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Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 24.-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község

Önkormányzata Képviselő-testületének ..12016. (V.24.)

önkormányzati rendelete az I12016. (II.22.) 2016. évi költségvetés módosításáról

Az előteri esztést készítette:

Véleményezésreés tárgyalásra

kerekes Tiborné
gazdálkodási előadó

megkapta:

Törvénvességi ellenőrzésre megkapta:

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

szádvári Erika
a\egyző

2015,évi beszámolóban kimutatott visszafizetés:
2014 évi felülvizsgálattal megállapított visszafizetés:

387.520Ft
166.080Ft (szoc.étk.)

Előző évi maradvány igénybevételelőirányzata és a 201600 havi államháztaftási nregelőlegezés
vis szafi zetésénekelőirány zata me gem elé sre került.

A forgatási célúértékpapírbevételi és kiadási oldalon is

szerepeltetésre kerül.

1/a,b melléklethez
Önkormányzat

E.|őirányzati szinten a fent említett módosításokat kell alkalmazni, majd a megfelelő felhasználási
helyre, mint irányítószervi támogatás kerül átadásra.

2la,b me|léklethez
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)
Szintén megegyezik a fent már említett bérkompenzáciőt érintő változásokkal, valamínt az e|őző
évi rnaradvány igénybevétel összegével. Számadatokkal a rrrellékletben foglalkozunk részletesen.
3/a,b melléklethez

Ladárrybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda)
Az Ovoda intézményénekrendelet módositását

az Önkormányzatnál már leírtuk (előző

évi

pénzmaradvány i génybevétel).
Összegzés:

Az

önkormányzati költségvetési támogatások éves szinten megegyeznek a központi rendszerek
adataival. A rendeletmódositás további részletezéséta nregfelelő előterjesztési mellékletekben
r

észleteztűk bőv ebbe

rr.

Kardos Attila sk.
pol,eármester

F.LőTERJES

ZTÉ|,S

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 24.-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzaía Képviselő-testületének ..12016. (V.22,) rendelete

a

20I6. évi költségvetés módosításáról

Ü.i.sz.: 425

-

l2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rcndclet áItalános indoklása:
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
ÁIlamháztartásról sző|ő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §, (1)-(5) bekezdéseiben
foglaltak alapján, figyelembe véve a 2016. évi költségvetéséről sző|ő 2015. évi C. törvény
felhatalmazása alapján elfogadta Ladánybene Község Önkormányzatának és intézményeinek2016.
évi költségvetését; az Önkormányzati és intézményi költségvetési rendelet jelenlegi módosítását a
több jogcímcrr keletkezett bevételi többletek és azok fellraszriálása tették szükségcssé.
Változás az e|őző évekhcz képest, hogy 20l6 évtől a költségvetési rendelettel azonosan itt is Ftosítás vált szükségessé.az eddigi e Ft-os kerekítés neln megengedett.

A rendelet részletes indoklása:
l/a,b melléklethez:
Önkormányzat költségvetési támogatása:

Minden központi támogatás - az íntézménytérintő is - az öriliormányzat számlájára érkezik. Varurak
crlyan bevételi források. an,clyek bár az önkormányzathoz érkcznek, azonban a í-elhasználás a
bcérkezésíigyelembevételévelaz ítttézményekszemélyi jellegű kiílzctéseit és azok járulékait
növelik (bérkompenzáció). valamint az települési szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési
feladatok tárrr o gatásának bizonyo s k i adásai, melyek átkerülnek az intézményekhez.
A beérkezésés a felhaszrrálás jogcímei:
Ellátottak

pénzbelijuttatásai:
támogatás:

2.250F't

- Lakásf-crrntartási

Szociális ágazati pótlék (3

havi)

2.250Ft
2.25OFt

43,81sFt

156.591Ft
Bérkompenzáciő:
Laciánybene Község ÖnkonnányzaLa:

l8-034Ft
54. l 02Ft
36,0ó8Ft
108.204Ft

16.129Ft
16.129Ft
16,129Ft
48.387Ft

1/b melléklet

önkormánvzat kiadásai:

Megnevezés
1)

Előirányzat

Módosítás

K1 Személyi juttatások:23.014.000

Bérkompenzáciő felhasználás
Szociális ágazati pótlék felh.
Pénzmaradvány felh, - Decemberi bér

össznsnN:
2)

Mód. Előirányzat

85.200
34.500
2.398.986

23.014.000 2.518.686

25.532.686

K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:

6.020.000
Bérkompenzáciő
Szociális ágazati pótlék
Pénzmaradvány felh, - Decemberi

felhasználás
felh.
bér
össznsnx:
6.020.000

23.004
9.315
623.769

656.088

rS Dologi kiadások: 27.993.516
Ejjellátó kamera internet feltöltés - Rendőrség 5.000
Rendórség 15.000
Közfoglalkoztatottak dologi tám.felhaszn. 244.032

6.67ó.088

9)

elismerés

27.993.516

össznsnN:

4)

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
5.7l3.000

támogatás
összrsnn:
5.713.000

Lakásfenntartási
5)

264.032

28.257.548

2.250

2.250

5.715.250

K5 Egl,éb működési célúkiadások:
25.z10.653

helyezése

9.829.96I
Ktgvetési mar. tartalékba
Bácsvíz Zrt.egyéb bev.fel nem haszn. része tart. 10,000

össznsnN:
6)

K6

Beruházások:

Közfogl.pályázatos

össznsnx:

tárgyi

25.210.653 9.839.961

35.050.614

5.056.000

eszk,beszerz, 848.037
5.056.000 848.037

5.904.037

7)K7 Felújítások:

összEsnN:
8)

K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

összpspx:

300.000

300.000

300.000

rörrsÉcvETpsl KIADÁsoK
93.307.169 14.129.054
össznsnN:
8)

107.436.223

K9 Finanszírozási kiadások:

KÖH bérkompenzáció

87.774.000

miatti

Áht-n belüli megelől. visszafiz.
Ertékpapír

össznsnn:

(201600)

87.774.000

öNxonlrÁNyzar KIADÁsAI
181.081.169
össznsnn:

48.387

4.975.284

5.a23.671
19.152.725

92.797.671

200.233.894

Ft

1/a. melléklete:

önkormánvzat bevételei:

Meqnevezés

Előirán)zzat

Módosítás

Mód.

Bl Működési

célútámogatások államháztartáson belülről:
152.170.169
Bérkompenzáció
156,59I
Lakásí'errrrt. tám.
2.250
Szociális ágazati pótlék
43.815
Közíbgl. dologi Mü-i támogatása
1.092.069
1)

össznsntq:

1.294.725

152.170.1ó9

2,) 82 Felhalmozási célútámogatások államháztartáson

össznsnF[:
3)

belülről:

83 Közhatalmi bevételek:

össznsEx:
4) B4

20.700.000

20.700.000

20.700.000

Működési bevételek:

Bácsvíz Zrt. -Ivőviz

összEsnru:
5)

153.464.894

8.211.000

szolg.

8.211.000

30.000

30.000

8.241.000

B5 Felhalmozási bevételek:

összEsEx:
ó) 86

Működési céIúátvett pénzeszközök:

össznsnx:
7)

B7 Felhalmozási célúátvett pénzcszközök:

összEsnN,

XÖIISÉCVETÉSIBEVETELEK

össznsntJ:

181.081.169 1.324.725

8) B8 Finanszírozási bevételek:
Költségvetési
Ertékpapír
Államháztartáson belüli rrrcgclőlc gczésck

maradvány

össznsnn:

önxonuÁxyzar

összpsnx:

BEvETE LEI

181.081.169

182.405.894

l7.828.000

17.828.000

19.152.725

17.828.000

200.233.894

Ft

2/b melléklet

KÖH kiadásai:

Megnevezés
Személyi juttatások:
Bérkornpenzáció miatti
Pénzmaradvány felh. - decemberi
1)

Kl

össznsnN:
2)

Előiránvzat

Ft

Mód. Előiránvzat

24.110.000
38.100

bér
1.660.901
24.110.000 1.699.001

25.809.001

K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Bérkompenzáciő míatti
Pénzmaradr,ány felh. - decemberi

össznsnx:

6.186.000
10.287
448.443

bér

3) K3 Dologi kiadások:
Pérrzmaradvány felh. - kötelezettség

össznsnN:

4)

Módosítás

6.186.000 458.730

6.644.730

4.512.000

váll.

604.656

4.512.000 604.656

5.116.656

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

össznsrx:

5) K5 Egyéb működési célúkiadások:
Ktgvetési mar. tartalékba helyezése

összpsnN:
6) K6 Beruházások:

össznsnx:
7)

K7 Felújítások:

8)

K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

4,000.000

4.000.000

4.000.000

317.000

317.000

317.000

összBspN:

összEsnN:

XÖIISECVETÉSI KIADÁSOK

összEsnx:
8)

35.125.000 6.762.387

47.887.387

35.125.000 6.762.387

41.887.387

K9 Finanszírozási kiadások:

össznsEN:

KÖH KIADÁSAI

össztrspN:

2/a. melléklete:

KOH
Megnevezés

l)

Bl

bevételei:

Előirányzat

Módosítás

Ft
Mód.

