény 4. § 1. Pont a)-u)

alpontjai, a helyi önkormányzatok és szerveík, a köztársaságí megbízottak, valamínt
egyes centrális aldrendeltségű szervek feladat- és hatósköreirű szóló 1991. évi XX, tv.

121. § a)-b) pontjai, továbbá a kulturális örökség védelmérű szóló 200l. évi LXIV
törvény 5. § (1) bekezdése és 61/8. § (3) bekezdése alapján az alapító önkormányzatok

feladatkörébe tartozó tevékenységet lát eL

4. Az Egyesület által folytatott gazdaságí-vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó

tevékenységí körei a TEÁOR '08 szerínti besorolás alapján a következőek:

gl.-llr. U.61 Növénytermesztési szolgáltatás
g++?. 0 1. 6 2 Állattenyé sztésí szolgáltatás
0 2. 4 0 Erdészeti szolgáltatás
1 0. 3 9 Egéb gyüm ölcs,, zöldsé gfe ldolgo zás, -tartósítás
Wl 8. 1 4 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatds
3 2. 9 9 E gy é b m. n. s feldolgo zó ip ari tevé ke ny s é g
52++ 47.11 Élelmiszer jetlegű bolti veg/es kiskereskedelem
47.2 1 Zöldség, glümölcs kiskereskedelme
# 47.29 Egyéb élelmiszer-kískereskedelem
4 7, 4 1 S zám ít ó g ép, p e r ífé r i a, s zoftv e r ki s k e r e s k e d e lm e

47.42 Telekommunikácíós termék kiskereskedelme
47.59 Bútor, vilógítási eszkö7, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

4 7. 6 1 Kö nyv-kiskere ske delem
47.62 Úirág-, papíráru,kískereskedelem
4 7, 6 4 S p ortszer-kisker e ske de le m

4 7. 6 5 Játé k-kís ke re s ke d e le m
4 7. 7 6 Dís zn övény, v etőmag, műtr úgt a, h o b b iá llat-e le d e l kis ker e s k e de lm e

4 7. 7 7 Óra-, ékszer-kí s ke re skedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kískereskedelme
47.81 Elel*íszur, ítal, dohányáru píací kiskereskedelme
4 7. 8 2 Textil, ruh ázat, lábbelí píací kiskere skedelme
ffi
47.89 Egyéb druk piaci kiskereskedelme
4 7.9 1 Csomagküldő, internetes kískereskedelem
6W 4 9. 3 9 M. n. s. e gyéb szárarti Hi szem élyszállítás
Mls
49.4 1 Közúti áruszállítás
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49.42 Költöztetés
5 5. 2 0 Üdülé si, eglléb átm enetí szálláshely-szolgáltatás
5g 5 5.90 Egtéb szálláshely-szolgáltatás
+ 58.11 Könyvkiadás

is
5 8. I 2 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13 Napilapkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kíadóí tevékenység
58.21 Számítógépes játék kiadása
7Z2L:SzefuefkiÁas

es

58.29 Egléb szofnerkiadás
5 9. 2 0 Hangfelvétel készítése, kiadása
6 0. 1 0 Rddióm űs o r-szo lgáltatás
6 0. 2 0 T e levízióműs or ö s s ze á I lít ds a, s zo lg últatás a
6 1. 1 0 Yezetékes távközlés
61.20 Vezeték nélküli távközlés
61.90 Egyéb távközlés
62. 0 1 S zámítógépes programozás
6 2. 0 2 Info r m ác ió-te c hn oló giai s zaktan ác s adás
6 2. 0 3 S zámít ó gép-üze m e lteté s
62, 09 Egyéb informácíó-technológiai szolgáltatás

q23e fi . 1 1 A d atfe ld o lg o zá s, w e b -h o s ztin g s zo lg ált at á s

W*s
€

es
es

63. 1 2 Világháló-portál szolgáltatds
63.99 M.n.s. egyéb informácíós szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
14++ 69.10 Jogí tevékenység
7 4,+2 69. 2 0 Számvite li, könywia gálói, adószakértői tevékenység
70.21 PR, kommuníkáció
74,+4 70.22 Üzleníteli, egléb vezetési tanácsadás
7 1. 1 1 Epítészmérnökí tevékenység
74,?8 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadds
74,48 Hiréetés
7 2. 1 9 E gt é b te rmé s zett udo múny i, műs zaki kut atós, fej les ztés
7 2. 2 0 T ár s a d al o mtu d o m ány í, h u m d n kutatds, fej l e s zté s
73. 1 1 Reklámügtnöki tevékenység
73.12 Médiareklám
14+3 7 3. 2 0 Piac-, közvélem ény,kutatós
74, 1 0 Divat-, formatervezés
14S+ 74.20 Fényképészet

