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ELÓTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat KépviseIő-testületének 2015. november 24-i
ülésére

Tárgv: a helyiadókról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Tisztelt Képviselő{estü let!

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló{estülete 512004. ((Vl. 01.) rendeletével
megalkotta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendeletét,
valamint a 612004, (Vl. 01.) rendeletével a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati
rendeletét.

A rendelet-tervezet általános indokolása:
A megalkotott önkormányzati rendeletek több, mint 10 éve kerültek megalkotásra, ezért nem
tudják kielégítenia mai szakmai követelményeket. A helyi adókról szóló í990. évi C. törvény
(a továbbiakban, mint: Htv.) gyakori módosításaí miatt nem követte mindig a változásokat a

helyijogalkotás, a helyi rendeletek nem felelnek meg a hatályos adótörvények előírásainak,
A jogalkotásról szóló 2010, évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61l20a9.
(Xll, 14.) lRM, rendelet is új követelményeket teremtett (pl., magasabb szintű jogszabályi
előírás átvételének tilalma, a feladatkörök meghatározása a bevezető részben stb,)
Mindezek következtében a rendeletek egészénekfelülvizsgálata szükséges, illetőleg a régi
szabályozás helyett új rendelet alkotása indokolt. Ezen elvek maradéktalan betartása miatt
kerül sor jelen előterjesztésben foglalt önkormányzati rendelet megalkotására,
Célszerűnek tartom, hogy a két régi önkormányzati rendelet helyett - mivel az önkormányzat
képviselőtestülete csak egy- két kérdésbendönt - egy, a helyi adókról szóló önkormányzati
re nde let mega lkotását, a me ly tarIalmazza m ind két ö n ko rmá nyzati adónemet.
Az ú1 önkormányzati rendelet nem tartalmaz adómérték emelést, a régi rendeletekben
meghatározott adómérték, valamint a kommunális adó vonatkozásában kedvezmény került
átemelésre.

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CCXCIV. törvény alapján a 2016. január 1-i
hatálybalépése előtt legalább 30 nappal hamarabb ki kell hirdetni az új önkormányzati

A

rendeletet,

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§

Az adókötelezettségre utal, amely az önkormányzat illetékességi területén végzett állandÓ
vagy ideiglenes iparűzésitevékenység(Htv. 35. § (1) bekezdés).

2.§

A vállalkoz ót határozza meg adóala nyként,

3.§
Az adó mértékéta helyi

sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási
következményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez-a Htv.-ben meghatározott

felső hatá rokra (adómaximum ) figyelem mel - kell megállap ítani,
Azadő mértékénekmeghatározásáttaúalmazza, amely azonos a jelenlegi mértékkel, 1,5o/o,
illetve 1.000 Ft.
A Htv, 2016,január 1-én hatályba lépő 39/C. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat
rendeletben jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt
megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adőévben a 20
millió forintot nem haladja meg. Az adó mentességek, adókedvezménynek valamennyi
háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. A Htv, 39lC. § (5) bekezdése
alapján a mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül,
amety az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 140712013lEU bizottsági rendelet
szabály aiva l összh an gban nyújtható.
A Htv. 52. § 23. pontja meghatározza a háziorvos, védőnő vállalkozó fogalmát: az a
vállalkozó, aki/amely _ gazdálkodő szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - kÜlÖn
jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői
oÁ-a e tevékenység
ieúékenységetvégez és nettó árbevételéneklegalább 80
(tevékenységek) végzésérevonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötÖtt
f in ansz íroz ási szeződés a apján a Egészség biztosítási Alap bó l származik.
A vállalkozők 2015. november 12-én kérelemmel fordultak a KépviselŐ-testÜlet felé, hogy
2016. január 1-től a helyi iparűzési adó alól mentességet kapjanak, melyet jelen
l

előterjesztésemhez csatolok.

4.§

Adókötelezettséget határoz meg, amely
bérleti jog ra egyaránt vonatkozik.

a

tulajdonjogra, vagyoni értékűjogra, valamint

5,§

Adó mérséklésszabályait tartalmazza, ajelenleg is hatályos önkormányzati rendelet kerÜlt
átemelésre.

6.§

Az adó mértékéthatározza meg, amely a jelenlegi szabályozás szerinti összeg, adóemelést
nem tartalmaz.

7.

§

Hatályba léptető rendelkezéseket íarlalmaz, valamint a 2009. előtti alap, illetve módosító
re n de kezések hatá lyon kívü l he lyezéséttartalmazza.
l

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviseló-testületet, hogy döntsÖn az Új rendelet
megalkotásáról.

Ladányben e, 2015, november
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Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester
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Ladánybene Kozség Onkormárryzata Képviselo-testüiletérrek ..l2OI5.

(

) onkonnányzati rendeletc a

helyi adókról

Rendelet-tewezetvalamennyi jelent s hatása, kiiliiniisen
Társadalmi, gazdasági

Kóltségvetési hatás:

hatás:
Van

Van

Kornyezeti, egészségi,igyi Adminisztratív
terheket betb lváso ló hatás
kovetkezmények:

Egyéb lratás:
:

egységes jogalkalmazás kialakít

Van

nmcS

magasabb szintti jogszabályoknak,
rnegíblelés
A rendelet megalkotása sziikséges, mert: Kozponti jogszabálynak való mcgfclclés, helyi adózási gyakorlat szabályozottsága

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható kiivetkezmények: Magasabb szinttí jogsrubállyul
"ll"ntétes '
A rende let alka|mazás áh oz s zii ksé ge s feltóte le k :
Személyi:

szervezeti:

Tárgyi:

Pénziigyi:

Adott

Adott.

Adott.

Adott.

Ladánl,§gne Község Ónkormán5-zat Képviselő-testületének
.....12015. (........) önkormánl,zati
rendelete
a hell,i

adókról

Ladányberre Község Örrkolrnán),zat Képr,iselő-testülete a 1rell,i adóklói szóló 1990. évi C.
törrlény 1. § (1) bekezdésében, a 39iC, § (4) bekezdéséberrkapott felhatalrrrazás alapján, az
Alaptörr,éir1, 32. cikk (1) bekezdés h) porrtjában foglalt ieladatköréberr eljárva
Ladánl,bene Község Örüolnránl-zata Képviselő-testületérrek a SzeLt,ezeti és \4Úködési
Szabályzatáról szóló 5l201,I. (V. 26.) örikoirrrányzati rerrdeletérrek 29. § (1) bekezdése
alapjárr a Pénzüsvi - és Ellenőrző Bizottság r,élemén),énekkikérésér,el- a kör,etkezőket rendeli el:
I. Fejezet
Hel5,i ipar,íízésiadó
1. Adókötelezettség,

az adő alanl,a

1.§ Adóköteles az önkorrnánl,zat illetékességiterr-iletéir állandó vagy ideiglerres jeileggel
r,égzett vállalkozási ter,ékent,ség (tol,ábbiakban: iparűzési ter,éken)'ség),

2.§ Az adó alanya

a i,áilalkozó.

2.

Lz adó rnértéke

3.§ (i) Álandó jelleggel \,égzett iparűzési terlékenység esetén az adő évi rnértéke az
adóalap 7,5 oÁ-a.
(2) Ideiglenes jellegge1 \,égzett iparűzésíter,éken),ségesetén az adő rnértékenaptári
rraporrkérrt 1.000 Ft.
(3) Mentes az adő rnegfizetése alól a l,állalkozó háziorl,os. l,édőrrő a lreivi adókról szóló
1990. ér,i C. törvény (a tor,ábbiakban: Htv.) 39iC § (4) bekezdésébenmeglratálozott
esetben.

FEJEZET
N{AGÁNs zuluÉLyKoN{N{uNÁrts ADÓJA
II.

3. Adókötelezettség,

az adő alanya

4. § Adókötelezettség terireli azt a ntagánszernélyt, aki az önkormányzat illetékességi
joggal
területén a Htr,. 24. § szerinti tulajdon joggal. vag),oni értékűjoggal, illetve bér'leti
rendelkezik.
4. Adókedvezmény
oÁ-átkel1,
5. § (i) Az e rerrdelet 6, § - a alapján rrregállapított érles adó összegének 50
az aiább felsorolt tulajdonosnak,
-.grirátrri e az életvitelszerűen lrelyben lakó

lraszonéh,ezőnek vag)/ bérlőnek,
a.) 65. évet betöltött egyedülálló szerrrély,
lra rnindketten betöltötték,
c.) 70. ér,et betöltöttházaspár,

d.) csak egl,nl'ugdíj_jal és rrrás letrdszeres lravi _jör-edelenrnrei nenr rendelkező házaspát.

kor,lratár

né]]<ü1.

(?\ Az adókedvezrlénvre való jogosultsásot az érinlett rnagátrszetnél;rrck a jegl,zőrrél be
keil jeierrtenie é s nl e gfele lti rrródon igazo lrria irell,

5. ,{z adó nrértéke

ó.

§ Az

adó évi rnér-tékeadótá,gyarikent 3.000 Ft,

FEJEZET
zÁnó REI{DELKEzÉsEK
III.

7.

§

S.

§

(

i

)

Jelcn lencle let 2016. jarruár: 1 .-ón lép lratályta.

EzzeI eg),idejűleg hatályát veszti Ladánlüerie Község

Örrkorrrrárryzat
Képi,is e ló -testü]etérrek
(1) a heli,i iparűzési adóró1 szóló 6/2004. (Vi. 0i.) önkorrnányzatt rendelete
és az azt rnódosító 16/200-5. (XII. 28.) örrkomán_vzati rerrdelet, r,alatrrint a
1 7 l 200 4 . (XiI. 3 1 ) ö rrliorrrr ányzatl renc1 elet.
.

(2) a

nragánszcrrréll,gfu kt,lrrununáIis adtijáról szclló 5i2004. (Vl 01.)
öiüoi-nrárryzati retrdelet és az azt rnódosító 18/2004. (XIi, 31.) örrtrrorrrrárr)l231i
leirde]et" a 1112006. (XII. 31.) örrkoirrrárrlzati tendelet valatrrint a 4i'2009, (IL
1 6. ) ö nkonrr án5,zati rendeiet
9.

§

Az e

rendeletben nem szabályozott kérdésekbetta Htt,., és a rnirrdettkol
lratál1,os adőzás rendjéről szóló tör,r,érrl,rendelkezéseit ke1l alkainazni.