Működési célútámogatások államháztartáson belülről:

összEsnn:
2.) B2 Felhalmozási célútámogatások áltamháztartáson beIülrőI:

összrsEN,
3) 83

Közhatalmi bevételek:

4) 84

Működési bevételek:

összEsEn,
összEspn:

5) B5 Felhalmozási bcvételek:

összBsEI,,l:
6) 86

Működósi cétúátvett pénzeszközök:

összpsEl.g:
7)

B7 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök:

össznsnn:

XÖLTSECVETESI BEVETELEK

összEsnn:
8) B8

Finanszírozási bevételek:

miatti
Maradvány igénybevétel
összpsptv:
KÖH bérkorrrpcnzáció

XÖH IrEVETELEI

összEsnn:

35.125.000
48.387
6.714.000

35.125.000 616?.387

41.887.387

35.125.000 6.762.387

41.887.387

3/b melléklet

óvoda kiadásai:

Megnevezés
1) Kl Személyi juttatások:
Pénzmaradvány felh.

össznsnN:

-

összpsBn:

Módosítás

Ft

Mód. Előirán},zat

32.362.000

bér

decemberi

2)K2 Munkaadói járulékok
Pénzmaradvány felh.

Előirán:rzat

2.497.168

32.362.000 2.497.168

és szociális

34.859.168

hozzájáralási adó:

8.996.000

-

bér

decemberi

3) K3 Dologi kiadások:
Pénzmaradvány felh. - decemberi

össznsnl[:

674,235

8.996.000 674.235

9.670.235

17.305.000

bér

443.597

17.305.000 443.597

4)

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5)

K5 Egyéb működési célúkiadások:

6)

K6

17.748.597

összpsnN:

össznsBx:

Beruházások:

összpsnx:
7)K7

Felújítások:

összEsBN:
8)

699.000

699.000

699.000

254.000

254.000

254.000

K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

összpsEx:

XÖIISECVETESI KIADÁSOK

összEsnx:
8)

59.616.000 3.615.000

63.231.000

59.616.000 3.615.000

63.231.000

K9 Finanszírozási kiadások:

össznsnx:

ÓVOOa KIADÁSAI

össznspx:

Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet tewezet, melynek elfogadását kérem.
Ladánybene, 2016. május 1 3,

kardos Attila
Polgármester

3/a. melléklete:

ovoda bevételei:

Megnevezés
1)

Előirányzat

Módosítás

Ft

Mód.

Bt Működési célútámogatások áIlamháztartáson belülről:

összusnn:

2.) B2 Felhalmozási célútámogatások államháztartáson belülről:

összEsnN:
3) 83

Közhatalmi bevételek:

4) 84

Működési

össznsEll:

össznsptl:

bevételek:

6.9ó7.000

ó.967.000

6.967.000

5) 85 Felhalmozási bevételek:

összpsntl:
6) 86

Működési célúátvett pénzeszközök:

összn,sEx:
7)

B7 Felhalmozási céIúátvett pénzeszközök:

össznsnx:

xölrsÉcvnTEsl BEvETELEK

összp,snn:
8) B8

6.967.000

6.967.000

Finanszírozási bevételek:

Maradvány

igénybevételel

összrsnN:
ÓVOOa BEVETELEI
össznsnlq:

52.649.000
3.615.000

52.649.000 3.615.000
59.616.000 3.ó15.000

56.264.000
63.231.000

Az önkorm ányzat kiadásai
,,6. §.

Ft

(I) Az Önkormányzat kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő iárulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célúkiadások
- K513 Tartalékok
28.480.714
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb fe|halmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9 F inansz ír ozási kiadások
Önkormányzat kiadásai mindössze§en:

K1
K2
K3
K4
K5

(

2

)F

(3)

o g l al k o

ztatottak létszáma

(e

n g e dé l y

A kiadások részletezéséte rendelet

ez

25.532.686
6.676.088
28.257.548
5.715.250
35,050.614
5.904.037
300.000
107.436.223
92.797.67I
200.233.894
20 rő

ett)

I/1 és I/3. mellékletei tartalmazzák.

3. §.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének I12016. (II.22,) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
,,7.

(1)

§.

Ft

A KÖH bevételei

B1 Működési célútámogatások áIIamháztartáson belülről
B 2 F e lhalmozás i c é 1ú támo gatás o k államháztartás on be lülrő l
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :
B 8 Finansz írozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg, pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszirozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

-ebből: B8l3 Előző évi maradvány

LadánybeneiKözösÖnk.-iHivatalbevételeimindösszesen:

4I.887 .387
6.7 ]1.000
41.887.387

(2) Bevételek részletezéséte rendelet II/2. melléklete tartalmazza.

4. §.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének I12016. (IL22.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Tervezet

Ladányben e község Önkormán y zata képviselő-testületén ek
......... 12016. (V.24.) rendelete
a 2016. évi kÖltségvetésrőI szőlő 112016.(It.22.) rendeletének módosításáról

LadánYbene . Község Örrkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az Államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény (továbbiakb*, Át,t,j r+.
s
bekezdésében foglalt felliatalrnazás, valamint a Szeryczeti és Működési Szabályzatról szól,ó
5/20ll. (V.26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - aPénzigyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményénekkikérésével- és a 2016. évi költségvetéséről ,ráia zotí évi C.
törvény alapján eljárva azalábbi rendeletet alkotja:

l.

§.

Ladánybene Község Önkorrnányzat Kipviselő-testületének 1l20l6, GI.22.) rendeletének 5.§-a
lrelyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkorm ányzat bevételei
(

1)

§§

Az Önkormárryzat bevételei

Ft

B 1 Működési célútámogatások államháztartáson belülről

82 Felhalmozási célútámogatások állarnháztartáson belülről
B3 közlratalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célúátvett pénzeszközök
B7 Fellialmozási célúátvett pérrzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B8 Finanszírozási bevételek

l53,464,894
20.700.000
8.241.000

182.405.894

költségvetési hiriny belső ílnanszírozására szolg. pénzforg. bev. rrrűk, célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh, célra

B813 Előző évi maradvány
Önkormányzat bcvétetei min dössze§en

17.828.000
200.233.894

:

(2) Bevételek részletezésétc rendelet l/2. melléklete tarlalmazza.

2.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1l2O16, (II.22.) rendeleténck 6.§-a
helyébe a következő rendelkezés 1ép:

A Ladánybenei Csiribiri Ovoda kiadásai
,,10.§.

(I) Az óvoda kiadásai

Ft

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célúkiadások
- K513 Tarlalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen :
k9 F inansz ír ozási kiadások
óvoda kiadásai mindösszesen:

K1
K2
K3
K4
K5

34.859.168
9.670.235
17.748.597

699.000
254.000
63.231.000
63.231.000
14 fő

(2) Fo glalk oztatottak létszáma
(3)

A kiadások részletezéséte rendelet

III/1 és aIII14. mellékletei tartalmazzák.

zárő rendelkezések
7.§
E rendelet kihirdetését követő nap lép hatáLyba és hatályba lépésétkövetően a I12016.(II.22.)
rendelet a kiegészítésekkelegyütt érvényes.

szádvári Erika
aljegyző

kardos Attila
polgármester

A kihirdetés napja:

Ladánybene, 2016. május

..

..

...nap

lSzádváriF,rlka
aljegyző

l

A Ladánybenei Közös

Onkormányzati Hivatal kiadásai
.,8.

§.

(l) A KÖH kiadásai
K1
K2
K3
K4
K5

-

Ft

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru\ási

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működósi célúkiadások
K513 Tartalékok

K6 Beruházások
K7 Felújitások
K8 Egyéb í-elhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen:
}(9 Finanszírozási kiadások
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal kiadásai

adó

25.809.001

6.644.730
5,116.656
4,000.000
4.000.000
317.000

41.887.387

mindösszesen:

41.887.387

8fő

(2) Fo glalkoztatottak létszáma
(3)

A kiadások részletezéséte rendelet Ili 1 rnellékletei tarlalmazzák.
5. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1l20I6. (IL22.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(1)

Az

óvo<la bevélelei

F,'1

l Működési

célútámogatások államháztartáson belülről
B2 Fellralrnozási célútámogatások államháztartáson belülről
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bcvétclck
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célúátvett pénzeszközök
B7 Fellralrnozási célúátvett pénzeszközök
KöItségvetési bevételek összesen:
88 Finanszírozási bevételek
B

6.967,000

6.967.000
56.264.000

Költsé1letési hián1l bel5íjfinanszirozására szolg. péni,forg. bey, műk, célra

Költségvelési hiúry bg15[1inanszű,ozására

szolg. pénzJbrg, [g1,. felh. célra

-ebből; B8l3 Előzií élli maradvány
Óvorla bevételci mindösszesen:

3,ő]5.00()
63.231.000

(2) Bevételek részletezéséte rendelet III/2. melléklete tartalmazza.