74. 3 0 F ordítás, tolmácsolás
74,8? Másheva nern serelt egyéb gazdasági szelgáltatás
74.90 M.n.s. egléb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
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7 7. 2 1 S zabadidős, sportes zkö z kölcs ö nzés e

7 7.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése

@Onzese
77.29 Egyéb személyi hasznőlatú, háztartásí cíkk kölcsönzése
1+33. 7 7. 3 3 Iro dagép kölcs önzé se (b ele értve : számítógép)
7 7. 4 0 Immateríális j avak kölcsönzése
q4á+ 7 8. 1 0 M u n kakö zv etíté s
78. 2 0 M unkaerőkölcsönzés
7 8.3 0 E gtéb emberierőforrds-elldtás, -gazdálkodás
79. 1 1 Utazásközvetítés
ffi 79. 1 2 Utazásszervezés
64,28,Távkőzlés

ese

79.90 Egtéb foglalás
82. 1 1 Osszeteű adminísztraűv szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb írodai szolgóltatás
8 2. 3 0 Ko nfe r e n c ía, k er e s ke de Imi b em utató sze rve zé s e

82.9 1 Követelésbehajtás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgdltatús
WZ 85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nemfelsőfokú oktatás
S€3O 85.42 Felsőfokú oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
8 5. 5 2 Kulturdlís képzés
80,12 Másheva nem serelt felnőtt és eg},éb ektatás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
8 5. 60 Oktatást kiegészítő tevé kenység

9 1. 02 Múzeumí tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egléb látvdnyosság működtetése
9lJ+. 94.1 1 Vóllalkozói, munkaadói érdekképviselet
9++2-94. 1 2 Szakmaí érdekképviselet

arapjtí*.az+USU+
73,10 N4űszaki kt*tatás; fqilesztés (3)

@
80,42 Másheva nem serelt felnőtt és egyéb oktatás (4)
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7.)
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Az Egyesület a gazdasági-vállalkozásí tevékenységét csak a közhasznú vagy ű jelen
okiratban meghatúrozott alapcéI elérése, elősegítése érdekében végzi.

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

Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület közvetlen polítíkai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktÓl

fiiggetlen, azoktóI támogatást nem kaphat és azoknak támogatást nem nyújthat, megyei,
helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, nem támogat.
Az Egyesület politikai tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni.

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

Y|I. AZ EGYESULET TAGJAI

Az Egyesület rendes tagai a-lV--*e#Uan az V. pontban megjelölt alapítő

önkormányzatok. Rendes tag lehet továbbá minden más önkormányzat is, amelynek

képviselőtestülete - határozatban - kinyilvánítja belépési szándékát, elfogadja az

Egyesület alapszabályát, tészt yesz az Egyesület munkájaban és fizeti a megállapított
tagsági díjat.

Pártoló tag lehet minden más természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel

nem rende\kező gazdaságí és t#saéalmi civil szervezet, amely elfogadja az Egyesület

a\apszabályát és a meghatározott célok megvalósítását arryagslag is támogatja.

A rendes tagok évente a lakosságszám és a

Taggtűlés últal egl főre meghatározoű tagsági díj szorzatdnak megfelelő összegű
tagságidíjatköte|esekfizetni,me1ynekösszegeW2014-ben110'.Ftl
fő. A tagsá gi dijat minden év március 31-ig kell befizetni.

A tagönkormányzatokat az Egyesületben a mindenkori polgármesterek, YagY a

Képviselőtestület álta| apolgármesterek helyettesítésére megbízott személyek képviselik,

5.) Az Egyesület a kitűzott célok megvalósításéú^rcz - kiilön megállapodások alapján -
igénybe veszi és koordinálja a kistérség más gazdaságs és civil szewezetei

közreműködését,

6.) A tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek egyenlő jogokkal vesznek részt az

Egyesület Taggyűlésén. Őket azonos szavazati jog illeti ffieg, választők és

megláIaszthatók bármely tisztségre. Jogosultak az Egyesület könyveibe és egyéb irataiba

betákinteni és felvilágosítást kémi, illetve az Egyesület bármely szervének törvénysértő

határozatát- a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - bíróság előtt megtámadni.