Attila
polgálrr,estel

Lőriricz Edit
jegl,ző

Kardos

ner,óbelr és nregbízásálrir

Szádr,ári Erika
aljegl,ző
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Ez

a relrdelet 201_5. lroventber

Ladányberre, 20l5. rrovenllrer
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Szádl,ári Erika
aljegyző
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Helvben
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Aa Országgyűlés által elfogadott 2015.évi DOC(I. törvény 36-37. §-a
módosította a helyi adókról szóló 1990.évi C, tórvényt (Htv.): a 39/C §.
(4)-(5) bekezdése 2016,január elsején lép életbe.
A módosítás szerint az önkormányzat a saját rendeletében jogosult a
háziorvos, fogo rvos, védő nő vá la ko ző számára a dó mentességet
megállapítani az iparűzési adó alól, vagy kedvezményt biztosítani
számukra. Aa. adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi
vállalkozó számára azonosnak kell lennie. Feltételei azonban, hogy a
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adőévben a 20 milIió forintot ne
haladja ffi€9, illeWe a nettó árbevételének legalább BO%-a az OEP-pel
kötött fi na nszírozá si sze r ződés a la pjá n az Egészségbiztosíttá si Ala pból
származzék.
Ezek alapján kérjük a testületet, hogy a helyi rendelet módosítva
mentesítse egészségügyi vá la kozása n kat az iparűzési adó megfi zetése
alól .
l

l

l

l
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Ladánybene, 2OlS.november 12.
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Dr.Hajagos
fogorvos

Dr. Hajagos Zsolt

Ladánybene Község Onkorm ányzata

Képviselő-testületének 20 I 5. november 24.-i ulésére

Tárgv

:

Előterj eszt és a 20I 6. évi költségvetési koncepcióról

Az előterjesztést készítette

:

Tárgyalásra és véleményezésremegkapta:

kerekes Tiborné
gazdálkodási előadó
Pénzügyi és Ellenőrzési
bizottság

szádvári Erika
aljegyző

szádvári Erika
allegyző

Előterjesztés
Ladánybene Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2015. november 24.-i ülésére
Tárgy: Ladánybene Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének 2016. évi költségvetési
koncepciója

Iktatószám.:

-

Az ÁllamháúartásrőI szőIő

1201,5

2011, évi CXCV, törvény 24.§. rendelkezett a következő

vonatkozó költségvetési koncepció készítéséről,amely már nem kötelező
Önkormány zatunk mé gi s az

el őterj

évre
elem.

esztés mellett döntött.

A 24.§ (2) előirja, hogy: ,,A jegyző á|tal készitett költségvetési rendelettervezetet

a
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be
a képviselő-testületnek. "

A

koncepció készítésének
a cé|la az, hogy a tárgyévi gazdálkodás háromnegyed éves
időarányos teljesítésiadatai, illetve a következő évi - még jővá nem hagyott, de előzetesen
jelzett- koltségvetési szabályozók alapján felmérje avárhatő bevételeket és kiadásokat.Ezzel
egy időben meg kell hozni a bevételeket megalapozó, illetve szükség esetén a költségek
csökkentését eredményező döntéseket annak érdekében, hogy a költségvetés előterjesáésekor
egy megalapozott,lratékony gazdálkodást biztosító tervezet kerüljön a testület elé.

A

nemzetgazdasági miniszter 2016, évi központi költségvetésének tervezete alapján a2016.
év fobb irányvonalai, számadatai:
,,Az emberek számára adócsökkentést, a családok támogatását, valamint a munkahelyek
megőrzését jelenti a jövő évi btidzsé." - Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
A tervezett infláció mértéke'l,,6 százalrék, Az illetményalap 38.650 Ft. Az elŐző éví
ftnanszítozáshoz képest jelentősebb változás előreláthatóan nem lesz, tehéúmarad a kötött
felhasználású feladatfi nanszír ozás,
A segélyezési modell 2015. évben átalakult, előtérbe helyezve a foglalkoztatottság kérdését,
melyet továbbra is a közfoglalkoztatásban lát a vezetés, valamint az a|anyi jogon járó
szociális támogatások jelentős része átkerült a Járáshoz, így ezek bevételi összegek jelentősen
lecsökkent/lecsökkentek és kiadást próbáljuk hozzáigazitani a bevétel mértékéhez,de ez
azonban nehézséget is okoz.
A 2015-ös költségvetés 2r57o-os gazdasági növekedéssel és 2oÁ-os költségvetési hiánnyal
számol. Az eddig ismertetett általános információk és a költségvetési törvény tervezetében
szereplő normatív és egyéb támogatási adatok csak tájékoztatő jellegűek, mert a koncePció
időszakában folyik annak parlamenti tárgyalása és a különböző módosítási
készíiésének
időpontjában nagyon kevés konkrét
javaslatok megvitatása. Ezért a koncepció készítésének
információ áll az önkormányzat rendelkezésére.Mindezek ellenére a legfontosabb célok
meghatározásához figyelembe vettük az érvénybenlévő korábbi testületi határozatokat,
szaLmai koncepciókat és az idevonatkozó hatályos felsőbb szintű jogszabályi előírásokat is.
Mivel a koncepció készítésidőpontjában mind a bevételi források, mind pedig a kiadási
tételek nagyságrendje még nem teljes körűen ismert, a tételes számszaki előterjesztéssel még
nem áll *Ódunkbun foglalkozni. Ez alől kivételt képeznek az önkormányzat saját bevételei,
melyeket megpróbálunk becslés alapján megállapítani, illetve számszerűsíteni, NéhanY
gondolattal szeretném érzékeltetnia helyi önkormányzatok2076, évi forrásszabályozását:

Hel}ri önkormán}rzatok támo gatása

Bevételek várható alakulása:

Az önkormányzatok forrásszabályozásának főbb jellemzői a jövőben is a normativitás és a
feladatarányosság, Az állami támogatások aránya a következő évben is meghatároző

nagyságrendet képvisel a bevételi fonások között, Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a
támogatás mértékeváltozik e. Előzetes információk alapján és a költségvetési tárgyalások
jelenlegi szakaszának megfelelően a normatív támogatások fajlagos értékeiáItalában szinten
maradnak. Lényegesebb változás az egyes jövedelempótló támogatások mértékébenvárhatő.
A jelenlegi információk csak arra elegendőek, hogy megbecsüljiik a normatív támogatások
várható nagyságrendjét. A 2016,-os évben az oktatási normatíva támogatásokat előre
láthatólag a saját bevétel terhére ki kell egészíteni.
Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXI. tv. alapján a belftjldi gépjárművek után a
települési önkormányzat által beszedett adő 40oÁ-a továbbra is az önkormányzatot illeti meg.
Ez számszakilag azt jelenti, hogy kb. 6 millió Ft lesz a gépjárműadó bevétel. Ez az összeg
akkor tartható, ha településen a vállalkozók létszánában nem következik be csökkenés, illetve
a lakosság gépjármű állománya változat|an vagy szinten marad.
Egyéb adók és bírságok

A

termőfcild bérbeadásából származő jövedelem utáni - a települési önkormányzat által
beszedett személyi jövedelemadó 100%-a a ftildterület fekvése szerinti települési
örrkormányzatot illeti meg az eddigieknek megfelelően, Itt meg kell azonban jegyezni, hogy
eddig ilyen címen bevételhez az önkormányzatnemjutott.
A települési önkormányzat jegyzője által külön jogszabályban meghatározott esetben
jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, környezetvédelmi felügyelőség
á|tal a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt
környezetvédelmi bírságok összegének 30Yo-a az illetékes települési önkormányzatot illeti
meg.

A

szabálysértésipénz - és helyszíni bírságból származő önkormányzati költségvetési
elszámolási számlara, vagy annak alszám|ájára érkezett bevétel I}}Yo-a - fiiggetlen a jogerős
kiszabást végző szervtől - az önkormányzatot illeti meg.
Ezek a forrás nemek a 2015, évben eddig 437 eEt bevételt jelentettek az önkormátyzaí
számára, amely nem jelentős bevétel, de azérífoglalkozunk vele a koncepcióban, mert
bármikor előfordulhatnak ilyen bevételek és így 2016. évrebázis összeggel számolunk.
Helyi adók

A

saját bevételeink jelentős része a helyi iparúzésiadóbevételből származott, amely a2015,
évi költségvetésben 13 000 eFt volt. Ez a bevételi fonás a jelenlegi adatok ismeretéberr a
2015. évi eredeti előirányzat szintjén marad. Továbbra is az a célunk, hogy a nettó árbevételek
az előző évhez képest ne csökkenjenek. A helyi adók közül lényegesen kisebb jelentóséggel

bír a kommunális adó, melynek összege 1 200 eFt körül várható ennél az
többletbevétellel nem számolunk,

Alaptevékenységbevételei és egyéb bevételek

adónemnél

Ezek a bevételi források nem meghatározójelentőségűek, de azért nem is elhanyagolhatóak
(bérleti díjak, kamatbevételek, stb.). nagyságrendjük következő évre 2-3 millió Ft között

várható.

kÖzPonti költségvetési
IfonástÖbbletet

támogatások az önkormányzatok dologi kiadásainak növelésére
nem tartalmaznak, aminek következtében a saját bevételek növelésének
jelentősége megnövekszik. Ezért törekedni kell aría, hogy minden lehetséges
eszközt
kihasználjunk ezen források növelése érdekében.

Előző évi pénzmaradvány
Ebben az évben nem számolhatunk jelentősebb összegú szabad pénzmaradvánnyal, mivel az
Önkormányzat tartalékai kötelezettségvállalással terheltek. (Pl.: a piac kialakításával
kapcsolatos költségek, földterület vásárlása kb.2,5 mFt, tornaszobáraelkulonítetten kezelt 5,8
mFt, testület á|tal1 mFt, viziközmű fejlesztés 2,5 mFt,2015.t2 havi bérek kb. 4,2 mFt.)
Felhalmozási célúbevételek

A

felhalmozási bevételek különboző

tárgyi eszközök,

és egyéb önkormányzati vagyon

esetleges értékesítéséből
befolyt összeg lehet, illetve az osztalék (2016 évre nem tervezünk) és
a

vagyonkezelésből származő bevétel, valamint apályéaatokon elnyert összeg/összegek.