6.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének Il20I6. (II.22.) rendeletének 10.§a helyébe a következő rendelkezés lép:

Ber ételek meghatározása felhasználhatóság

szerint,

l/2. melléklet a l12016.(II.22.) rendelethez

Bevételek alakulása

Ft
önként vállalt

Kötelező

Bl

N{űködési cétútámosatások államháztartáson

R1

l

Allamig

Osszesen

belülről

Önkománr,7at költsésvetéSi támosatása:
,1,I

Önkormányzati hivatal műk. támogatás

ZöldterüIe!eazdálkodással

l

kapcsolatos feladatok támogatása

fenntartással kapcsolatos feladatok

l 00

34 839
1

4l6

505 250

l8 720 000

l8 720 000

Közviálosítással kapcsolatos feladatok támogatása
köztemető

34,762 200

216

505 250

000

l

00 000

9l4 680

közutak fenntartása

2 914 680

2

Esvéb kötelező feladat támosatása

6 000 000

6 000 000

,I,I2

Lakon külterülefl el kaocsolatos feladatok támosatása
l, l ,bb )-bd )

iogcimekhez kapcsolódó kiegészílés

Ovoda nrűködési támogatása

033 600

24 033 600

Cvermekétkeáetési feladatok átlagos bértámogatása

l 19 526

8 861 760

8 8ó1 760

l0

8l 057

Rászoruló svermekek szünrdei étkeaetése

626 z10

l

l 439 360
2 500 000

2 500 000

Tanvagondnoki szolsáltatás
1

8l5

43 815

952 820

l 952 820

+J

l3)

feladatok támosatása

,l

Bérkompenzáció (Bl l5)

l56 59l

56 59l

101 263 625

Önkormánvzat költségvetési támoqatása összesen:

8l 057

I 626 210

l 439 360

szociális étkeztetés

3_]3

l0 l l9 526

l

I(önvtári és közművelődési

4 693

693 1r,

Gvermekétkeáetési feladatok üzemeltetési támosatása

Szociális ásazati nótlék (B

7 200 000

7 200 000
4

szociális feladatainak eqvéb támogatása

Telenülési önkormánvzatok

7,72 250

9 866 157

o1,odaoedaeógusok átlasos bértámosatása

óvodanedasósusok nrunkáiát könetlenül s. átlagos bértámosatása

l

250

9 866 157

2 500 000

31 762 200

l38 525 825

R 1 6 Támogatásértékíi hevételek

oEp finanszírozás
MKP közfoeIalkoZatottak bértámogatáSa
MKP közfoslalkozatottak dolosi támogatása

3

714 000

3 714 000

l0

133 000

l0 l33 000

l

092 069

Támosatásértékű bel,ételek összesen:

l1 939 0ó9

0

0

1

092 069

l1

939 069

belülről

82 Felhalmozási célútámosatások államháztartáson
83 Közhatalmi ber,ételek
önkománvzat saiátos működési bevételei
Gépiárműadó

6 000 000

6 000 000

Ioarűzési adó

13 000 000

l3 000 000

l 200 000

t 200 000

kommunális adó
Birsások. nótlékok

önkormánvzat

500 000

500 000

saiátos működési ber,ételei összesen:

0

20 700 000

3 069 000

3 956 000

0

20 700 000

84 Működési bevételek
Működési bevételek
Eeréb saiát bevételek (berleti dílak,szoc, étk )
va svonkezelésből származó bevétel
Tor ábbszámlázon

szolgáltatás

7 025 000

300 000

300 000

916 000

9

16 000

wéb saiát bevételek
kamat bevételek
F,gvéb saiát ber,ételek összesen:

4 285 000

3 956 000

0

8 2.1l 000

l20 187 694

27 l56 000

31 762 200

l 82 405 894

B5 Felhalmozási bevételek

86 Működési célúátvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célúá§,ett pénzeszközök
B1-7 költspévetési bevételek összesen

R8l3 Pénzforsalom nélküli bevételek / előző évi maradvány
Pénzforsalom nélküli bevételek lelőző évi maradvány

l'

:

l 7 828

17 828 000

/

Pénzforsalom nélküli bevételekl előző évi maradvány
ön kormá nyzati bevételek mindösszesen:

17 828 000

17 828 000

B8 Finanszírozási bevételek

/ összesen:

0

120 481 694

000

l 7 828 000

0

l7 828 000

44 984 000

34 162 200

200 233 894

A

]évó adatok koteIelii feladatokként éneIrrrezendók. alábontásssal küIönbajzletve neg az állarnigazgatási

tábIáZatban

és önként váIlaIt feladatokat
l,'1. mclléklet az Ii

Ladánvbene Község Önkormányzatának 20l 6. ór,i kiadások alaku|ása

CoFoG

sza kíe-

Fogl.

Nlegnevezés

|ádat

Kl

K2
M. adót

Szem.

jutt.

száma

K3 Dologi
kiad.

t.jár,

K.1

sZocpol.
eIl,

K5
K6
Múk,célú Beruházkiadások

ások

K8
K7
Egyéb
Felújí- felhalm,
tá§ok

20l6 (ll 2] ) Iendelethez

K9 Finansz.
kiadások

célú

Osszesen

kiad.
Ónkonn-i iosaIkotás

999000

l 1]()

1

l]]ri iilIal:]
999000

1

1

535 769

92 216

3|

szociális íellátás

960302

közlemetó

680001

Lakóincatlan bérbeadása

3

Tanalékok

1]()

fennt és m

\etn lakotngatlan

680002

ii-,,ii ,,I i,]j,|

E(tí]

\

]

999000

onk hir,atal

999000

ovodai nel,elés

900.100

kieme]t állami vao,önk rendez

l)j l0]0

999000

relepülési hulladék

14.25

i

Szennvl,iz rr,úitése_
\liztelmeIéS -kezelés
kozvilá gííás

3000

x

i]i)]

ci l0

j

!)

4 065 000

í.ll

.i]]]iI alr:r,l!lI l l',]]3]i

]i)i

025

liíj8

'il}il

195 000

35 ]73 387

35 173 387

52 649 000

52 649 000

000

l

{]i]i

I i6,:
848 037

782 000
í.}1ríl

4 233 069

t

!)cl]

l 2r_

u00

226 000

,l7l

300

300

27 000

l27 000

3 601 000

3 601 000

724 000

3 ,168 102

l

2 159 600

000

,,.l^3

1 :91]

95 000

l 71

Zöldteíület-keZeIéS

000

4,13

5 0;l0 000

1

226 000

999000

1

l3l
38 000

5j9 032

2 578 000

33 ,l55 998

4 915 2.84

] 000

999000

8

l0 268 000

lii;]il1

'] i)i]i,ait:

8.11402

28 480,714

975 000

l 782
l ]l:

ír9i) í}{ii}
3 000 000

000

l

közutak hidak

1 9o2 6o0

000 000

aji iií;(
s

TKT

999000

1r

i

999000

()4j lólr

1

699 000

405 000

berbeadasa

közhasznírak foql

(b](]

]l

!l:.]]!

999000

í,ttÍ.}

a,.j' i.it|\

i)'l1]al i..]]'ií]ili \ ájjrJ

l

553 600

1,Iil;:|!

999000

97l

§

l

6 650 000

i|,f,.,i,j]li.a;li

7 121

:" ],r,.r

Onkorrn i
,

01

5 796 986

584 502
j{

,l íj{}i)

2 -tr9{i íit}íi

0060]()

999000

\láros_- és kózséec

]]1

999000

Házlorvosi alanell

354 000

35,1

86230 l

Fogorvosi alaoellát

241 000

24l 00o

999000

Család- és nől,éd

_ ;:i:j1,1]

r::rilrll

., ;:

|

|:l

336 500

93 000

1

524 000

]

(r]lr

()8]1|] l

931 l02

SDortlet,núk, éS feil

999000

könyvtári

9 l

050]

2 532 000

cil,il

!

684 000

742 000

l

l

968 000

262 000

556 000

421 000

illle]l

civil

999000

EgYházak közösségi
tev

:6]

szerv múk,tátn
.]'i:).]] ij)]'ii]ií ..,;iinli

96 000

i

'Ji)

l

2ó 000

3 559 000

:|'i,)!!,

2 s§3

720 000

l

91 {l

630 000

300 000

3

0

:il{} llir0

lskola fenntartása (aISó tasozat)
skola fenntartása (felső tasozat)

I:0

999000

j

562912

Gvennek étkeztetés(óvoda)

l 5

5629l3

GYermek étkeztetés( iSkola
,|,|,,.| ,., i,.,,, ., :j,,]

ól

1

000

í; l

i

i)|;c

61

489 000

l

82 550

0]0jl

889921

07055

889928

{t{}{i

82 550

;bbc] il;lkeili l aiillt
l)9ó!

000

:l89 000
.1§9

0900l

{}{}l}

6j0 000

és hitéleti

lll
1]9:

{ra\i}

1 91ó 000

.ii)i)i ij;]'k3ii .. ájjaii
999000

oliti

| 28J í}00

556 000
l

000

ó58 000

ía, ili;í]

illll:

t}á {ií*}

3 996 000

54 000

l

szerv míik tárn

- l:ilirl]l illl;tll:

l)E10]0

0.5

931l02

38 000

ó58 000

szols
!