8.)

l.)

2.)

3.)

4.)
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7.) A tagság megszűnik:
a tagönkorm ény zat j o gutó d nélküli me gszűné sével,
az Egyesület megszűnésével, illetve feloszlatásával,
az Egyesületből való kizérással,
kilépéssel.

a/ Kílépéssel lehet megszüntetní a tagságot oly módon, hogy a kílépést írásban kell
közölní az Eglesület elnöke felé. Az eglesületí tagság a kílépés írásbelí bejelentésével
megszűnik.

('

kt+elezettsegeinek.

b.lKizítrással szűnik meg a tagság:

az Alapszabály súlyos megsértése esetén,

haatag,vagyképvise1őjeatagságijogokkalvisszaélésezzel@
m€sit+€píto+tj@bíróságiúton'jogerősenmegá1lapítottjogtalan
előnlt szerez, másoknak kárt okoz,
tagdíj_fizetés és egyéb kötelezettségeinek a határidő \ejarta után írásbeli

figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget.
A kizárást az ok részletes felttintetésével bármely tag írásban kezdeményezheti. A
kízárásről a Taggyűlés 2/3-os szótöbbséggel nyílt szavazással dönt.

VIII. AZ EGYES ET SZERVEZETE

1.) Az Egyesület szervei:

L.) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok /képviselőik/ összességéből álló Taggyűlés.
A Taggyűlés ülése nyilvános. A Taggnílés azEgyesületet érintő valamennyi kérdésben
jogosult dönteni.
A Taggnilésen az Egyesület pártoló tagjainak, valamint a meghívott szakértőknek
tanácskozási j o guk van.

Kizár őlag a T aggyűlés hatásköréb e tarto zik :

- döntés a közös beruházások megvalósításáről,
- döntés a közös céItílmogatási kérelmek, pályázatok benyújtásáról,
- az Egyesület szewezetének és miíködésének meghatározása,
-aZEgyesületévesköltségvetésének,zárszitmadásának,@

@elfogadása,
- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóvúhaglúsa, ezzel eglidejŰIeg

közhasznúsógi melléktet készítése és elfogadása az Ectv. 29. § (3) - (7) bekezdése
szefint;

- az alapszabály módosítása, elfogadása
- döntés tagok felvételéről, illetve kizérásfuől,
- a tisáségviselők /Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottsági Elnök és tagok/

meg:t áIasztása, vi s szah ív ása,
- Egyesületi Titkar kinevezése, visszahívása
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közhasznúsági jelentés elkészítése és elfegadása az 1997, évi eLX, törvény 19, § a

elapiíq
- döntés az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, feloszlásának

kimondása.

B.) A Taggyűlés - egyszení szótöbbséggel, nyílt szavazással4 év időtartamra,4 főből álló (1

elnök és 3 elnökhelyettes) Elnökséget választ.

Az Egyesületet az Elnök képviseli. Az EgyesüIetet az Elnök akadályoztatása vagy
távolléte esetén a megválasztott elnökhelyettesek közül Tiszakécske Város
Önkormányzatínak polgármestere képviseli. Két Taggytílés közötti időben az Elnöksóg
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kízarőlag a Taggyűlés hatáskörébe.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Tagg},úlésen köteles beszámolni. Az Elnökség
ülését a Titkár hívja össze, lehetőleg írásban úgy, hogy az irásbeli meghívó a tagol<hoz az
ülés időpontja előtt legalább 5 nappal megétkezzen. Sürgős vagy indokolt esetben
telefonon, faxon is értesíthetőek a tagok, ebben az esetben 5 napnál korábbra is
összehívható az ülés.

^z 
Ern€kség határe

Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van.

Az Elnöksé g dönté seit ny íIt szav azással, e gyszerű szótöbb sé g gel hozza.

Az Elnökség mriködésének szabályait - a taggyűlésre vonatkoző szabályokat alapul véve

- maga állapítjameg.

C.) A Taggl.tilés - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással,4 év időtartamra 3 foből áiilő -
1 Elnök és 2 tag - Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság közvetlenül a

Taggyűlésnek van alárendelve, annak köteles évente beszámolni.

A Felügyelő Bizottság ülését annak Elnöke hívja össze.