Központi költségvetési támo qatások

A Közös ÖnkormányzatiHivatal

működésének támogatása: ezen bevételi fonást az elismert
hivatali létszám alapján számítjuk a tewezet 2. számű melléklete szerint. Várható bevétel
4.580 eFtlfő. Település üzemeltetés támogatása a 2015. éves szinten tervezve (mivel ezen
címszó alatt szereplő tételek fajlagosan és a KSH adata\ alapjan kerülnek megállapításra)
5.817 eFt. A beszámítás összege várhatóan 3,552 eFt, mely összeg nem bevétel, tehát a fenti
támogatások összegét csökkenti. A fentieknek megfelelően az általános feladatok támogatása
összesen 30.000 eFt körül várható.
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.641 eEt.
A helyi önkormányzatok miiködésének általános támogatása összesen:34.64t eEt,

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege körülbetül 4.308
eFt/számított létszámlév, + 3 hóra még 35 eFtlszámított létszám, segítők átlagbérének és
közterheinek elismert összege 1.800 eFt/létszám/év. Ovodaműködtetési támogatása (tavalyi
szinthez képest növekszik 56eFt/főlév) 70 eFtlfőiév körül tewezhető, mivel megbontásban
kerül ftnanszítozásra az óvodai gyermeklétszám alapján, Ingyenes és kedvezményes
étkeztetésközoktatásban a 2015-es bázisévhez képest kerülhet betervezésre 9.822 eEt.

A

tanyagondnoki szolgálat támogatása 2.500 eFt, szociális étkeztetés támogatása 55.360
Ftlfőlév (p1.25 fovel számolva 1,384 eFt), nyilvános könyl.tári és közművelődési támogatás
1.960 eFt, a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (hozzájáru|ás
a pénzbeli szociális ellátásokho z) báziséven 3.046 eFt.

kiadások várható alakulása

Az

előzőekben isnrertetett bevételi lehetőségek figyelembevételével állítottuk össze
elképzeléseinketa kiadások alakulásáról, A helyzetet reálisan mérlegelve - konkrét számok
ismertetése nélkül - megállapítható, hogy az önkormányzat helyzete nehézkes. Biztos
ugyanis, hogy az önkormányzat bevételei szinten maradnak. A jelenlegi helyzet igy arra

ösztönöz

bennünket, hogy óvatosan kezeljük

a jövő évi költségvetést a

kiadások

vonatkozásában is.
Személyi j uttatások alakulása

A

központi irányelvek kötelező bérnövekedéssel nem számolnak (a bérminimum és a
garantált bérminimum a fogyasztói árnövekedés mértékévell,6Yo-al nő ez mindenképpen
jelentkezni fog), kivéve az ővodapedagógusok esetében, itt az előzőeken felül szeptembertől
egy 100%-os emelkedéssel kell számolnunk. A makrogazdasági prognózisok szerint a
költségvetési szférában a reálkeresetek nem növekednek, nem növekedtek az elmúlt 9-10
évben sem. Ami a szabályt illeti:
- marad a hatályos köza|kalmazotti illetménytábla, valamint a köztisztviselői
illetményalap;
- a bérrendszerekben a soros előremenetelek hatása jövőre is érvényesül.
Az óvodai intézménynéldolgozó közalkalmazottak személyi juttatásait az á|lam az
óvodapedagógus átlagbér elismert összegéig, illetve ezen összeg 27oÁ-os SZOCHO erejéig
lefinanszírozza a Magyar Államkincstáron keresztül. A Közös Önkormányzati Hivatal
személyi kiadásai a 20l5-es évhez képest jelentős emelkedést nem fog mutatni. Előre
láthatóan a cafetéria keret nem változik.
Munkaadót terhelő

j

árulékok

munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok mértékei az előző évhez képest tehát a
fentiek miatt változnak. Ezen kiadások az előző évhez képest csak akkor változtak,ha az
elnhez kapcsolódó bruttó bérkiadások is módosultak, hiszen azok a|apján számítódnak, most
oÁ-os növekedése |esztapasztalhatÓ.
azonbana bruttó értékmaradása mellett a járulékok

A

Dologi kiadások
dologi kiadások központi költségvetési hozzájénulásból történő emelésére - hasonlÓan a
korábbi évekhez - az elkövetkező évben sem lesz lehetőség. E kiadások bővülése a helyi
bevételi |ehetőségek fokozottabb kiaknázása révénvalósulhat meg, illetve még tovább kell
szigorítani e téren a takarékosságot, valamint az olcsóbb beszerzési lehetőségek kihasználását.
2016-ban minden gépjárművünk múszaki vizsgája aktuálissá válik, ezáIíal a karbantartás,
kisjavítás, anyag es táigyi eszköz beszerués is növekedést mutathat. Amennyiben a források
mégis lehetővé tennék,-akkor mindenképpen céIszerúés indokolt lenne egy inflációt követő
novekedést megvalósítani. A Közös Önkormányzati Hivatal személyi és dologi kiadásait a
2016. évi központi költségvetésben támogatás formájában biztosítani kívánják, mely Összeg
előreláthatóan l})oÁ-ban fedezi ezen költségek összegét, a fel nem használt összeget vissza
kelt fizetní az ÁIlamnak (feladat támogatÁ; kamattal együtt. Az Óvoda műkÖdtetésével
kapcsolatos kiadások bizonyos mértékétis (70 000 Ft/évlfő - Óvodában nevelt gYermek)
leíinanszírozzaaz önkormanyzaínak, hasonló feltételek mellett. Az Iskolánál felmerÜlő (P1.:
festés, radiátor csere, ajtó csére, mosdó csere stb.) mint ingatlan karbantartás, áIlagmegóvás

A

továbbra is az Önko rmányzatot terheli.

szociális kiadások

is

igyekszünk időleges tÖbblet
munkahelyek 1étrehozásáta. A közfoglalkoztatás visszautasítása a törvény erejénélfogva
automatikusan kizár a további etlataúot. A szociális és gyermekjÓléti ellátás esetében az

A

Nemzeti Közfoglalkoztatási program által továbbra

előző évhez képest várhatóan nem lesz lényeges váItozás. A települési támogatás összege
2015 évhez képest mint bázisév kerül betervezésre, a szorzők figyelembevételével.
Sport és egvéb szervezetek. rendezvények támogatása

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

azonban ezen bevételek terhére történik egyes kötelező feladat kiadásának kipótlása is, ezért
nagyon meg kell fontolni atámogatások mértékét.A2015-es évben 1.300 eFt támogatás volt

a

Lajosmizse Önkormányzat Tűzoltóságának átadott pénzeszköz mértéke.Ladánybenei
Labdarúgó Club 630 eFt, Ladánybenei Polgárőr Egyesület 300 eFt, Római Katolikus Egyhaz
300 eFt, Kecskeméti Rendőr-főkapitányság I20 eFt, Aranyhomok Tagdíj 190 eFt,
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 21 eFt, Kerekegyháza Társulás 1.616 eFt,
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete 35 eFt, Ladánybene Községért Alapítvány
(Iskola) 370 eFt, Homokhátság tagdíj 5 eFt.
Rendezvényeink 20l6-ban: polgármesteri bál (500 eFt), majális (300 eFt), lecsó fesztivál (700
eFt), falukarácsony (100 eFt).
Felhalmozási kiadások

Az

intézmények működtetése (attól ftiggetlenül, hogy részben tagintézményi formában
működnek) _ tehát általában a működőképesség biztosítása - mindenképpen prioritást éIvez,
ugyanis itt a kötelező feladaíok végrehajtásaról van szó, Ezért felhalmozási kiadásokra csak a
működési kiadások biztosítása után megmaradő források haszná|hatők fel. Ezen kívül amennyiben nem kell működtetésre fordítani - a felhalmozási forráskeretet bővíti a különböző
befolyt összeg,
tárgyi eszközök, egyéb önkormányzali vagyon esetleges értékesítéséből
támogatások
kapott
költségvetésből
pályazatí összegek. Itt kell megemlíteni, hogy a központi
nem használhatók fel ezen kiadásokra. Felhalmozási kiadásként jelenne meg:
- piac kialakítás,
- tornaszobakialakítása
- földterület vásárlás
- képviselőkelhatárolása
- vizlközmű fejlesztés
- tárgyí eszközök (kis és nagyértékű)
Tartalék alakulása
költségvetés összeállítása illetve a tervezés során mindenképpen törekedni kell arra, hogY
valamilyén mértékűtartalék rendelkezésre álljon az önkormányzat részére.Erre nagy szÜkség
van a tervezés során nem ismert, év közben jelentkező különböző többletkiadáSok, vagY
bevételcsökkenések fedezetére. Ezen kívül - amennyiben nem rendelkezÜnk tartalékkal szinte 1ehetetlenné válik a különböz ő páIyázatokon való részvétel A kÖzPonti kÖltségvetési
törvény-javaslatban számos önkormányzatuttk tészéreis érdekes/érdemes PálYázat kerÜlt
ismertótésre, melyek közül többre is megpróbáljuk beadni igényünkg1. F,zek nagYságrendje
országos szinten elenyésző, hisz tudjuk az Önkormányzatok pénzngYi helYzetét, ezáItal a
betervezett összegekre, véleményemszerint túljelentkezések lesznek; és ilyen esetben előnYt
a hátrányos helyzetű Önkormányzatok (p1.: magas munkanélküliségi aránY,

A

élveznek

gazdaságilag, infrastrukturálisan elmaradott település, ...).Ez a tartalék megmutatkozhatígy
mint kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradvány.

1,
Osszegezve

Az eddigiekben

ismertetett feltételrendszeí az országgyűlés által elfogadott törvénytervezet
a|apján került előterjesztésre, Azonban a koncepció készítésidőpontjában még konkrét
információval, illetve ismeretanyaggal nem rendelkezünk, így a koncepció mind a bevételi
oldalról, mind pedig a kiadási oldalról eléggémegalapozatlannak tűnhet.
A 2016. évi költségvetés előkészítésénekjelenlegi szakaszában mostani ismereteink szerint
elmondható, hogy az e\őző évhez képest azonos helyzetben vagyunk, bár ha nem változnak a
fajlagos összegek, akkor hamarosan a tartalékainkhoz kell folyamodnunk, illetve a
kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványt felül kell vizsgálni. Ígéretkéntlehet azonban
venni atervezet 3, sz. mellékletében szereplő pályázatokat. A tervezettberuhéaások között
lassan helyet kaphatna az Önkormányzat épületének nyílászátő cseréje is vagy az épület
felújítása, ha arra pályázatot írnak ki, mert a fűtés, fűtőérték szempontjából nem lenne
ellranyagolható a megtakarítás összege.
TermészeteseD az előzőekben ismertetett koncepció az önkormányzat egészérevonatkozik,
tehát benne foglaltatik az önkormányzat által kötelező feladatként működő óvodai nevelés,
valamint a Közös ÖnkormányzatíHivatal is, Mindenféleképpen el kell érni, hogy feladataink
végrehajtásához sem rövid, sem pedig közép vagy hosszabb távú hitel felvételéhez ne kelljen
folyamodni (a közép és hosszú távú hitel felvétele előtt engedélyt kell kérni). Ez alől kivételt
képezhet a bevételek és kiadások nem azonos időben való teljesülése miatti folyószámlahitel,
illetve a támogatást megelőlegező hitet igénybevétele. Az előterjesztésben foglaltak alapján
kérem, szíveskedjenek megvitatni a 2016. évi költségvetési koncepciót és a tervezési elvek
me ghatár ozásával döntsenek a kö ltsé gveté si tervezé s további menetéről.
Ladánybene, 207 5. november 1 6.