2 143 500

1.:i

KöZm Infézm
i;liiél]

999000

90 000

i)ijl

j

tl;i,,.i il:li.rlll l::]]l]
í18

l

§2 ,{5$

3l

)

750

31 750
{ ?qí}

.]

szociális étkeztetés

l 9l5

augondnoki
||

ó00

5l7 8l7

}'|)

3 349 000

3 3,í9 000

l

1 331 4l1

904 000
l -:) íl!]i)

)51

999000

ennészetben n\.úitott sveímekv

500 000

500 000

0]052

999000

eleoü]ési tám,-Onk által tenn nr

300 000

30o o00

060]0

999000

akáSfennt,t,nolma

3l3 000

06():0

999000

onli,ált,nYú|t, lakáSt

999000

eleDü|ési támocatáS

onkormánvzaí összesen
r l|rl] j

l*é]li

\

t!]]ali

1 313 000

]00 000

300 000

602 250
20.00

5 532 6Eó
li]a

676 oEE
ji§

lii]í]

2E 251 54E
j1

715 250

3 ó02 250
35 050

ól4

ó,i(| 0i]í.}

9o4 o37

cs4

()í]c

0

300 000

l

92797 67l

200 233 894
I

I/4, melléklet az 712016. (II.22.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)
Ft-ban
Beruházások
önkormán yzaí tár sy i eszköz beszerzés
védőnő társyi eszköz beszerzés
IkszT tárgyi eszköz beszerzés
város és közséssazdálkodásra társvi eszköz beszerzés
Lakóinsatlan társvi eszköz beszerzés
Nem lakóinsatlan társvi eszköz beszerzés
közfoslalkoztatottak társvi eszköz beszerzés
Temető kerékpár tároló kialakítása
Telek r,ásárlás
Telek vásárlás
K6 Beruházások mindösszesen:

Felúiítások
K7 Felúiítások mindösszesen:

699 000
38 000

26 000
190 000
38 000

572 000
848 037
635 000
318 000
2 540 000
5 904 037

0

Ewéb felhalmozási célúkiadások
Első lakáshoz iutók támogatása
k8 Ewéb felhalmozási célúkiadások mindösszesen:

300 000
300 000

I/3. melléklet a 112016.(IL22,) rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Ft
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíi)
Esvéb nem intézménviellátottak
- ebből: szépkorúak támogatása
- ebből: önkormányzat
segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni
- ebből: önkormányzat
segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyárt
gy.étk.csomag)
- ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47. §. (1) bek. c)
oontia)
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.)
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások
alaoián) adott oü-i ellátás
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások
alanián) adott term.-i ellátás - csomag
- ebből: te eoülési támosatása (Szoctv. 45. §.) - beiskolázási t. természetbeni
- ebből: te epülési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás
- ebből: te epülési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti
- ebből: te epülési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési
k4 Ellátottak nénzbeli iuttatásai mindösszesen:

Esvéb működési célúkiadások
Rendőrség támogatása
Polsárőr Esvesület
Római Katolikus Egyház
Szociális Feladatellátó Társulás
Laiosmizse Tűzvédelmi és Mentési köztestület
Ladánybene-Felsőlaios Szennwíz-elveztési Önkormányzati Társulás
Kecskemét Aranyhomok Egyesület
Ladánybenei Labdarueó club
Tartalékok
-Bácsvíz felhalmozás
- Iskola tomaszoba felhalmozás
- Képviselői lap-top 20I5 évífel nem használás elhatárolása pl.: Ladánybenei
évkönw kiadására
- ellátottak pénzbeli ellátására évközben, ahova szükséges
- tartalék
- P o sárm e steri B ál kie gé s zítés e a i átszőtér fe l ú j ításár a, b eruházásr a
k5 Esvéb működési célúkiadások mindösszesen:

l00 000
l50 000
200 000
200 000
500 000
1

013 000
200 000
700 000

1 150 000

300
302
500
400
5 715

l

000
250
000
000
250

20 000

300
300
3 000
1 300
171
195
630

000
000
000
000
300
000
000

3 1l0 261
5 715 000
991 000
4 405 000
14 813 053

1

Finanszírozási kiadások
Ladánybene Közös ÖnkormányzatiHivatal
Ladánybenei Csiribiri Ovoda ( Intézmény)

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
k9 Finans zírozási kiadások összesen :

( Intézmény)

35 050 614

35 173 387
52 649 000
4 975 284
92797 671

IIi3 . m elléklet a

Il

20 1 6. (II.22,) rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai
F,í

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Osszesen:

A táblázatban

ere

0

deti előft ány zat nem szerepel.

IIl4. melléklet a

1

l

20 I 6.(IL22.) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása 1ÁrÁ- val együtt)

Ft
Beruházások
Informatikai eszköz beszerzése. létesítése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése
K6 Beruházások mindösszesen:

Felúiítások
K7 Felúiítások mindösszesen:

254 000
63 000
317 000

0

A táblázatban lévó adatok álamigazgaési feladatokként értelmezendők,

alábontrás az idei évben nem teTvezett, mely önkéntes feladat lenne.

benei kiiziis

CoFo
G

01

1

130

Szakfeladat
999000-

Fogl.
száma

Megnevezés

1

Onk, és
tjnk.hivatal

Önkormányzat iisszesen

Kl

Szem.

jutt.

K2
M. adót
t.jár.

ti Hivata

K3

Dologi
kiad.

K4
Szocpol.
elI.

IIl1. melléklet az Il2016,(It.22.) rendelett

2016. évi ki

K5

K6

kiadások

zások

Míik célri Beruhá-

8

25 809 00l

6 644 730 5 l16656

4 000 000

317 000

8,00

25 809 00l

6 644 730 5 116 656

0 4 000 000

317 000

alakuI

K7

Fel jítások

K8

Egyéb
K9
felhalm.
Finansz.
célri kiad.
kiadások

41 887 387
0

0

Bevételek me ghatározása felhasználhatóság szerint.
II/2. melléklet a

Il20l6.(tI.22.) rendelethez
Bevételek alakulása a Ladánybenei Kiiziis Önkormányzati Hivatalnál

Ft
B1
82
83
84
85
86
87

Míikiidésicélrfi támogatások államháztartáson beliilr I
Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr l
kiizhatalmi bevételek
Mííkiidésibevételek

Felhalmozási bevételek
Míikiidésicélri átvett pénzeszkiiziik
Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiziik
B 1 -7 Kiiltsgévetésibevételek iisszesen

B8 Finans zír l.zási bevételek
B813 Pénzforgalom nélkiili bevételek l elózó évi maradvány l
88 l 6 lrányítószervi támogatás bevétele
Bevételek mindiisszesen

Kcjtelez

örrként vállalt

Allamis.

Osszesen
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0 41 887 387 41 887 387

0

6 7I4 000

:

0

6 714 000

35 173 387 35 173 387
0

:

0

összesen

0 41 887 387 41 887 387

0

41 887 387

lI

l/2. nrel léklet a l l20 l 6.(l1.22.) rendeletlrez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál
F,t

81 Míik dési cél támogatások államháztartáson beliilr l
82 Felhalmozási cél támogatások államháztartáson beliilr l
83 kiizhatalmi bevételek
84 Míiktidési bevételek

Mlkqdé i!9y91919k
szociáIis étkezok
Intézrnényitérítési
díi - óvoda
Intézményi térítésidíi - iskola

Munkalrelyi étkezok

kcjtelezo

Államig.

0
0
6 967 000

0

0

2 775 000

254 000

254 000

2 l59000

2 l59 000

254 000

254 000

l

524000

88 Finanszír ozási bevételek
B8l3 Pénzforgalom nélki_ili bevételek l elozíó évi maradválry /
88 l 6 lrányítószervi támogatás bevétele

Bevételek mindiisszesen

:

524 000
0

l 000

B5 Felhalmozási bevételek
86 Mííkdési célr átvett pénzeszkiiztik
87 Felhalmozási célr átvett pénzeszkiiziik
B1-7 Kiiltsgéyetésibevételek iisszesen

6 967 000

2 7]5 000

Egvébsqiá_bgyg1glek
kamat bevételek
Egyéb míikodési bevétel

össz"""n
0

l

Vendég étkezetetés

onként vállalt

l

000
0
0
0

:

6 967 000

0

0

6 967 000

56 264 000

0

0

56 264 000

3 615 000

3 615 000

52 649 000

52 649 000

63 231 000

0

0

63 231 000

A áblázatban |évő adatok kaiieleó feladstokként érte|mezendők, alábontásssal különb,iiztetve meg az önként vá|lalt f9ladatokat. az idei évben nem tcrveztiink.

IlI/l. rnelléklet az

CoFoG

Szakfeladat

09l l l0/091 l40 999000-

Megnevezés
Ovoda nevelés

Fogl.
száma

Kl

Szem.

jutt.

l{L

M.

adót

t.jár.

l0 29 065 168 8l?2235
2
3 |12000
832 000

K4
K3 Dologi
Szocpol.
kiad.
ell.

562912-

Óvoda

0960

5

5629 1 3-

Iskolai i rrtéznrénvi étkeztetés

096025

562911-

Murrkahelvi étkeztetés

l98 000

3390

562920-

verrdés étkeáetés

933 000

0

1

1

1

0403 7

5629l

8-1

lntézményen kíviili
írverrnekétk.

l

0705 l

88992

l-

l

szociális étkeztetés

ovoda kiadások iisszesen

l

l

341 000

358 000

Míik.célrl Beruhákiadások

3 460 597

0960 1 5

irrtézménv1étkeztetés

K6

K5

zások
699 000

K7
Fel jítások

1l

20l6. (l1.22.) rendeletlrez

K8

Egyéb
felhalm,
célt]l

kiad.

K9

Finansz.
kiadások

254 000

Osszesen
41 601 000

4 269 000

8 213 000

6 359 000

8 058 000
198 000

933 000
0

I

14,00

34| 000

358 000

2 529 000

34 859 168 9 ó70 235

17 748 597

4228 000
0

0

699 000 254 000

0

0

63 231 000
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kapitúnysógvezető
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A KE C SKEMÉ TI RENDÓRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉrunXEBEN
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III/3. melléklet a I l20 1 6.(IL22.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célúkiadások, ...