A Felügyelő Bizottság működéséte az Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni;ezentúlmenőenműködésénekszabályaitmagaáIIapitjameg.

§€t

ja,

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

Ix. AZ EG MUKoDESE

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

- Rendkívüli ülést kell tartani, ha

Alapszabály
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a) azt atagok legalabb 7l3-a az ok és a cél megjelölésével kéri,
b) a bíróság elrendeli.
A Taggyűlést az Elnök hívja össze úgy, hogy a TagglTilés üléseire szóló és a
napirendet is tartalmaző meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal meg
kell kíildeni az Egyesület valamennyi tagjának.
A Taggyűlés hatarozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Ha az ilést
határozatkeptelenség miatt el kell halasztani, tlgy azt az eredeti napirenddel 30
napon belül ismételten össze kell hívni, Ekkor aTaggyűlés a megjelentek számától

fiiggetlenül határozatképes.
A Taggyúlés döntéseit nyílt szavazással és egyszeni szótöbbséggelhozza.
Szavazategyenlőség esetén a téma tárgyalását tovább kell folytatni. Ismételt
szav azate gyenl ő s é g e s etén az E l nö k szav azata dönt.
A Taggl.tílés döntései során mindenkor köteles biztosítani az önkormányzatijogok
érvényesülését, a tagok egyenjogús ágát és igényelni a tagok aktív közreműködését.
Az Egyesület tevékenységéről és gazdáIkodásáról szóló éves beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet - ahozotthatározatta| - minden évben meg kell ktildeni
a tagönkorm ényzatok képviselőtestületeinek.
Mind a Taggyűlés, mind az Elnökség, mind a Felügyelő Bizottság üléséről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az e|I,nngzottaknak a lényegét, míg a hozott

határozatokat sző szerint rögzítt. A taggyűlés határozatainak számozása évenként

kezdődik folyamatos arab sorszámozással, a határozatok jelölése:

....,'..l.....évl.....hól....naplsz.Taggyű1ésiHatározat.@
Frnökség minden ta

@
A taggtűtési jegyzokönyvet aláírja a levezető Elnök és a Tagglűlés által erre

kíjelölt 1 hiíelesítő tag, a7 Elnökség ülésérű készült jegyzőkönyvet annak
minden tagja, míg a Felügyelő Bizottsdg ülésérű készült jegyzőkönyvet az ElnÖk
és 1 hitelesítő tag.
Az Egyesület Titkara aTaggyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul

bejegyezni a határozatok könyvébe. A Titkár köteles az Elnökség áIta| hozott
döntések nyilvántartását napra készen vezetni, amely nyilvántartásból
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és

ellenzők számarány a (h a l e h et s é g e s s ze m é ly e ) .

A Titkár köteles a Taggyulés és az Elnökség által hozott határozatokat - amelyek
bármely tagot vagy harmadik személyt érintenek - a döntés meghozatalát követő
15 napon belül, írásban ajánlott postai ktildeményként feladva az éintettnek
megküldeni.
Az Egyesület működésével kapcsolatos döntéseket, határozatokat köteles a Titkár
a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifliggeszteni a döntés

meg}tozatalát követő 8 napon belül, 5 munkanap időtartamra.
Az Egyesület vállalja, hogy a honlapján az éves beszámolót és a kÖzhasznúsági
mellékletet közzéteszi, továbbá űz Interneten keresztÜl biztosítja, hogy a

nyílván o s s ág fo ly am at o San érte s ülj ön az E gl e s ül et t ev é k eny s é g é r ű.
Úen kívül egyedi döntés alapján a helyi vagy megyei sajtó útján is közzé tehetők a

fonto sabb határozatok, döntések.

2.) A Felügyelő Bizottsáq:
Á r"ttigyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartsa.

Feladatai:
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o ellenőrzi az Alapszabály és az Egyesületekre vonatkozó jogszabályok szerinti
műkö dést, gazdálko dást, a Taggyrll é s határo zatainak v é grehaj tását,

. ellenőrzési tapasztalatairól évente beszámol a Taggyűlésnek,

. a szeryezet gazdálkodásának, folyamatos, időszakonkénti visszatérő vizsgálata,

. az éves költségvetés tervezetének véleményezése,

. azéves pénzügyi zárás vizsgálata,
o írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról a

Taggyulés részére,
o célzottvizsgálatoklefolytatása.