Kardos Attila
polgármester

Határozati javaslat
.............l2015. (xI.24.)
Ladánybene Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési koncepciója

Határozat
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2016. évi
költségvetési koncepciőt azt elfogadja és a tervezői munka további feladatait az alábbiak
szerint határoztameg:

A költségvetés véglegesítésesorán

a

következő alapelveket kell érvényesíteni:

o A

bevételek tervezésénélreálisan számba vehető és teljesíthető előirányzatok
kialakítására kell törekedni ;

o A tagintézmények, valamint

az egész önkormányzat

működési feltételeinek biztosítása

elsőbbséget élvez;

.
o

Új fejlesztés csak megfelelő pénzügyi fedezet esetén kezdhető;
Törekedni kell arra, hogy a kötelezően előírt átsorolásokat, jubileumi jutalmakat
minden területen biztosítani kell, a feladatokat változatlan állományi létszámmal kell
megoldani.

o

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

o

Törekedni kell

fejlesztési célúfonások feltárására annak érdekében,hogy a
szükségszerűen felmerülő beruházási, felújításifeladatok végrehajthatók legYenek;

o Az

a

előre nem !áthatő esetek kezelhetősége és a pályázatokon való részvételek

érdekébena költségvetésben általános tartalékot kell képezni.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2015.november

...

2016.

Ladanyben e, 20l 5. november

...

kardos Attila
polgármester
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Tisztelt Alj egl,ző Asszony!

A

2015. október 20-án kelt levelében tájékoztatott, hogy a tátgy szerinti, általarn eladásra
felkínált ingatlan vételárát 215.000,- Ft-ban határozta meg a képviselőtestület és egyben kér,
hogy nyilatkozzam - a r,ételár isrneretében - az ingatlan eladására vonatkozóan.

Az

tngatlant továbbra is felkínálorrr eladásra, viszont a vételárat 270.000,- Ft-ra szíveskedjen

módosítani.

Amennyiben a képviselőtestület jór,áhagyja az általam megjelölt átat^ abban az esetben
kérem, szíveskedj e n az adásv étellel kapcsolatos elj árást elindítani.

I(öszönettel:

Ladányben e, 2015. november 02.
]

\

\ .\-\- !i_

Lengyelné Arva Rita
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. Szakértő kijelölése, irregbízása

2. Előzrrrények, tényállás
3.
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A szakértó feladata
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szaxnntó xlrpLölÉsp, nrpcnízÁse,

Ladán;,bene Község Önkormányzata (6045 Ladánybgne. Fő út 66.) Megbízó
Kákonyi József ok]eveles építőrrrénrököt. gazdasági és igazságügyi sza}onénrököt,
építósi igazságügyi szakértót, a kamata tag]át kérte fel a ytzsgáIat tárgyát képező
ügl,ben, igazságügyi szakértőként, aki a PORTA Kft. üglwezetője.

A N4egbízó a község belterületén lévő 133 lrelyrajzi számú beépítetlenter,ületet meg

kívánja vásárolni. Az ingatlan irregvásárlásálroz szüliséges egy fuggetlen szakérlő által
elkészített ingatlarrta vonatkozó értékbecslés,amel,v az adásvétel tárgyalási alapját
logja képezrri. Feladat: az irrgatlarr forgalmi érlékérreknreglratározása.
3.

A SZA$ÉRTÓ FELADATA:

A vizsgálat tárg;la: 6045 Ladanybene Fó
Válaszoljon a t-e}tett kérdésre:

rrtca

4i. (hrsz.:

133)

lvíerrnyi a fenti irrgatlarr jeienlegi forgalmi értéke?
+.

e sznxÉRrÓrVtzscÁr,q.r N{ÓnszERE

:

4.1 Helyszíni szemle:
20i5, szeptember i0.-én hell,színi szemlét tartottam.
A helyszíni szcnrién a szakértőn kíviil Dr. Rácz Irnre Úr 1,olt jelerr.
A helyszíni szemlén részletesen megtekintettem, felmértem, írásban
rögzítettem a látottakat, hibákat, lriányosságokat, tényeket. Ezekrő1
fotófelvételeket is készítettem,dokumentálandó a megállapításokat,
hibákat.

A

vizsgálatok érzékszervijellegűek voltak, műszeres méréseket nem

készítetrem,szükségtelen 1ett volna.

4.2

A

rregrenrlelők

által

rendelkezésre

bocsátott

iratokat

áttanulnányoztam.
Ezen iratok:
. tulajdoni lap
" térképkivonat
Beszerzésre került az ingatlarxól a rendezési tervrészlet és a műhoidas fotó
is

4.3 Az ingatlan értékképzőadatainak számbavételeo értékmeghatározás.
Ezek rrregállapításához aclatgl-Lrjtés. Adatok beszerzése a forgalmiérték
meglratározáslroz.

Az így beszerzett

aclatokat rendszereztük, és néliáriy jeliernző irrgatlarrt
ö s s zehas onlító adatként fi gvelemb e vettiink.
Az érlékmeghatározás piaci összehasonlító adatok elemzésérralapuló
értékelés,hozamszámítás módszerén, és költségalapú módszer aiapján
történt,
Az ingatlan értékbecslésmódszereire a25l1997. (VIII, 1.) PM rendelet ad
utasítást: A termőföldnek nern minőstilő ingatlanok hitelbiztosítéki
érlékénekrne ghatáro zás ára vo naikozó mó d s zertaní elvekre.
Az értékekmeglratározása az ór,atos becs]és elvét követi.
Az érlélarreglratározás a legkedvezöbb kihasználás elr,ét követi.
A vizsgált ingatlan értékénekpontosabb rneghatározása érté},rnódosító
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tényezők figyeiembe vételér,eltörténik. Ertékmódosító tényezőként csak
olyarr jelentős, értéketbefol1,ásoló tényező vehető fel, amely az
ö s s zehas o nlító adato k adathalmazára nem j e lemző
Az érlékrnó do sító tényezők vizs gálati szernp orrtj ai
c műszaki szempontok
"n építészetiszempontok
használatiszempontok
1

.

:

o
c
c
"

telekadottságok
infrastruktúra
környezeti szempontok
altematír, lrasznosítás szempontjai
Jogi szempontok, hatósági szabáIyozás.

4.4 Az értékekrnegállapítása, szakértői becsérték.
A műszaki jellemzőket, aktuális árakaí figyelembe véve komplex múszaki,
pénzügyi, piaci és kereskedelmi szemléletű.

Az érlékelésfigyelembe t eszi és

mérlegeli a vagyonérték
meghatározásánál:
- forgalomképességet, amennyiben a piaci értékesítési
feltételek adottak
- a vagyontárgy újralétesítósénekköltségét, az elhasználódás mértékéve1
csökkentl,e, figyelembe véve a járulékos költségeket
- környezetv édelmi adottságokat, körülményeket
- az lftgaíian városhoz viszonyított elhelyezkedését, településen belüli
helyét, és az ebből következő értékviszonyokat
- helyi és területi, országos fejlesáési koncepciókat, annak körrryezetre
gyakorolt hatását
- szomszédok és a közvetlen kömyezet értékmódosító adottságait
- környezeti és városi infrastrukturális viszonyokat. (közmű, kulturális,
igazgatás| egészségügyi, biztonsági)
A tanulmány nem foglalkozik a becslési eljárás viszonylag tág hibahatáron
belüli kis értékűrészletekkel,
A dolog természetéből adódóan más becslés más, eltérő eredményeket
adhat.

A tanulmány szerzőijogvédelem alatt

á11. Arrnak adatait csak felhasználó
részérőlhasználható. Harmadik személy adatait a szeruődő engedéiye

nélkü1 nem használhatj a, me g állap ítás ainak pub likálás áh o z, y agy b ármilyen
felhasznái á sáűto z a szerző eng edélye szüks é ges.
Az ingatlan adatait egy kitöltött részletes adatlap nyomtatvány íendszerezi.

Az

adatlap minden az értékmeghatározás szempontjából fontos adatot
tartalmaz aktuálisan.
A mellékletek részétképezi a tulajdoni lap. Ezen dokumentum közhiteles
adatait vizsgálat nélkül felhasználtaín az értékeléssorán.
- Az érlékpremisszái:
Az értékfogalmának üzleti életben használatos jelentésétalkaLmazzuk: az
értéko1yan pénzmennyiség,amelyre az adotl" ingatlan vagyon elcserélhető
egy olyan ügyletben, amelyben mind az eladó, mind a vevő egyformán jól
informált, és kortiltekintően jár el. Az érlékeléssorán alkalmazott főbb
módszertani elvek:
Royal Institution Of Chartered Surveyors (RICS) Valuation Standard 6th
Edition (az Egyesiilt Kir,ályság Európában elfogadott érlékelésirendszere).
Inteinationai Valuation Standards 8tlr Editiorr (IVS 2007) - nemzetközi
értékelésistandard.
25lI997 (VII.1.) Pénziigyminisáérirrrni rendelet - A termőföldnek nem
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nrirrősülő ingatlarrok lritelbiztosítéki éftékérrekmeglratátozására vonatkozó
rnódszertani elrrek.

4.5 Az értékmeghatározások módszerei:
4.5. 1 Piaci összehasonlító adatok elemzésén aIapuló értékmeghatározás:
A piaci összelrasonlító adatokon alapuló értékelésmár megtörlént, korrkrét
és ismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésér,el,
összehasonlításáva1 tör-ténik. N{il,el küiönleges ingatlanról \lan szó,
rrregbízirató és elegendő, jeilemzö, hasonlító adatok nem állnak
rendelkezésre. ezeket az adatokat kínálati adatokból képeáük" i5%-os
csökkentő kon,ekciór,al. Szabad forgalomban jelenleg hasonló ingatlanok
megfelelő számban a környezetben rrreglrirdetettek. A téirl,szerű adatok
hitelét és feldolgozhatőságáú. kodátozza az a tény. hogy ezen iirgatlanok
f-elhaszirálásához üzleti titoknak minősülő információk elkerülhetetlen
szükségesek, amel,vek illetékhivatali adatok esetén sem áilriak
rendelkezésünkre. Reálisabb. ha kínálati adatrendszene építjüka forgalnri
értékmeghatározásirt,

Az

értékmeghatározásához a PN4 rendeletben meghaífuozott mindhárom
módszert felhasználjuk, amell,§§I az ősszehasonlító módszert tekintjük
meghatározónak, a költségalapú és hozamszámitás alapján számított
éitékeketellenőrző adatként ves szük fi g,velembe.