A táblázat az idei

Ft
évben nemleges, az eredeti előirányzat

alaplán.

III/4. melléklet az 112016. (II.22,) rendelethez

Óvoda felhalmozási kiadásai (ÁFÁ-val együtt)

Ft
Beruházások
Informatik ai eszköz beszerzése. létesítése

318 000

Eeyéb társyi eszköz beszerzése, létesítése

381 000

K6 Beruházások mindösszesen:

699 000

Felúiítások
Ingatlanok felúiítása(betonszegély)

254 000

K7 Felúiításokmindösszesen:

254 000
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A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.

§ (4) bekezdése alapján aLad,ánybene község

2014. évi közbiztonsági helyzetről tartott beszámolót

a Képviselő Testület

határozatával elfogadta, a Rendőrség részérekülön feladatot nem határozott meg.

A telePülés 2015. évi bűnügyi-közrendvédelmi helyzete - hasonlóan a korábbi
tárgyév, és azt megelőző év összehasonlításával

kerül bemutatásra.

egyhangú

ével<hez

_a

I.

A TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTEKELÉSE
1./A bűnüeyi helyzet alakulása

Ladánybenén 2015-ben is gondot okozott a külfloldi állampolgárok által elkövetett kisebbnagYobb jogsértésekmegelőzése, felderítése.A jelenlegi jogszabályi l^áttér nem biztosítja a
rendőrségnek az a lehetőséget, hogy a vendégmunkások jelenlététfolyamatosan figyelemmel
kísérhesse. A külíÖldiek által elkövetett jogsértésekfelderítésétnagyban megnetrezíti, hogy
személyazonosságukkal kapcsolatosan számtalan esetben nem rendelkezünk információvái,
mivel a szálláshelyüket, munkaadójukat folyamatosan változtatják. Az országban törlénő
jogszení hrtőzkodásukat ellenőrizni nem lehetséges, mivel a határregisztráciő az Eurőpai
Unió országainak közö s határ ain me gszűnt.
Továbbra sem tudtunk egyedül hatni a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatív irányba
befolyásoló tényezőkre, szükség volt a társszervek, más hatóságok, valamint az itt élők
fi gyelmére, segítségére.
1/1

A regisztráIt bűncselekmények számának alakulása

Ladánybene illetékességiteruleÉn 2012. évben 45, 2073. évben 36 és 2OI4. évben 23
esetben, 2015-ben 28 vált ismertté bűncselekmény elkövetése. A településen regisztrált
bűncselekmények száma a2014. évihez képest 21.7 %- kal nőtt, A lakosság arányáravetítve a
megyei átlag alatti fertőzöttséget jelent. Az összes bűncselekményből 12 volt kiemelten
kezelt. A közterületi elkövetések száma 5, ebből a kiemelten kezelt bűncselekményi
kategóriába 1 bűncselekmény tatlozoíí.,azaz a bűncselekmények 21.7%-át követték el

közterületen.

Az

élet, a testi épségés az egészség elleni bűncselekmények száma 2 volt 2015-ben.
Megállapíthatjuk, hogy 2015. évben i már nem a garázdaság volt a domináns, mint azt az
előző években megfigyelhettük. 2 testi sértéstörtént, melyek a kocsmai iszogatások során
verekedésekre vezethetők vissza. Az alkoholfogyasztás - mint oksági tényező - most is
meghatározó volt.

1l2 A regisztrált bűncselekmények 1000 lakosra vetített aránya

A

regisztrált bűncselekmények 1000 fore jutó bontásban Ladánybene vonatkozásában a 2OI5.
Ez a szám 20l4-ben 22.5 volt. A kömyező települések 1000 fore eső
bűncselekmény számait összevetve, nincs okunk a szégyenkezésre. A települést a Kecskeméti
Rendőrkapitányság más hasonló lélekszámútelepüléseivel - Helvécia (I3.96), Nyárlőrinc
(10.8) Jakabszállás (17.73) és Városftjld (9,2) - történt összehasonlításban vizsgáltam,

évben 17.6.

t/3 A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A

rendőrsé

g

áItal kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása Ladánybene területén 2012-

2

Tisztelt Képviselő Testület!

A

Ladánybene település közbiztonságát elsődlegesen biztosító körzeti megbízotti szolgálati
fotma több évtizedes múltra tekint vissza és meghatározó szerepet tölt be a közbiztonság
védelmével,f-enntartásával összefiiggő rendőri munkában. A körzeti megbízotti szolgálat
meglratározó alapelve, hogy segítŐ. támogató és együttműködő tevékenységéta lakosság
széles rétegeire támaszkodva, a helyi állami, társadalmi szervezetek és önszetveződések

részvételévelerednrénye sen

v é gezze,

A

körzeti megbízottak felelősségvállalását tovább fokozza, hogy a lakosság az intézkedést
tőlük várja el még abban az esetben is, ha nem a Rendőrség hatásköréb e tartoző
bejelentésekkel, problérnákkal keresik fel őket. A bizalommal hozzájuk forduló
állampolgárok gondjaival, panaszaival kapcsolatos intézkedéseket törvényesen, gyorsan,
szak szerúen é s empáti ával kell vé grelraj tarri.
Ladárrybene község Kecskenrét Megyei Jogú Város agglorrrerációiába. a Lajosmizse
Rendőrőrs illetókességi területéhez tartozik, ezáltal a munkavállalók jelentős számban
irrgáznak a megyeszékhely és a település között, miközben ingatlanjaik a nap nagy részében
,,gazdát|anul" maradnak. A közlekedési és közbiztonsági helyzet alakulását jelentős
mértékben meghatátozza annak ftldrajzi fekvése, űthálőzata, a környező városok, települések
adottságai, a lakosság összetétele, valamint a munkavállalás lehetőségei, melyek sok esetben
kedvezőtlenül hatnak azitt éIők szubjektív biztonságérzetére. A hobby jellegű, nem állandóan
lakott tanyák, hétvégiházak védtelensége,a fejlett. viszonylagosan jó minőségű és nagy
forgalmú úthálózat (52-es főút, 52|1, 5212 és az 52l4-es utak), a környező, bűnügyileg
f-ertőzöttebb városok (Kccskemét, Lajosmizse, Kunszentmiklós, Dabas) közelsége. és az utazó
bűnözők tevékerrysége.amely munkánkat jelentősen nregnclrezíti. Tennészetesen továbbra is
hatással bírt a iogsértő cselekmények keletkezésérca gazdasági válságból adódó
elszegényedés,munkanélküliség is.
A rendőri munka tervezésénél-szervezésénél
külön figyelembe kell venni azt a körülménl.t is,
hogy a község belterületét körülölelő tanyavilágban élők a külvilágtől elzárva, egymástól
nagyobb távolságban élnek, a kommunikáció lehetősége meglehetősen csekély.

A Lajosrnizse rendőrőrs illetékességi tenilete Ladánybene községen kívül még további öt
településre terjed ki, nagysága megközelítőlcg 42000 lrektár, a lakosság szánra pedig kb.
24000 fő, Ebből Laclánybene illctókességi területe 40.74 km2 1597 íő lakossal, 4L75 fo/km2
népsűrűséggel. A Lajosmizsei Rendőrőrs illetékességi teniletólrcz kapcsolódó kiterjedt
tanyavilág kb.3000 tarryaépületet foglal magába, melynek körülbelül 40 Yo-a a lakott, Ezerr
körülmények fel adatai nkat é s m unkánkat tekintve ki errrclten me ghatározók,
A község a kerekegylrázi KMB csoporthoz kapcsolt. jelenlegi 1+4 (a Ladányberrén szolgálatot
teljesítő körzeti rnegbízott csak névleg tartozik a csoportlroz" meft szolgálatát Ladánybene
ter[iletén látja el) szetnélyes létszárnával Kerekegyháza és a rendőri részről hozzá kapcsolt
telepüIések folyamatos rendőri ellenőrzése körültekintő munkaszctvczést igényclt 2015-ben
is.

Továbbra sem győzzük hangsúlyozrri az állarnpolgári odafigyelés, gondoskodás fontosságát,
A rnegfelelő biztonsági rendszerek
(zárak, riasztók, megfelelő rryílászárók) használatával, az idegenekkel szembeni óvatossággal,
valamint a lakosok egymás iránti nagyobb odafigyelésével a bűncselekmények nagy része
rncgclőzhctő lcrrrrc, Az oda nem íigyelés,hanyagság és közönyösség megí'elelő táptalajt nyújt
a bűnözői elemek tevékenységének,melyet azok az értékeltidőszakokban is kihasználtak.

mellyel az áldozattá válás esélyétlelret csökkerrteni.
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II.

KOZRENDVEDELMI HELYZET

A közterületi ielenlét

1./

Az

alábbiakban isrnertetném a főbb közrendvédelnri eredményeket. valamint ez irányú
tevékenységünk alakulását a város és az őrs illetékességi területén.