- Feladatának ellátása során mhderr gazdálkedás

a vezető tisztségviselőktű jelentést, az EgyesüIet
munkavállalóitól pedíg tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az
Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, a7okat megvízsgálhatja. Tevékenysége
kiterj ed a gazdálkodás célszeníségének a vizsgálatára is.

- A Bizottság működésén ek szabályait maga határozza meg
- A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Taggl.iilést tájékoáatni és annak

összehívását kezdeményezni, ha arról szeíez tudomást, hogy:
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit

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

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény menilt fel.
- Az intézkedésre jogosult Egyesületi Taggyűlést a Bizottság indítványára - annak

megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén az Egyesületi Taggytílés összehivására a Bizottság is
jogosult. Ha az arra jogosult Egyesületi Taggyúlés a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességl f€+t$yele€t ellenőrzést ellátó szervet.

- A Felügyeló Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától
számitott 15 napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági
tag, írásban köteles tétlékoztaíni.

- A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait nyíIt
szav azással, egyszeni sz ótöbb s ég gel hozza.

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

tagjai) és a Titkárt az Egyesület legfőbb szerve választjameg
Tisztségviselő (Elnök, Elnökhelyettes, Felügyelő Bizottság Elnöke és tagja) csak
Egyesületi tagönkormálnyzatot képviselö polgármester lehet. A tisztségviselőket a
Taggyűlés - ha feladataikat nem megfelelően látják el - visszahívhatja.

Az Egyesületi Elnököt, Elnökhelyetteseket a Taggytílés 4 éves időtartamra egyszení
szótöbbséggel, nyílt szavazással a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek közül
választja,

A Titkárt a Taggyűlés nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az
Elnökség gyakorolja. A Titkár munkájáért díjazásban részesülhet.

A tisztségviselők és a Titkar az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható fokozott gondossággaI, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége
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alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabáIy, illetve a legfőbb szerv által
hozott határozatok kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott
károkért a polgári jogszabályai szerint felelnek.

Megszűnik a tisztségviselői megbízás:
a. ) a me gbí zás időtartamának lej ártáv aI,
b,) visszahívással,
c. ) törvényb en szab ályo zott kizár ő ok b ekövetkeztév el,
d.) lemondással,
e.) elhalálozással.

A tisáségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az EgyesÜlet
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított
hatvanadik napon válik esedékessé, kivéve, ha a legfőbb szerv az új tisztségviselő

megválasztásáról mát ezt megelózően gondoskodott. A lemondás hatályossá váIásáíg a

tisztségvise|ő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az Llyen intézkedések
megtételében köteles részt venni,

i-lÉeey

*E

A Taggyűlés, valamint az Elnökség határozathozata|ában nem vehet részt az a személy,

aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) ahatározaí a|aplán

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben

egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a-4ársadalmi

ffiffiffi+ az Eglesület á|ta| tagsénak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy taga, ílletve könywízsgálója az a személy, aki

ia
a) a ledőbb szerv, illetve az üglintéző és képviseleti szerve elnÖke vagy tagja (Íde

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

b) a közbasznű szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

á1l, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhaiznú szswezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki á|tal

megkötés nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a+arsadahni

ffi#ffi+ az Egyesület áItaI tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő

okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtoU cél szerinti juttatást - , illetve
d) az a) - c) pontban meghatározott személyek közelíhozzátartozőja.

érde]<el*
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A kÖzhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet mós közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalúbb eg1l évig -
,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az úllami adó- és vámhatóságnáI

nyílvántartott adó- és vámtartozását nem egllenlítette ki,
b) amellyel szemben az államí adó- és vómhatósdg jelentős összegű adóhiúnyt túrtfel,
c) amellyel szemben az államí adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,

vagl üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vúmhatósóg az adózás rendjérű szóló törvény

sze rint fe lfügge szteűe vagy töröIte.

A vezető tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennf érintett
közhasznű szewezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
kőzhasznú szerv ezetnél i s b etölt.

A tisztségviselők feladatukat dijazás nélkül látják el.