Az így nreghatározott forgalmi érlékbőlr,ezetjük

1e a megrendelő igénye

szerinti további értékkategóriákat.

Az

összehasonlító vizsgálatokat, egy olyan ingatlanokat tartalmaző
alaphalrnazban kell elvégezni, amel5,ek telepr-ilésen belüli elhelyezkedése a
vizsgált ingatlanéhoz hasonló és az abban szereplő ingatlanok típusa azonos
a vizsgált ingatlarrrral
A vizsgált irrgatlanok értékérrekpontosabb tneghatározása értékmódosító
tényezők fi g_velernber,ételével töfi énik.

Az

értékmódosító tényezők közü1 vtzsgálatra kerültek

az

alábbi

szempotrtok:

-

N{űszaki szempontok (épriletszerkezetek megoldásai, károsodások,
alapterületek, kivitelezési hibák, épületgépészet.felszereltség, minőség.
éprilettartozékok)

-

Epítészetiszempontok (felépítmény funkciói, belső

elrendezés.

komforlfoko zat, építészetielőírások)
- Használati szempontok (építés, felújítasideje. ltonrolyabb
káreserrrénvek. karbantartás lrelyzete, üzemeltetés, rendeltetésszerű
használat)
- Telekadottságok (telek alakja, lejtésviszonyok, beépítés1ehetósége,
talaj tani viszonyok, növényzet, teiektartozékok)
- Infrastruktúra (közművek, közlekedés, megközelíthetőség,
szolgáltatások. intézményrendszer, kereskedelmi háttér, oklatás, szociális,
szabadidős létesítnrények,egészségügy)
- Könryezeti szempontok (szomszédok, ö\,,ezet, reklámérlék, panoráma,
kömyezeti áitalmak)
- Jogi szempontok (hatósági szabályozás, kapcsoiódó jogok,
tulaj donviszonyok rendezettsége)

4.5.2 Értékkategóriák gazdasági tartalma:

Az

irrgatlan vizsgálatakor arurak mtlszaki, fizikai, gazdálkodási és
forgalmazási jellerrrzőiből, jogi státrrszából indrrlunk I<i. az ingatlan éfiéke
rneglratározott helyi, társadalmi, gazdasági körülmények, kormányzati
szabáIyozás, és környezeti feltételek keretei között alakul ki,
4,oldal

éfiékbecsiéskorelemezni ke1l, hogy a piac miként viszonl,ul az adott
tngatluthoz.Ez adott állapot ismeretét követeli meg, és az éftékaiakulására
1rató tényezők véltozását is, Az ingatlan értékkialakulásának színterc az
ingatLanpiac. aho1 a kereslet-kínálati meclranizmusok közvetítésér'el
formálódik az étr és az érték.
Az ingatlanpiacra ható gazdasági és társadalrrri tényezők állandó
mozgásban varrrrak. Igen összetett, bonyolult piac, aho1 sokféle tényező
egyidejű hatásával kell számolni.

Az ingatlanpiac, az

ingatlanvagyon adásvételénekszíntere,

magány személyek, vállalatok, intézmények kapcsolatrendszere, ameiynek

során a piaci kereslet-kínálati ár kialakul. Az ingatlan kereslet az egy adotí
ingatlanpiacon, különböző árakon, egy adott időtartam alatt. Megr,ásárolni,
vagy bérbe venni szándékozott ingatlantípus merrnyiségét jelenti. Azonban
az ingatlarryiacon a kereslet-kínálati tendenciák piaci mozgása speciális,
egyedi ingatlanoknál, a legritkább esetben arányosak,
A társadalmi tényezők elsősorban a népességjellemzői révén,a lakosság
derrrográfiai összetétele jelzi az ingatlanok iránti jellemző keresletet. A
népességr,áltozás mellett, amelynek nagyon fontos társadaimi tényezői
vannak, az emberi tel,ékenységszéles skálája hat az ingatlan keresletre.
A gazdasági tényezők közül a gazdaság általános helyzete, az expanziő és
recesszió hatás erőteljesen haí az ingatlanpiacra. Fontos gazdasági tényező
a foglalkoztatás, a bérszínvona1,a hitelezési gyakorlat, az árszínvonal és a
költségek. Döntő 1ehet az ingatlan kereslet-kínálat és az érak alakulására az
állami támogatás és az uniós támogatások rendszere.
Az áIlami szabáIyozás enyhíti vagy ösztönzi az íngatlanfuakban tükröződŐ,
megnyilvánuló tendenciákat. Az állami szabáIyozásí eszközök közü1
kiemelendó az építésiövezetek, a rendezési tervek, a tulajdon kotlátozáséxa,
a beruházási 1ehetőségekre kiható törvények és szabályok. Az
in gatlanp ia cor: a2 állami szab áIy ozás é s korl áto zás vis zonyl a g eró s.

Az

ingatlanértékreható környezeti tényezők egy része objektív, p1.
domborzati, talaj, égliajlati jeliemzők, másik része tarsadalomtÓl,
emberekíől fiiggő, a szűkebb ingatlankörnyezet jellemzői, kömyezeti
adottságok, ártaimak.

Az ingatlanpiac az egyensúly felé tart, de a piaci mozgásnak évekre van

szüksége amíg tudja követni a kereslet-kínálati viszonyokat. KijelenthetŐ,
hogy az egyensúly lassan vagy egyáltalán nem teremtődik meg.
Az ingatlanpiac sajátossága, 1rogy az e\adásta kínált ingatlanok egyedi
jellegűek.
Az ingatianpiacon az ínformációk nehezen megszerezhetők, a vevók és
eladók infonnáltsága korlátozott. Az információk egy része rejtve marad. A
konkrét adásvételi árak adott esetben szigoru üzleti és adó titoknak
minősülnek, és legtöbb esetben nem ismert az ingatlan eladásokhoz kötődő
minőség, fizetési feltétel és egyéb értéketjelentősen módosító körülmény.
5.

sze.xnnrÓr Mn,cÁrl.q.pÍrÁsor:
5.1 Áttatanos megállapítások:
Alapadatok:
- tulajdonos: Berlália Kereskedelmi és SzolgáItatő Kft. 1/1
- az ingatian címe: 6045 Ladánybene, Fő utca 41.
- az ingatlan helyrajzi száma: 133
- terhek: tulajdoni 1ap szerint
Vezetékjog a váztajzban meghatározott 3 m2 nagyságír teltiletre (EDF
nÉiraÁsz HáIőzati Eio sztó Kft .)
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Epület bontása a 16l]0912012. számúváItozási vázrqz alapján.
- ingatlan területe: 899 m2
- műr,elési ága: beépítetienterület.
Ladányb ene kö zsé g B ács -Kiskull me gye Kecskernét t jár ásáb an.

Ladán1,|gne Bács-Kiskun nregye északi határán, a Duna-Tisza köze és a
kiskunsági homokhátság térségébentalálható, Kecskeméttő1 24 km-re
északnl,ugatra fekszik. A Kunszentmiklós felé vezető közúton lelret
megközelíteni Laj osmizse felől.

A község

rnegközelíthetősége

jó, akár a

főr,árosbó1,

akár

a

megyeszékhelyrő1 érkeznek ide a látogatók. Vasúti összeköttetés nincs, de a
lalu több távolsági autóbusz-megállóvai rendelkezik, így autóbussza1 a

könryék szinte összes települése megközelíthető. Az uíazási idő a
megyeszékhelyről autóbusszal kb. 35 perc, személyautóval 25 perc, a
főr,árosból l &a45 perc autóbusszal, személyautóva1 kb. 1 óra 15 perc, A
község elérésétnagyban segiti az
Ladánybene l877-tg Jászladány
újonnan önálló községgé alakult
önálló községgé.
A község 1akosainak száma 1700

5.2 Részletes ismertetés

A vizsgált teiekingatlan

a

E5 autópálya közelsége,
pusztája volt Bene néven, akkor lett az
Lajosmizse része, majd i907-ben alakult
fő körül mozog.

település központjában, közvetlenül a piac mellett

taláIható.

A terület rendezési terv szerinti besorolása:

vt

Településközpont vegyes terület.
Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével az OTEK 17.§ (2)
bekezdésben foglaltakon túl lakás legfeljebb 4 lakóegységgel.
Telek: min. 600 m2.
Beépítésmódja: oldalhatáron álló építésihely szerint, kötelező építésivonal
nincs, oldalkert: min. 4,0 m.
Beépítettség:max 45%.
Epítménymagasság: maximum 7,5 m.
Zöldfelület: min 30%.
Tel ekö s szevonás az öy ezett elő írások fi gyelembevételével nem kori átozott.

Az ingatian kül ső közművesítettsé ge : részle ge s.
YízháIőzat: kiépítettközüzemi hálőzat, bekötött.

nyomásviszonyok jók,

vízminőség eilenőrzött.
T ttziv íz háIő zat: he lyi hál ózat ki ép íiett.
S zennlvízc s atorna: kö züzemi háIő zat nincs ki ép ítrre.
C sap adékv

íz elv ezetés: árokb

an

ö ss

ze gyűj

tött

és s

zikkas ztott.

Villany háIőzat: közüzemi háIőzat kiépített.
emi háIő zat ki ép ített.
Telefonhálózat: kiépített.
Ű tháIő zat: s zil árdburko latu helykö zi, al s órendíl ilt.
G ázháIő zat: kö zirz

közművesítensége: részieges.
tl.
Villanyvezeték háiózat: bekötött. osziopon villanyóra.
Út, járda: közvetlen csatlakozás.
Kerítés:bekerített. Fakerítés, léckerítés,

Be] só

y ízv ezeték háIó zat kikötö

6.o1da1

yízsgált telekirrgatlan egyenes voiralakka1 lratárolt, ronbusz alakú
'iazbrn
^
ö telek a település központjában. Könryezetébenlakőházak. üzletek
Kö zvetlerrü1 a pi ac rnellett lrelyezkedik el.
t' alálLlaíók.
ingallan korábban egy szeszfőzde volt, de ezt az épületet 7072-ben

Az

elbontották,

ingatlanba jelerrleg a villarry közmű r,an bekötve.
Az tngúIanj elenl e g fiive sített.
' Avizsgált

összehasonlító adatok:

Ezen énékek,és adatok:
Az ö sszehasonlító adatokat interrretes kínálati adatok képezték.A kínálati
adatokat 1 5 %-os kíriálati konekcióval csökkentettem:
telekméret

telepü]és
1

1

kerekesvháza

Lajosrl

öo

7,S?