A közbiztonsági

rrrutatók vonatkozásában a korábbi évhez hasonlóan cgyes esetekben
növekedés rníg más esetckben visszaesés tapasztalható. Továbbra sem a statisztika
nresterkélt évenkéntinövelése a célunk, hanenr nregpróbálunk nagy,obb hangsúlyt

fektetni a tudattrs és célirányos. problémarrregoldó és segítőkész hozzáállásra. A
rendőri intézkedések ebben az évben is alaposak és körültekintőek, melyek esetenként
az áIlampolgárokban szigorúbb rendőri fellépés&zetét kelthetik. Munkánk során a
hatályos jogszabályi normákat rTrinden esetben rnaradéktalanul betartjuk. Továbbra is
heti egy alka|onrmal. nagyobb rendőri erő mozgósításával közbiztonsági. közlekedési,
bűnügyi szűrő, kutató munkát folytatunk. Ezeknél az akciőknál különös figyelemmel
kísérjüka külterületi lakosokat, valamint az időseket.

Eddig is és ezen túl is a hétvéginapokon megerősített éjszakai járőrszolgálatot
végzünk, mely során fokozott ellenőrzést tartunk a szőtakozóhelyeken, kocsmákban.
Ennck erednrényekérrt Lajosrnizse Rerrdőrőrs illetékességiterületén csökkcntek a
hétvégiéjszakai randalírozások.

20l3-ban 190, 2014-ben 173.20l5-ben 186 esetben tafiottrrnk nagy,obb rendőri erő
igénybevételévclközbiztorrsági és közlekedésbiztonsági akciót a Lajosmizsei Rendőrőrs

tcrületén, Ezen akciók során Fülöpháza település is be volt vonva az ellenőrizerrdő települések
körébc.
2./

A közrendvédelmi szolgálatteliesítés gyakorlata

A körzeti megbízott szolgálatát elsősorban

a í'eladatok fiiggvényébenteljesíti. Folyamatosan
településen
elkövetett
bűncselekmények
és a rendezvények időpontjait, A körzeti
értékeljük a
megbízott szolgálat szervezése ezek alapján történik, A körzeti megbízottat a településről több
esetben hosszabb rövidebb ideig más fcladatok ellátására kellett vezényelni, de így is a
te l epül é sen te lj e s íti szolgálatai j e l entő s r é szét,

A Ladánybenén szolgálatot teljesítő körzeti megbízott 1755 őrát volt szolgálatban ebből 1132
órát töltött a településen. A Lajosmizse Rendőrőrsről más kollégák is teljesítettek szolgálatot a
településen.Ez2015 évben 693 őrát ielent. A szolgálat teljesítéseksorán a2015. évben a
településen 206 főt vontunk igazoltatás alá. KözüIük 23 íővel szemben alkalmaztunk
íigl,elmeztetést, 5 fővel szemben íbganatosítottunk biztonsági intézkedést, 9 fó-r,el szetnben
foganatosítottak előállítást, 3 fóvel szemben elővezetést. 1 fő került elfogásra és 34 fővel
szemben alkalmazturrk helyszín bírságot 665,000 Ft összértékben.
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ben 37,2013-ban 22,mig2014-ben 13 volt. A 2015. évberr regisztrált 28 bűncselekmény
közül 5-öt követtek el közterületen.
A vagyon elleni bűncselekmények száma kis mértékben nőtt. Továbbra is az á|ía|ános és a
betöréses lopások az elsődlegesek.

A

lopásokat, betöréses lopásokat jellemzően továbbra is az átutaző bűnözők, illetve a
külterületi részen letelepedett személyek, valamint rokonaik követik el. Az ingatlanok
sérelméredolog elleni erőszakkal elkövetett lopások száma 4-röl, 5-re emelkedett. Az
általános lopások száma 8-ról 11-re emelkedett.
regisztrált bűncselekmények közül még nagyobb figyelmet fordítunk a kiemeltnek
minősített bűncselekmények felderítésére.Jó irányban haladunk e téren, de a lopások, a dolog
elleni erőszakkal elkövetett lopások felderítéséremég nagyobb figyelmet kell fordítanunk.
Ezen bűncselekmények felderítésieredményességében nem maladunk el a Kecskeméti
Rendőrkapitányság felderítésieredményeitől, de mivel jóval kisebb településről beszélünk
mint a megyeszékhely, így a felderítésieredményességnek meg kell haladnia Kecskemét
városét. A jövőben eziránybankell fejlesztenünk felderítésieredményességünket!

A

A megye területén

1/4

a kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

Ladánybene területén tapasztalí enyhe növekedés a kiemelten kezelt bűncselekményeik
kategóriájában nem áI1 összhangban a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon
tapaszta|t tendenciával. A megye területén 20l2-ben 10070, 20l3-ban 8899, 20l4-ben7802,
mig 20 15 -ben pedi g 7 5 2 6 bűnc selekmény,t re gisztráltak
2./

A szabálysértésekkel kapcsolatos adatok

Kiemelt figyelmet fordítunk a szabálysértésekre. A településen2015. évben 1 esetben tettünk
feljelentést szabálysértés miatt. Ebből nem volt tulajdon elleni.
3./

Közlekedésbiztonsáei helvzet

iítas vezetőkkel szemben - legyen az gépkocsi, motorkerékpár vagy kerékPár
vezetője - a zérő toleranciát a\ka\mazzuk. Ezen a téren nem lehetünk elnézőek, mert
még mindig sokan ülnek felelőtlenül alkoholos befolyásoltság alatt a volán mögé és
ezzel a saját és mások életétteszik ki veszélynek.

Az

közlekedési balesetek száma 2015. évben 2 volt. Az elsődleges kiváltó okok a sebesség
helytelen megválasztása és az irány változtatás szabá|yainak megszegése miatt tÖrtént.. Az
itta;ság, miniokozatitényező nem merült fel. A 2 személyi sérülésesbaleseten kívül anyagi
káros baleset nem történt, azonban a két balesetben összesen 3 személy sérült meg. 1 fő
súlyos, mig2 fő könnyű sérüléstszenvedett-

A

közlekedési bűncselekmények száma nem változott, 1 maradt. Nem jártunk el ittas
állapotban elkövetett járművezetés vétségielkövetése miatt, mely eredméty a kÖzterÜleten

A

történő hatékony szűrésnek köszönhetjük.
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2015. évben több esetben szeweztúnk közös külterületeket érintő közbiztonsági
akciót a Kiskörösi és Kunszentmiklósi Rendőrkapitánysággal, mely során a feladat

végrehajtása egymás területére történő átnyúlással valósult meg.

A

meghatározotí f-eladatok végrehajtásáról a jelentési kötelezettséget a szakirányító
szerv felé határidőben teljesítettük. A közterületi szolgálat megerősítése érdekében
rendszereserr igónyeltük a KészenlétiRendőrség erőit, ami a közbiztonságra pozitív
hatással volt.
4./ Ren

dezvénybiztosítások

A

településen tartott nagy nézőközönséget vonzó kulturális programok biztosítása az Őrs
állománya által rnegtörtént, mely során rendőri fellépést igénylő események nem történtek.

5./

Körzeti meebízotti státuszok

A

Lajosmizsei Rendőrörsön

a körzeti megbízotti státuszok

feltöltöttek.

Ez

vonatkozik

Ladánybene településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízotti státuszra is.
A közterületi jelenlét növekedéséből adódóan a körzeti megbízottak több esetben ész|e|tékaz
állampolgárok által elkövetett bűncselekményeket, illetve szabálysértéseket, az intézkedési
mutatók emclkedése is erue vezetlrető vissza. Az intézkedési aktivitás ernelkedése ellenére
arányában többször éltek a figyelrneztetéssel, ha ez már nem volt célravezetŐ. lrelyszíni
bírságot alkalmaztak a fokozatosság elvének betartásával.
ó./ Ügveleti tevékenysée.tevékenvséq-iránvításiközpont

Ismert mát a tény, hogy a Rendőrségen belül az ügyeleti rendszer átalakitásra került.

Bejelentés esetén még egy ideig továbbra is hívható szám a 107, de ennek helyét már áfveszi a
112 hivőszám. Az ügyeleti rendszer áta\akítását követően az országban két helyen
Szombathelyen és Miskolcon fogadják a hívásokat, majd tovább irányítják a megfelelŐ

rnegyei Tevékenység-irányításiKözporrtba. A megyében szolgálatban lévő állornányt a
Tevékenység-irányító Központ irányítja. A városi Rendőrkapitányságokon és az Őrsökön
megszűntek az ügyeletek.Ezzel az intézkedéssel is több rerrdőrt tudunk szolgálatba állÍtarri a
közterületeken.
7./

Egvüttműködés

Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan az gredményeink elérésébcnmost is nagy
szerepet játszott a társadalmi szervczetekkel történő szoros együttműködés és a sok
közös szolgálat, Tekintettel ana, hogy a településen nem működik polgárőrség, ÍgY
velük közös szolgálatunk ncm volt, de a rendezvények biztosításában a helyi
önkéntesek is részt vettek.