X. AZ EGYESULET VAGYONA G^ZDALKODASA

Az Egyesület vagyona a következő fonásokból képződik:
- a tagok általbefizetett tagdíjak,
- a pártoló tagok hozzájárulásai, befizetései,
- meghatátozoti feladatokra leadott céltámogatások, különböző pályázatokon

elnyert támogatások,
- a működés során keletkezett egyéb bevételek,

az Egyesület eéljai rnegvalós{tása érde'ében vállalkozási tevéken,-séget fol}tat,
Vállal'eezási tevékerysóget azenban esak közhasznú eéljainak "negvalósítása

- az Egyesület céljai megvalósítása gazdasdgi feltételeinek biztosítása érdekében
ezen okirat W4. pontjában részletezeű guzdasági-vállalkozási tevékenységet
folytathat, amennyiben ez az alapcéI szeintí tevékenységet nem veszélyeztetl Az
Egyesület a gazdólkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen
o kiratb an meg határozott közhasznú tevé kenységé re ke II fordítania,

- a könyvelési, ügyviteli feladatokat kiilön megbizás alaplán szolgáltatás
formájában - könyvelő igénybevételével látja el.

xI. ZHASZN GI RENDELKEZESEK

1.) Az Egyesület közhasznúsági fokozata; kőzhasznú.

Alapszabály 13



Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2014....,..

2.) Az Egyesület tagjain kívü1 bánnely magán és jogi személy is részesülhet a közhasznú
szolgáltatásokból.

3.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt szeméIy köteles valamennyi érintett
kÖzhasznú szervezetet előzetesen tújékoztctni arról, hogl ilyen tisztséget eglidejűIeg
más közhasznú szervezetnél is betölt

4.) Az Egyesület nyitott, aíÁoz bármely hazai vagy külíöldi természetes, vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szewezet pénzbeli, vagy természetbeni
adománnyal csatlakozhat, Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos
piaci áron nyilvántartásba veszik.

valrrrjnt az egyéb jegszabályek
@

5.) A vezető szervek tagjaival, valamint a tisztségviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenségre
azEctv., valamint az egyébjogszabályok rendelkezései az irányadók.

6.)AzEgyesülethivatalosiratainakkezelése@,a7Egyesület6000
Kecskemét, Rákóczi út 3. szám alaűi telephelyén, az Egyesület irodájában történik és
kerül elhelyezéste. Az iratokba való betekintés a Taggyűlés tagiainak bármikor, külső
érdeklődőnek írásban egyezteteti időpontban lehetséges, ha az nem sérti a személyes
adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat, illetve az Egyesület érdekeit. Az
iratbetekintésnél az Egyesület Titkáranak jelen kell lerrrrie,

7.) Az Egyesület nyilvánosságra hozza a szolgáltatásainak igénybevétele módjáról szóló
tájékoztatót is. A nyilvánosságra hozatal a helyi média útján történik, valamint
közzéte szik az E gye sület székhe lyén e lhel yezett hirdetőt áblán.

t.) .

8.) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hítelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének elldtásút és működésének
fenntartúsát

XII. ZARO RENDEL EK

1.) Az ,\lapitők nevében az Egyesület Elnöke jogosult az Egyesület megalakulását követően
a bírósági nyilvántartásban vétel érdekében eljárni. Az Egyesület a bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre. A közhasznú szewezetté minősítést a nyilvántartásba
vétel iránti kérelemmel egyidejúleg kéri. Az alapitők jelen Alapszabályt az Egyesület
székhelyén elhel yezett hirdető táblán közzé t eszik.
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2.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, elsősorban az

egyesületekről, a közhasznú szervezetekrő1 szóló jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

Jelen okírat egységes szerkezetbe foglalására a Preambulum, a IV. fejezet, az V fejezet, a
VI. fejezet 2., 3., 4. és 7. pontok, a WI. fejezet 7.,2.,3.,7. pontok, a VIII. fejezet 1. A) és B)
pontjai és a 2. pontja módosítása, a korábbi 3. pont törlése, a IX. fejezet 1-3. pontjaÍ, a X,
fejezet, a XI. fejezet 3., 5., 6. és 8. pontja módosítása miatt került sor.

Kecskemét,2014.

Dr. Zombor Gábor polgármester

Alulírott ,,Aranyhomok" Kistérségfejlesztési EgyesÜlet

képviseletében eljarva'- 
" 

.i"rr ,r"-.r""t bírósági nyilvántartásáról és az ezze| össiefiiggő
eljárási szabályokról szóló 20II. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapjánigazolom,
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-
módosítások alapj án hatályos tartalmának.

Kecskemét, 2014. február . . ..
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