Laiosm zSe
4. Laiosm
). szentkirálv
6.
,l.
8.

Helvécia

1

kínálati ár (Ft)
1 800 000 Ft

failasos ár

konisált f.ár

2 086

173

3250

5 500 000 Ft

692

4Jö

1

183

i

606

365

i

280

900 000 Ft
2 000 000 Ft

\ 22l

563

1]ö

l532

2 200 000 Ft

436

2840

3 500 000 Ft

232

1 048

800

2 100 000 Ft
L 500 000 Ft

161

992

074

913

Táborfaiva

1

Városlold

l396

Az adatok atiagos fajlagos alapára: 1260 Ftlm2
Konekciók:
elhelyezkedés
terület

0

közművesítettség
telektartozékok
jogi helyzet
építésiszabályozás
rnegközelíthetőség
telek alak, domborzat
környezete

a

infláció

0

J

;
0
5
5
0
5

gazdasági helyzet
korrekciók összesen

0

tö

l 260
I 481

fajlagos alapérték
kon,igált alapérlék

Kor ekciók indoklása. az összehasonlító adatok méIleeelésével:
kedvezó területi méret.
Alacsony közművesítettségi szint,
Bekerített, rendezett terrilet.
Kedvező építésiszabályozás.
Jó1 rnegközelíthető.
Teleptilésközponti helyzete.
.a

,L.fieKSZalnltaS:

899 nr2 'k 1487

Ft/m2:

1.336.813 Ft = 1.340.000 F't

7.oldal

5,4 A kÖrnyezetben jelentős mennyiségű és széles választékútelekingatlant
kívánnak eladni. Jelentős a piaci túlkínálat. Jelentős a családi binas

ingatlanok kínálata is, igen alacsony áron.

Ez az

ingatlanpiaci
il1 ené s a gazdasági vál s ág Magyaro rs zágr a i s b e gyűrűz ő hatása.
A kömyezetben a telelringatlanok értékesítésénél
túlkínálat varl. Ez a
túlkínálata csaiádi házas övezetekben jelentkezik.
it4egjegyzerrdő azonban^ hogy a jogszabályváltozások, pénzügyi és
hitelviszonyok kedvezőtlen alakulása miatt, és a jeientős áremelkedések
rniatt a lakóházas és egyéb ingatlanok építésejelentósen visszaesett.
A vizsgáit ingatlan körrryezetében is l,an ingatlan túlkínálat,míg a kereslet
viszonylag alacsony. Ez az állapot várhatóan hosszabb tár,on is fennmarad.
Az eladásra kínált ingatlanok egy része sürgősen vevőre vár, az eladók
pénzügyi, lritelproblémái miatt. Ezér1 igen alacson,v áron is megjelerrnek
ingatlanok a kínálati oldalon, A pénzügyi és hitelviszonyok igen
kedvezőtlenek, így a kereslet csökkenő jellegű.
Kétségtelen, hogy az üres telekingatlanok iránti igény a pénzügyi válságot
követő közelmúit időszakában jelentősen lecsökkent. A válialkozási célú
lakásépítések,ipari, kereskedelmi és intézményi építésigények jelentősen
1ecsökkentek.
Kedvező fejlődés várható, ameiynek során a vizsgált és hasonló jellegű
ingatlanok értékenövekedni fog.
e gyens Úlyb
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'l1|

]j
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o.

vÁr,esz e vrzscÁrer rÉRnÉsBrnp:

A

Ladánybene,

énékét,

Fó utca 41. (hrsz.: 133) szám alatti ingatlan forgalmi
1.340.000,-

Ft

Azaz Egymitli,ó-hárorrszáznegywenezer

Fo

rint

összegben határozom meg.

Kecskemét, 201 5. november 3.
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ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015, november 24-i ülésére

Tárqv: Hulladékkezelési közszolgáltatási szerzódés meghosszabbítása
tulajdonában álló lzsák-Kom Nonprofit Kft-vel

E lőte rj

esztést készítette:

Előterjesztő:

Véleményezésreés tárgyalásra megkapta:

szádvári Erika
aljegyző

kardos Attila
polgármester

az Önkormányzat

Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66,

Telefon : 76/457-600,

E ma il. :

polgarmestenffi]}ada nybene. hu

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene KÖzség Önkorrnányzat Képviselő-testüIetének 2015. november 24-i
ülésére

Tárgv: Hulladékkezelésiközszolgáltatási szerződés meghosszabbítása az önkormányzat

tulajdonában álló lzsák-Kom Nonprofit Kft-vel

T

isztelt Képviselő-testü

]et!

A T. Képviselő-testület határozott idejű Hulladékkezelési közszolgáltatási szerzódést kötött a
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló lzsák-Kom Nonprofit Kft-ve|. A kötelező
közszolgáltatást biztosító szerződésünk 2015. december 31, napjával lejár. A közszolgáltató
közmegelé9edettség mellett látja el feladatát.
Ezen közszolgáltatás biztosítása törvényi kötelezettségünk, A kötelezettség maradéktalan
teljesítéseérdekében javaslom, hogy további 2 éwel hosszabbítsuk meg a szerzódésünk.
Tekintettel arra, hogy az lzsák-Kom Nonprofit Kft. kizárólagos önkormányzati tulajdonban
van, kötelező közszolgáltatás biztosítása a szerződés tárgya, és az ügyvezetési jellegű

feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőzési jogokkal közösen rendelkeznek a
tulajdonos önkormányzatok, és képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és
fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, valamint fennáll az a feltétel is, hogy a
szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elér1 nettó
árbevételének legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel kötendó szerződések teljesítéséből
származik, így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnunk a szerződés-módosítással
kapcsolatban. A közszolgáltató a feladatellátáshoz szükséges minden engedéllyel
rendelkezik, valamint nonprofit gazdálkodó szervezetként látja el közfeladatát, így a
módosításnak nincs akadálya.

A fentiekre tekintetteljavaslom kőzszolgáltatási szerződés módosításának elfogadását,

Kérem T. Képviselőtestületet az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni

szíveskedjenek.

Ladánybene, 2015. november 1 7.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester

Ladánvbene Közséq Onkormánvzat Képvise]ő-testületének ,../2015. (Xl. 24.) határozata
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása az Önkormányzat
tu

l

ajdonában

ál

ló lzsák-Kom Nonprofit Kft-vel

HATÁROZAT

1.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy az IZSÁKKOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
(6070 lzsák, Vadas dűlő 039/6., mint közszolgáltatóval 2015. december 31.
napjáig megkötött, s Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
által a 8812013. (Xl. í9.) határozatával jóváhagyott közszolgáltatási szerződést
2017. december 31. napjáig meghosszabbítja, az előterjesztés mellékletét
képező szerződést jóváha gyja,
2. A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila polgármesteÉ a
közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.
Felelős: Kardos Attíla - polgármester
Határidő: 2015. december 3'1,

Ladánybene Község Önkormányzat Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.
Telefon: 7 61457 -600, Email:

a 2015.1.

-

TAJEKOZTATO

lll. negyedévi közfoglalkoztatásról

TiszteIt Képviselő-testü let!
Ladánybene Község Önkormányzata minden évben köt támogatási szerződés a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával az önkormányzatnál alkalmazásban
lévő közfog la koztatottak támogatására.
l

2015, évben a közfoglalkoztatás

azalábbiak szerint valósult meg:

1.

2014, 12. _ 01. - 2015.02.28-ig terjedő időszakra téli közfoglalkoztatás keretében 7
fő regisztrált álláskeresőt alkalmaztunk napi 8 órában 80 %-os támogatással. A fenti
időszakra vonatkozóan 1.473.969 Ft állami támogatást kaptunk.

2.

2015, 03, 05 _ 2016. 02. 29-ig terjedő időszakra vonatkozóan 7 fóre, napi 8 órás
foglalkoztatásban kaptunk 7,460.887 Ft összegű támogatást, amely 100 %-os
finanszír ozá st

j

e le

n

t.

_ 2015. 08. 31-ig terjedő időszakban parlagfű-mentesítésre 5 fő
8 órás munkaidőben. A 100 %-os támogatás összege
alkalmaztunk
munkavállalót
1.493.222 Ft volt,

3. 2015.06.

01

.

13. _ 2015. 10.3,1-ig terjedő időszakra ugyancsak 5 fő munkavállalót
alkalmaztunk 8 órás közfoglalkoztatott jogviszonyban, 100 %-os támogatással,
amelynek összege 1.840.575 Ft volt.

4. 2015.07.
5.

2015. 11. 03. _ 2016.06. 30-ig 11 fő regisztrált álláskeresőt foglalkoztatunk 8 Órás
munkaviszonyban, 100 %-os támogatással. A foglalkoztatás képzésselkombinált,
amely során OKJ-s bizonyítványt szerezhetnek, A 'l00 %-os támogatás összege
2016. 02, 29-ig 3,905.946 Ft, A hatósági szerződés alapján 662.838 Ft közvetlen
költségekre is kapott támogatást az önkormányzat, amelyet eszközÖk, szerszámok

vásá rlására ford ítottu n k.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatásomat fogadja el.
Ladánybene, 2015. november 1 9.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester

Előterjesztés

Ladán.vbene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 24-i ülésére

T

á

rgly : T elepü 1 és i Értékt ár \étr eho zás áró

1 d ö nt

Az előterj esztést készítette:

és

Gondos Máté
IKSZT munkatárs

véleménvezésreés társvalásra meskanta:

Törvénvessési ellenőrzésre

mepkanta:

szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztés
Ladánybene Község Önkormán yzata
Képviselő-testületének 2015. november 24-i
ülésére
T

á

rgy

: T elepülés

i Ert ékt ar létr eho zásáró

1

dö nt és

Tisztelt Képviselő-testü let!

I.

A Települési ÉrtéktárBizottság

A rnagyar nemzeti értékekés a hungarikumok gondozásáról szóló 11412013. (IV. 16.)
kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) alapján a települési önkormányzat
dönt arról, hogy kíván-e élni a települési értéktárlétrehozásának lehetőségével. A döntés
meghozatalát követő 30 napon belül a rnegyei közgyőlés elnökét köteles tájékoztaíni. A lrelyi
értékekmegyei érléktarbatörténő ajánlását a Települési ÉrtéktárBizottság teheti meg.
A Korm, rendelet 3. §-a szabályozza a Települési Prtena, Bizottságok létrehozását és
működését amel5mek értelmében:
- az értéW-árbizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete
határozzameg,
- az étéktár bizottság legalább három tagból á1l,
- munkájába bevonja a helyi, illetve rnegyei közművelődési feladatellátás országos
módszertani intézményét,továbbá érlékekgyíjtésével,rnegőrzésével, hasznosításával
foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket,
- felévente, legkésőbb a félévetkövető hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységérőla helyi
önkormányzat képvise lő -testületének.
- az értéIdárbizottság működéséhez és feladatainak eIlátásához szükséges pénzigyi, tárgyi és
ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az általa jóváhagyott éves munka - és
pénzügyi terr,re fi gyelemmel - maga bizto sítja.
Javaslom, hogy Ladánybenén hozzuk létre a Ladánybenei Települési ÉrtélcárBizottságot.