Együttműködés alapján 2015 - ben az alábbiakban kerüIt sor közösen
szolgálatra a Lajosmizse Rendőrőrs vonatkozásábanl

teljesített

Bevándorlási és Allam lsársási Hivatal
és Vámhivatal
Nemzeti
^dóI

Forrás: A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

által rendelkezésre bocsátott HIKK statisztika 20l5.
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3. A 19

meeyére kiteriedő

végreha i tásán ak tarrasztalatai

24 órás közterületi ielenlétet biztosító

intézkedés

Az

egyes szolgálati felaclatok végrehajtása során kiemelten kczeltük a lakosság
biztonságérzetének fokozását. Intézkedéseinkben alkalmaztuk mindazon

lehetőségeket, melyek alapvetően egy szolgál(tat)ó, segítő, együttműködő és nem egy
büntető rendőrség v iziőját rnutatták.
A 2015. évben tovább folytatódott a l9 rnegyére kiterjesztett 24 őrás rendőri jelenlét
szakmai program, melynek keretein belül a települések közbiztonsági helyzetének
fiiggvényében heti koordinációs értekezleten vizsgáltuk felül
települések
ellenőrzésének gyakoriságát, s lra kellett megtettük a szükséges változtatásokat.

a

Kerekegyháza város a bűncselckrnények számárrak alakulása és az egyéb tényezők
alapján a nem veszélyeztetett település kategóriájába tartozott, a ,.I9l24 programban"
előírtaknak megfelelően legalább 3 naponta, minimum 4 őra időtartamban folyamatos
közterületi j elenlétet biztosítottunk.

A

közbiztonság és a közrend további erősítésételősegítő bűnügyi és rendészeti
intézkedósck egységes rnegtételérekiadott intézkedésiterv (továbbiakban: KÖKTE)
IIL fejezetében nreglratározottak alapián végrehajtottuk a külterületi ingatlanokban, a
tanyákon és az elnéptelenedő apró- vagy törpefalvakban élő személyek sérelmére
elkövetett bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására irányuló rendőri
l-eladatokat. E szolgálatok a rendőrkapitányság valamennyi településének így
Kerekegyháza vonzáskörzetének - külterületi tanyás részein. hetcntc lcgalább egy
alkalommal telj esültek, tel epüléscrrként átlagosan 2 fua időtartanrban.
A KÖKTE IV. fejezetébcn található, az időskorúak sérelnrére elkövetett erőszakos
bűncselekmények megelőzése érdekébenelrendelt rendőri l-eladatok a kapitányság
valamennyi településc vonatkozásában hetente legalább egy alkalornmal kerültek
végrelrajtásra, átlagosan 2 óra időtartamban.

Az

ittas vezetők kiszűrése és a közlekeclési balcsctck megelőzése érdekében helyi
szinten havonta több alkalomnral láttunk el fokozott ellenőrzéseket. melyekhez nrinden
esetben nagy létszárnúrendőri erőt biztosítottunk. A végrehajtás helyét. időpondát az

akluális közlekedésbiztonsági szempontokra figyelemmel határoztuk meg, melyek
többnyire a hétvéginapokra. illetve a délutáni és é.jszakai órákra terjedtek ki.
A rendőrkapitányság a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló Kormányhatározat

alapján.

a

gyermek-

és fiatalkorúak biztonságának

fokozása érdekében.a

szórakozóhelyek, a zenés táncos rendezvények. a vendéglátó-ipari egységek, és azok
környékének íbkozott ellenőrzését 20l5. év valanrennyi hónapjában végrehajtotta. Az
ellenőrzéseket havonta I -2 alkalonrnral tel j e sítettük.

A

turisztikai idérry rendőri feladatainak vógrchajtása keretóben elrendelt fokozott
ellenőrzések, a nem kívánatos jelenségek visszaszorítására, a bűncsclekmények és
szabálysértések nregelőzésére íigyelemmel hajtottuk végre június, július és augusztus
hónapokban. A vonatkozó ORFK utasításban meghatározott í-eladatok teljesülése
érdekébena rendőrkapitányság illetékességiterületén található valamennyi település
vonatkozásában havonta egy alkalommal, átlagosan 8 óra időtarlamban végeztük e
tevékenységünket.
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A
fe

közszolgálati életpálya-modell rendőrségnél történő bevezetésével kapcsolatos

ladataink at idő

ar ányo san vé grehaj

tottuk,

Lajosmizsei Rendőrőrs a 2015, évben is jó szinten látta el feladatát. A 2016. évben az
Országos Rendőr-főkapitányság által meghatarozott célokat is szem előtt tartva, fo feladatunk
a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások nagyobb arányú felderítése.
Kiemelt fi gyelmet fordítunk az idegenrendészeti ellenőrzések fokozására.

A

Tisztelt Képviselő Testület!

Megköszönőm az eddigi támogatásukat és kérem, a fentieket vitassák meg, ezzel
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg és a beszámolómat szíveskedjenek
elfogadni.

L aj

o s nl i z s e, 20]6. május

7.

Tisztelettel:

kovács István r. alezredes
őrsparancsnok

8

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

l1
a)
b)

c)
d)
e)

f)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Országos Munkavédelmi és Munkaüeyi Főfeltigyelőses
Allami Népegészségügyiés Tisztiorvosi Szolgálat
Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Közterület-felügyelet (Városrendészet)
Polgárőrség
Más rendvédelmi szerv
Egyéb szery
Rendészeti feladatokat elIátó személy, ebből:
. Ternlészetvédelmi őr
. Hivatásos vadász
. Erdészeti,szakszenúlyzet
. Halászati őr
. Onkortnánylcl,1i természetvédeltni őr
. Mezőőr

l2
l2

114
114

4

1ó

0

0

138
418

l2

967
4672
176

233

8

1ó

4

0

0

0

5ó

l95
)1

303
687
80

0

0

155
23
0

0

0

0

2
2

l

0
110

)

ilI. ÖSSZEGZÉS. FELADATOK
A 20l5. éwel egy rendkívüli, kihívásokkal teli, embert próbáló, a személyi állomány jelentős
túlterheltségéveljáró, küzdelmes. ugyariakkor sikeres eszterrdőt zártunk, rrrelytrek izakmai
feladatait időarányosan, a rendelkezésre álló erőforrásaink szakszerű felhasználásával

eredményesen teljesítettük. Célkitűzéseirrkalapvetően teljesültek, korábbi eredményeinket
megőriztük, több terülcten javitottuk.

Az

erők-eszközök felhasználásárrak folyamatosan racionalizált újragondolásával, célirányos
alkalmazásával illetékességi területünkörr rnegfblelő közrendet, ólhető és egyre javuló
közbiztonságot garantáltunk. Járőreink, körzeti megbízottaink a gyalogosan végzett
köztenileti szolgálat során segítséget nyújlottak a rászorulóknak, nemcsak intézkedtek, hanem
beszélgettek is az állarnpolgárokkal, erősítve bennük az együttműködő, tárnogató rendőrség
képét.Hatékorryabban léptürrk í-el a tulajdorr ellerri szabálysértőkkel szemben,

A bűnelkövetőkkel szemben határozottan léptürrk fel, az azonnalos intézkedésekszínvonalát
javítottuk, a parancsnoki jelenlét minden esetben biztosított volt, a nyomozások kezdeti
szakaszáb anj e lentő s erő ket konc entráltunk a

fe

ladatok

vé grehaj tására.

Csökkent a személyi sérülésseljáró balesetek száma és kevesebben lettek baleset áldozatai,
azonban az ittasan okozott közlekedési balesetek számának csökkentése érdekébentovábbra
is következetesen szűrni kell az alkoholos beíblyásoltságot. A passzív biztorrsági eszközök és
a mobiltelefon használatának ellerrőrzésére, a gyorshajtás visszaszoritására, a kerékpárosok és
gyalogosok KRESZ isrnereteinek bővítésórc, láthatóságának ellenőrzésére, szabálykövető
magatartásuk kikényszerítéséretovábbra is kiemelt hangsúlyt kell lrelyczni.

Az

eddig rnég soha nem tapasztalt, í-olyamatosan növekvő tömeges migráció rendkívüli
nyomást jelentett, állományunk jelentős fizikai és pszichikai leterheltségét okozta. azonban
Íbgyelmezett, szakszerű és jogszerű, ugyanakkor humánus tevékenységükkel garantáltuk a
schengeni külső határszakaszunk biztonságát, hatékonyan és eredményesen léptünk fel az
államhatárt illegálisan átlépő és az őket segítő személyekkel, embercsempészekkel, a
határzárral kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szemben, Az elvárt színvonalon
biztosítottuk az utas- és áruforgalom zavaftalanságát is.

Tisztelt

Ké pviselő-Testület

I

Tisztelt Polgármester Úr!
Először is szeretném megköszönni

az önkormányzat

támogatását csapataink nevében.

A felnőtt csapat szereplése a bajnokságban a tavaszi szezonban javuló tendenciát mutatott,
Az őszi 8 ponthoz képest tavasszal már 18 pontot szereztünk. A 15 csapatos bajnokságban a 11.
helyet foglaljuk el jelenleg, amin a hátralévő 3 meccses hajrával még javíthatunk.
A csapat költségei több tényezőből állnak össze. Elsősorban az utazási költségek jelentősek.
Nagy segítséget jelent a hivatali autó az utazásban, azonban a csapat szállítására nem elegendő a 9
személyes Ford, ].-2 személyautó még szükséges. Az alapvető költségeket a bírói díjak is jelentik,
amelyek a hazai meccsek után keletkeznek, mint bírói utazási költség, amit a szövetség állapít meg. A
mezek mosása, a pályafenntartás is alapvető tényező a mérkőzések esetében, melyek ,,apró"
költségek, de a

1,5

meccs (8 hazai mérkőzés) alatt nagy összegre rúgnak.

Az utánpótlás csapatoknál a fejlődés és a tisztes helytállás már megkérdőjelezhetetlen, az
őszi biztató szereplések után a gyerekek hozzáállása a tavaszi szezonban sem lankadt, sőt!