TI_

A feleniilési és n neynzeti őrtőktÁrhq keriilós eliárási rrrenpfe

A Ladánybenei Települési Ertéktár, aLad,ánybene területén fellelhető nemzeti
értékekadatait tarta|maző gyűjtemény lesz.

A nemzeti értékfogalmát a magyar nemzeti értékekröl és hungarikumokról szőlő 2012. évi
XXX. tö rvényhat ár o zza me g az al ább iak szerint.
Nemzeti érték:a magyaí alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz,
hagyományokhoz, tájhoz ós élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a
közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi
érték,vagy termék, amely
- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, íey nemzetünk de legalább egy
meghatározott tájegység lakossága - amagyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Eurőpai Unióban és szefie

a világorr,

- hozzájárul új nernzedékek nemzeti hovatartozásának, rrragyarságtudatának kialakításához,
megerósitéséhez.

A nemzeti értékekszakterületenkénti kategóriái

a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agráriutn szellemi terrnékei és tárgyi javai - beleértve az
erdészet, halászat, vaőászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági
termékek és az élelrniszerek, aborászat, tor,ábbá az állat- és növényfajták;
b) egészségés életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, tetmészetgyőgyászat
szellerni terrnékei és tárgyi javai, különösen a győgyszerek, gyógpövények, gyógyliatású
készítmények,győ gyv íz- és fürdőkultúra ;

c) építettkörnyezet: a környezet tudatos építésimunka eredményeként létrehozott, illetve
elhatárolt épített(mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyérri és közösségi lét

feltételeinek megtererntését szolgálja: valamint az embert körülr,evő
kapcsolódó szellemi termékek;

környezet fenntarlásához

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleérlve akézműlpart, kézrnűvességet
szellemi termékei és tárgyi javai, külörrösen az egyes technológiák, teclrnikák,
berendezés-, gép- és műszergyártás. műszaki eszközökkeIvégzett személy- és áruszállítás;

is

kulturáüs örökség: a kulturális örökség szellerni és tárgyi javai, külöriöserr az iroda|om, a
tudomány, a népművészetés népi kézművessóg, népralz, filmművészet. iparművészet,
e)

képzőműr,észet, táncműr,észet és zeneművészet; továbbá a védett irrgatlarr érlékei,különöserr
a nenrzeti vagyon körébe tartoző. kiemelkedő értékűműemlékek és régészeti lelőhelyek,
nemzeti és történelrrri emlékhelyek, vi lágörökségi helyszínek;

f) sport: a fizlkat erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztésétszo|gálő, a
szabadidő eltöltésekérrt kötetlenül vagy szervezett fonnában, illetve versenyszerően végzett
testedzés vagy szellemi sporlágbarr kifeitett tevékenység, különösen a spor1olói életrnűvek és
c

súcst e lj

e s ít rnények ;

g) természeti környezet,. az ember természetes környezetérrek tárgyi javaí, különösen a
fizlkai és biológiai képdődmények vagy képződrrrénycsopofiok, geológiai és geomorfológiai
képződmények, természetltájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek;
valarnint az embert körülvevő környezet ferrntartásához kapcsolódó szellerni termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi tennékei és tárgyi javai,
különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a
vendéglátás körébe lz.rtoző étel- és italkészítésieljárások.

A Magyar Értéktárról a

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/mag_v-ar-ertektar

oldalon

tájékozódhatnak.

A nemzeti értékektelepülési értéktárbatörténő felvétele:
A Ladányberre közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nernzeti érték
felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett

javaslatában.

114l2013,(IV,16.) Korm. rendelet 1, melléklete alapján kell elkészíteniés
elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyujtani.

A

javaslatot

a

A javaslatnak tartalmaznia kell:

javaslattevő adatait
az értéktárba felvételre javasolt nemzeti értékekadatait
c) az értéktárba felr,ételre javasolt netnzeti értékfenyképétvagy audiovizuális
dokumentáciőját
d) a nemzeti értéknekvaló megfelelést valószínúsítő dokumentumokat,valamint
e) szakértő. illetve szaknrai vagy civil szervezeí tárnogató vagy ajánló levelét.
a)
b)

a

A polgármester a hozzá benffitott javaslatokat átadja a megalakított
Ladánybenei Települési Értét<tárBizottságnak, amely a javaslatot megvizsgálja, hogy
rnegalapozott-e és rnegfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételekrrek, és dönt a
Települési Ertéklárba történö felvétehől vagy a feh,étel elutasításáról, rnajd döntéséról a
j

avaslattevót írásban értesíti.

A települési érléktáraknaka rnegyei értéktárba történő megküldésekor a bizottság

javaslatot tesz ana, hogy mely nemzeti értékekfelvételétjavasolja a megyei értéktárba.

A Települési Értéktarbafeh,ett nemzeti éfiékekbekerüllretnek

a Megyei Értektarba, onnan
pedig a Magyar Ertéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungarikumok
gyűjternérryébe.

ilI.

A Ladánybenei Települési Ertéktár Bizottság Szervezeti

és Működési Szabál},zata

A rnagyar nenrzeti énékekés hungarikurnok gondozásáről szóló 1I4l2013. (IV.16.) Korm.

rerrdelet 3. § (1) bekezdése értelrnébenaz értél<tárbizottság működési szabályzatát a helyi
önkormányzat képviselő -testülete határo zza tneg,
Elkészítettük az étéktár baottság Szervezeti és Működési Szabályzat-tervezeteí. amely az

előterjesztés 1. mellékletétképezi.

A

Ladánybenei Települési Éttélaártartalomrnal való rrregtöltése csak a község
lakosságának bevonásával történhet, ezért javaslom, hogy széles körben adjunk
tájékoztatást anól, hogy miként tehetnek javaslatot a Ladánybene közigazgatási területén
fellelhető, illetve az ítt létrehozott nemzeti értéka települési értéktárba történő tblvéteiére.
A lakossági tájékoztató tervezete az előterjesztés 2. rnelléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a Ladánybenei Települési Értenar
Bizottság \étrehozásáről, valamint az Értetta, Bizottság Szervezeti és Műköclési
Szabályzatáról és ismerje meg a lakossági tájékoztatőt.

Fentiekre tekintettel az aléhbihatározaí-tervezetet terjesztem a T. Képviseló-testület
elé
I.

Határozat-tervezet
......l20t5.(.. ;..)ÖH.
A Települési Ertéktár

(étr ehozásáró

1

dönt és

H.atározat

1. Ladánybene,Község Önkormányz,atának Képviselő-testülete létrehozza a
Ladányberrei Ertéktár Bizottságot, amelynek

Tagjai: 1./Mátyás Ferenc
2,1

Yisontay István

3./ Gondos Máté

2.

Ladánybene Község Önkorrnányzatának Képviselő-testülete elfogadja az P,rtaaar
Bizottság - előterjesztés l. melléklete szerinti - Szervezeti és Működési Szabályzatát.
3. Ladánybene Község Önkorrnányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgánnestet1,
hogy fentiekről a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Elnökét tájékoztassa.
4, Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei lrodájával együttműködési
megállapodást kössön.
5. Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a lakossági felhívás közléséről gondoskodjon.
6, Ladánybene Község Örrkonnán3zatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
|ogy a Bizottság működési költségeinek tervezéséről Ladánybene Község
Onkormányz at a 20 I 6. évi kö ltségvetés ében gondo sko djon.
Felelős : Képviselő-testület
Határidő: 2015. november 24.

Ladánybene, 2015. november 1 8.

kardos Attila
polgármester

előterjesztés 1, melléklete

LADÁNyBENEI TELEpüLÉst BnrnKTÁR
BIZOTTSÁG SZERVE ZETI ÉstrlÓxÖoÉst
SZABÁLYZATA
Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-tesülete a magyar nemzeti értékekés
hungarikumok gondozásáról szóló ll4l2013. (rV. 16.) Konn. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a
Ladánybenei Települési Ertéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzaíát (a továbbiakban:
SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:
I.

ÁrrarÁNos RENDELKEzÉSEK
1.

2.
3,
4.

A
A
A
A

bizottság
bizottság
bizottság
bizottság

lrivatalos megnevezése: Ladánybenei Települési ÉrtéktárBizottság
székhelye: 6045 Ladánybene, Fő u. 66.
létszáma: 3 fo
tagjainak névsorát az SZMSZ fuggeléke íatlraknazza

il.

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉsHerÁsKÖRE
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekrőlés a hungarikumokrril sző|ő Z0|2.
évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékekés hungarikumok gondozásárőI szóIő
11412013. (rV. 16.) Kotm, rendelet íatla|mazza,

Iil.
ABIZOTTSÁC UŰKÖOPSE
l. A bizottság

a tevékenységéta magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról sző|ő 2012. éví
törvény, valanrint a magyar nenrzeti értékekés hungarikumok gondozásáról szóló
l14l}013. (rV. l6.) Korm. rendelet. és az e szabályzatban foglaltak szerint végz|
2. A btzottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év nárciusában és

XXX.

szeptemberében) tartj

a.

A bizottság állandó meghívottként bevonja a munkába a Nemzeti Műve|ődésí IntézeíBácsKiskun Megyei irodáját, valamint az éftékekgy,iijtésével, megőrzésével, hasznosításával

3.

foglalkozó tenileti illetékességő szakmai és civil szeryezeteket,
A bizottság félévente,a félévetkövető hónap utolsó napjáig beszámoi tevékenységéről
Laclánybene Község Önkormányz at Képvisel ő-testriletének.
5. A bizottság ülésétaz elnök hívja össze és vezeti. A bizottság ülésére az írásbelri rneghívót és az
előterjesztéseket úgy kell megkiildeni, hogy azokat abizottság tagjai és az ülésre meghívottak az
ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák.
6. A bizotság ülésének idöpontjáról, rrapirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a
u,u, lad an},b ene, hu h onlap on keresztiil táj ékoztatj a.
7. A napirendi térnák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes
esetben a napirend szóban is előterjeszthető.
8. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valarnelyik, az elnök által felkért tagja
helyettesít

4.

,

.

A

BIzoTT|}c ürrsEt

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a
jelenléte szükséges. Ahatározaíképességet a bizottság e,lnöke állapítja meg.
2. Az Ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot íesz a
napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni,
3 . A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitj a, vezeíi, összefoglalj a és \ezárja a vitát.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásrabocsáda ahatározatijavaslatokat.
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekébena bizottság elncike figyelmezteíheíi azt a
hozzászőlőt aki eltér a tárgyalí témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén rnegvonja tőle a
szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a részvevőjét, aki a bizottsághoz
méltatlan, a testrilet munkáját zavarő magatarlást tanúsít.

V.
A BIZOTTSÁC OÖNTESHOZATALA

A

1.

bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményétés észrevételeit határozat

formájában hozza.

2.

A

bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemme7 szavazhat, illetve tarlózkodhat

szavazástőI.

a

A bizottság ahaíározatait nllt szavazással (kézfelemeléssel), egyszeró többséggel hozza.
A határozaíokat kr.ilön-ktilön, a napíári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni feltiintetve a döntéshozatal hónapját, napját és a LATÉBH (Ladánybenei

3.

4.

Te lepü lés i Értéktár B izottság Haíár ozat) b etűj e lz ést.
5. Bizottság nyilvántartást vezet abeérkezeíí.de értéktár,ba felvételre nem kenilő javaslatokr-ól.

6. A Ladánybenei Települési Értéktárba felvételre kerültek erről értesítéstés Ladánybene
címerévelellátott Oklevelet kapnak.

VI.
A BIZOTTSÁC .IPCYZÓXÖXYVP
l. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni,amelynek tatlalmaznia kell:
a) az ülés időpontját és helyét,
b) ajelenlévőknevét,
c) a tárgyalt napirendi pontokat,
d) a tanácskozás lényegét,

a hozott haíározatokat, melyekben rögzíteni kelt a bizottság javaslatait,

e)

véleményét,
í) a szavazás számszerű eredményétés
g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv
2.

A

3

. A bizottság

vezetőj ének aláirását.

jegrzőkönyw

mellékletétképezi:
a) a tár gy alt írásbeli előterj esztés,
b) az írásban benyújtott kiegészítés,
c) a jelerrléti ív.

működésének szerwezési, adminisztrációs feltételeit a
Ladánybenei Közös Önkormányz ati Hivatal biztosítj a

állásfoglalását,

vII.

A

BIzoTTsÁcl TAGoK JoGAI ÉsrörErpzErrsÉcpr

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alaplán
aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottságtagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, feladatuk ellátásával kapcsolatban költség
elszámolásra nem jogosultak.

VIII.

ZLptÓ RENDELKEZÉSEK
Ez

a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.

Ladánybene, 2015......,.,..

kardos Attila
polgármester

1.

adánybenei TelepüIési
Ertéktár Bizottság tagi ai
I_

Név:

Elnök:
Tagok:

Lakcím:

§z.

FüGGELÉK

előterjesztés 2, melléklete

r nsÉrcozTATÓ

a Ladánybenei Települési

Értéttárlétrehozásáról

4 települési értéktár létrehozásáról. mely része lesz a Bács-Kiskun Meg},ei Ertéktarnak.

A Ladánybenei Települési Érlrcktár, a Ladánybene területén fellelhető nemzeti értékek
adatait tartalmaző gyűj temény lesz.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy segítsenek a helyi értéktárat tartalommal
megtölteni.

Ezútorr szeretnénk tájékoztatást adni
nemzeti étéka települési érléktarba,

ar. ó1,

hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy

A nemzeti értékfogaltnát a magyar nemzeti érlékekől és hungarikurnokról szolő 2012. éví
XXX. tö rvényhat ár o zza lne g az al ább iak s z erint.
Nemzeti érték:a magyar alkotótevékenységhez, terrnelési kultúrához, tudáshoz.
lragyornányokhoz, tájhoz és élőviláglroz kapcsolódó, nemzetünk történelrne, valamint a
közelmúlt során felhalmozott és rr-regőrzött nrinden szellemi és anyagi, természeti, közösségi
éfiék,vagy termék. arnely
- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, iey nemzetünk de legalább egy
meghatározott tájegység lakossága - amagyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad e1,
- jelentősen öregbíti hírnevünket, rrövelheti megbecsülésünket azEurőpaí Unióbart és szerte
a világon,
- hozzájárul új nernzedékek nemzeti hovatartozásának, rrragyarságtudatának kialakításához,
rnegerősítéséhez.

A nemzeti értékekszakterületenkénti kategóriái

a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleéfive az
erdészet, lla7ászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági
terrnékek és az élelmiszerek, aborászat, továbbá az á|lat- és növényfajták;
b) egészségés életmód: a tudolnányos és népi rnegelőzés és gyógyászat, természetgyőgyászat

szellemi termékei és tárgyi javai, külörrösen
készítrnények,gyógyvíz- és fürdőkultúra;

a

győgyszerek, gyógyrrövények, gyógyhatású

c) építettkörnyezet: a környezet tudatos építésimunka eredményekérrt létrehozott, illetve
elhatárolt épített(mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét
feltételeinek megteremtésétszolgálja; valarnint az embert körülr,evó környezet fenntartásához
kapcsolódó szellemi tennékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipart termelés - beleértve akézműipart,kézművességet
szellemi termékei és tárgyt javai, különösen az egyes technológiák, technikák,
berendezés-, gép- és tnűszergyártás, műszaki eszközökkel végzett szernély- és áruszállítás;

is

kulturáüs örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a
tudomány, a néprnűvészet és népi kézrnűvesség,néprajz, filmművészet, iparművészet,
e)

képzőmővészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei,különösen
a nemzeti vagyon körébe tartoző, kiernelkedő éfiékőműemlékek és régészetilelőhelyek,
10

nemzeti

és történelrni

helyszínek;

ernlékhelyek, világörökségi

!

sport: a fizlkai erőnlét és a szellemi teljesítőképességmegtartását, fejlesztésétszo7gálő,
a szabadidő eltöltésekérrt kötetlerrül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen
végzett testedzés vagy szellerni sportágban kifejtett tevékenység, különösen a spor1olói
életrnűvek és csúcsteljesítmények;

g)

természeti környezet: az etnber természetes könryezetének tárgyi javai,
külörrösen a ftzlkaj és biológiai képződrnények vagy képződrnérrycsoportok, geológiai és
geomorfoló giai képződrnények, terrnészeti tájak, tennészeti területek, életközösségek és
ökológiai rendszerek; valamirrt az embert körüh,er,ö környezet fenntartásához kapcsolódó
szellerni terrnékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellenri terrrrékei és tárgyi javai,
különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a veridéglátó-ipari terrnékek, valamint a
vendéglátás körébe tartoző étel- és italkészítésieljárások.

A Magyar Ertéktaról

a

htql :,y'elelniszerianc.korrrtatly,

hu;'magy,ar-enektar

oldalon tájékozódhatnak.

A

nemzeti értékektelepülési értéktárbatörténő
felvétele:
A Ladánybene közigazgatási területérr fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték
felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett
javaslatában.
A javaslatot a II4l2013.(IV.16.) Korrn, rendelet 1. rnelléklete alapján kell elkészíteniés
elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell
berryújtani,
A javaslatnak tartalmaznia kell:
javaslattevő adatait.

a)

a

b')

az értél<árbafelvételre javasolt nemzeti érlékadatait,

c) az éné|dárba felvételre javasolt tremzeti értékfenyképétvagy
audiovizuális dokurne ntáciő ját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószinősitő dokumenturnokat,
valarrrirrt

e) szakértő, illetve szakmai vagy

civil szervezet

tiárnogató vagy ajánlő levelét.

A

polgármester a hozzá benyujtott javaslatokat átadja a .....(. ..) határozattal megalakított
Ladánybenei Települési Ertéktár Bizottságnak, amely a javaslatot megvizsgálja, hogy
megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a Települési
Ertéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáró1, majd döntéséről a javaslattevőt
írásban értesíti.
A települési értéktáraknak a megyei értékíérrbatörténő megküldésekor a bizottság
javasiatot íesz atra, hogy rnely nemzeti értékekfelvételétjavasolja a rnegyei értéktárba.

Abizottság elnöke:
Tagjai:

l2

A Bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről
wrvr,r,. ladan},,betre. iru

a bizottság elnöke a település lakosságát a
honlapon keresztül tájékoztaíja.

A Települési Értektarba lelvett nernzeti értékekbekenilhetnek a Megyei Etéktárba, onnan
pedig a Magyar Ertéktárba, rnajd a következő lépcsőfokként a Hungarikumok
gPijternényébe.

A község vezetése és a bizottság számára egyarárrt fontos és igen nagy jelentőséggel bír
zz, hogy a község lakóirrak lehetőséget nyújtsorr abban, lrogy a kérdéstsaját

szemszögükből vizsgálva, és javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lelressenek
egy külörileges. valóban községünkre jellemző értéktár\étrehozásában, Minden ötletet,
r,éleményt, elképzelést örömnrel r,árunk és köszönettel fogadjuk együttműködési
szándékukat.
Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével!
Ladányben e, 2015. november 24,

Tisztelettel: Kardos Attila
polgárrnester

Ladánybenei Ertéktár Bízottság elnöke
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Ladánybene Községi Önkormá nyzat
Képviselő-testü lete
Helvben

Tisztelt

Ké pvise

lő-testü let

!

A testület 201,4.október 20-i alakuló ülésén Ladánybene község társadalmi
megbízatású a lpolgá rmesteri tee ndőinek e l látásá ra ka pta m biza l mat.
Ugyanezen ülésen felajánlottam a részemre megállapított tiszteletdíjat az
óvoda, iskola, civil szervezetek támogatására. Ezen összeg felhasználásáról
tájékoztatnám a testület tagjait.

70.645 Ft
360.000 Ft
430.645 Ft

2OL4.év tiszte letd ú
2015.év tiszteletdíj
osSZeSen

A összegek felhasználása pedig a következőkre történt / történik:
Bene vitéz Ált.tskola

33.020 Ft

ritász
Bene vitéz Ált.tskola

15.875 Ft
30.000 Ft

Első Kméti Lions Club
Bene vitéz Ált.lskola

24.4oo Ft
150.000 Ft

orvosi rendelő
csiribiri Óvoda
osszeSen

25.795 Ft
150.000 Ft
429.090 Ft

Ka

Tiszte lette

busz bérlés
színházlátogatáshoz
teherjármű bérlése
busz bérlés
szín házlátogatáshoz
jármű bérlése
emblémás póló minden
diák részére
szaniter beszerzés
karácsonyi ajándék

l:

Ladánybene, 2015.november 16.

nácz,l,i{ire Gábor

alpolgármester