A korosztályos Bozsik-programokon

va|ó szerepléseink példamutatóak a többi korosztályos

csapatok számára is, olyan szempontból is, hogy az 1éves megalakulás óta tudásban szemmel
láthatóan sokat fejlődtek a gyerekek, a programokon a többi csapattal szemben már folyamatosan jó
eredményeket érnek el. Az ovisoknak még ügyességi feladatokat szerveznek, melyek nagyszerű
élményeket nyújtanak számukra is, alapot adnak a továbbifejlődésükhöz.
Több egynapos kupán is részt vettek a csapatok, minden korosztálynak rendeztünk/rendeztek
már tornákat. Többször voltunk Lajosmizsén, Jakabszálláson tornákon - télen is, teremtornákon -,
ahola dobogó elérésemár nem mindig tűnik/tűnt nehéz feladatnak, sikerrel, érmekkeltérnek haza a
gyerekek.

Az utánpótlás esetében is a legnagyobb költséget az utaztatás emésztifel, számukra hetente
külön buszt szükséges bérelni, melyet Lénárt Györggyel oldunk meg. Finanszírazása nagyrészt a
program által, a szövetségtől kapott pénzbőlvalósul meg. A mezek mosása itt is jelentős költségeket
jelent.

Az őszi szereplések után egyesületünk a

Bozsik-program vonatkozásában 175.000.-Ft-ot
kapott. Az edzői díjat sajnos az ősszel adminisztrációs hibát követően nem kaptuk meg, azonban
annak pótlása megtörtént, így utólag, a tavasziszezon végénfizetik meg részünkre.
5zeretném megköszönni

a Képviselő-testület, az önkormányzat

mindennemű támogatását

csapatok tisztes szereplésénekelősegítése érdekében.

Ladánybene, 2OL6. május 19.

köszönettel

koller Dávid
elnök

a

ELÓTERJESZTÉS

Ladányben e Község Önkormán yzat Képviselő-testületének
2016. május 24-i ülésére

Tárgv: Osszefoglaló jelentés a 20l5. évi belső ellenőrzésről

Előterjesztést készítette:

Előterjesztő:

Véleményezésreés tárgyalásra megkapta:

szádvári Erika
aljegyző

kardos Attila
polgármester

1. számú

melléklet
Ladánybene város területén ismerté vált bűncselekménvek alakulása

Engedjék meg, hogy

a hatályban lévő jogszabályi

bontás alapján mutassam be a

Ladány,bene község területén 2015. évben ismerté vált bűncselekményeket.

Ismertté váIt bűncselekmények
Ladánvbene területén

2014. év

2015. év

Emberölés
Testi séttés

0

0

kiemelt bűncselekménvi kateeóriák

I

Rorrí]álás

orcazdasáíI
Jármű örrkényes clvétele

kiíbsztás

Zsarolás
Rablás
Garázdasác
kiskorú veszélveztetése
Embercsempészés
ónbíráskodás
Lopás
Lakásbetörés
zárt sóoiánnű feltörésc
személyeépkocsi lopás
visszaéléskábítószenel

0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

,)

0

0
0
0

0
0
0

8

11

4

5

0
0
0

0
0
0

1

0

0

0

0

0

0

t

0

0

0

0

L

Eprvéb bűncselekménvek:

zak|atás
Egyedi azonosító iellel visszaélés
Készpénz-helyettesítőíizetésieszközze1
visszaélés
visszaélés okirattal
Csalás
sikkasztás
Rossz minőséfaű tcnnék forgalomba hozatala
közlekedési b űncselekmények:
Eí.vébbűncselekmérry
Osszcsen:

0

0

? (2)

5 (3)

4

:)

!-)
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U.l

vEZr'TőI

össznroclar,ó

A

vizsgálat során átllizsgáItam a Közös Önkormányzati HtvatalIlál, hogy a hivatal által
kivetett, és beszedett adók méltányossági ügyeiben a méltányosság gyakorlása szabályszeníen
történt-e meg.
A2013.,2014. években keletkezett és megőrzött anyagok teljes koní átvizsgáIásamegfelelő
mértékbenlehető sé get adotl. az ellenőrzési lefedettségre vonatkozóan.

Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégségesvolt althoz, hogy
megalap ozott véleményt formálhassak.

Főbb megállapításaim a következők:
Összességében a vizsgálati témára yonatkozóan megállapítottam, hogy a Közös
Onkormányzati Hivatalnál a fenti témában a jogszabályokban foglaltak szerint jártak
el.

A méltányossági kérelmek esetében a jogszabályi rendelkezéseket betartották.

AZ

ellenőrzési jelentést az ellenőrzött terület dolgozójával, vezetőjével szóban
egyeztettem, amelyről - mivel vitás kérdésnem merült fel - jeryzőkönyvet nem volt
szÜkséges készíteni.Az egyeztető (zárő) megbeszélést követően nem maradt fenn vitás
álláspont.

M,

ellenőrzés nyomán kialakított részletes belső ellenőri megállapításaimat,
az ellenőnési jelentés

véleményemet a vizsgált területekről, illetve folyamatokról
későbbi fejezetében (IY. fejezet) írom le.

Kecskemét, 2015.június 22.

,,
,l

e-;1
l

r#rl

/Szűcs
vizsgéiatltezető

4

3. szdmú melléklet

Ladánybene község és a környező, hasonló lélekszámú városok ezer főre eső
bűncselekmény számai (MRFK adatok)

2013. év

Helység

Osszes
bűncselekmény
36

bűncselekmények
száma
22,5

5l

11,48

szám

Ladónvbene

Helvécia
Jakabszállás
városföld
Nvárlőrinc

Ezer lakosra jutó

42

I5.87

23

10,58
9,48

22

2014. év

Helység

Ladánvbene
Helvécia
JakabszáIlás
VárosföId

Nyárlőrinc

Osszes

bűncselekmény
szám
23
78

47
20
28

Ezer lakosra jutó
bűncselekmények
száma
14,37

l7,56
l7,73
9

I2,17

2015. év

Helység

Osszes
bűncselekmény

szám

Ladánvbene

Helvécia
.Iakab,gzállás

vórosföld
Ivyárlőrinc

28
62
66
20
25

Ezer lakosra jutó
bűncselekmények
száma
17,6

l3,96
25
9,2

10,8

ELOTERJESZTES

Ladánybene Község Ön kormá nyzat Képviselő-testü letének
2OL6. május 24-i ülésére

Tárgv: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása

szádvári Erika
aljegyző

Előteriesztést készítette:

kardos Attila
polgármester

Előteriesztő:

VéIeménvezésremegka pta

:

6

_iránl.r,ált. kanl,arodas

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-járnrű lrihája

0

0

0

0

-pály,a hibája

0

0

0

-gyalogosok hibája

0

0

0

-utasok hibája

0

0

0

-egyéb

0

0

0

1

?

l

-tchergépkocsi

0

0

0

0

-mtllorkcrékpar

0

0

0

0

-kerékpar

0

0

t,

0

-segédmotorkerékpár

0

0

0

0

-auttlbusz

0

0

0

0

-egl,éb járnrű

0

0

0

0

-gl,aIogos

0

0

0

0

-egyéb

0

0

0

0

Külft'ldi okozó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

1

l00

0

0

0

0

l

0

l

100

0

l

összes sérült

l

3

2

200

-halálos

o

0

0

0

-súl1,os

0

l

1

l00

1

2

l

100

Jraladás és kanl,arodás
-megállási köl.be nem
tartáSa

_világitás

-jármüvezetó egl,éb
1rihii

n

Okozók
-szelnél},gépkocSi

I{eggcl ( 4:00- ó:59

)

Délelótt ( 7:00-1 l:59 )
Délutún( l2:00-17:59
E§tc ( l8:00-2l:59

)

Éjszaka ( 22:00- 3:59

-KonnYu

)

)

l00

ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormá nyzat Képviselő-testü letének
2OL6. május 24-i ülésére

Tárgv:

a

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat

benyújtása

szádvári Erika
aljegyző

Előteriesztést készítette:

kardos Attila
polgármester

Előteriesztő:

véleményezésremeeka pta

:

Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.
Telefon : 7 6 l 457 -600, pol garm ester@ladanvtlen

e.

hu

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i
képviselő-testületi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015-ben hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a közpénzek felhasználásában
résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a
célból, hogy a szervezet által bizonyosságot nyújtsanak az általa építettés működtetett
pénzügyi és irányítási kontroll megfelelőségét illetően. Önkormányzatunk 2015-ben külső
ellenőr igénybevételével látta el e feladatát.

Az éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés az adott évi tevékenységénekbemutatását
jelenti, illetve az ellenőrzés során feltárt tapasztalatok, megállapítások, javaslatok
ha s zno

s

ul

á s

át tartalmazza.

ellenőrzés típusa szabályszerűségi ellenőrzés volt, amely 4 ellenőrzési napot foglalt
magába, s célja az intézményi térítésidíjak megállapításának helyessége volt.

Az
A

belső ellenőr az előterjesztés mellékletétképező ellenőri jelentést készítette,s kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy e jelentést fogadja el.

HATÁRO ZATI-JAVASLAT
Ladánybene Közsée Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2016. (V. 24.)
határozata
a2015. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képvisető-testülete

ellenőrzésről szóló jelentést az e|őterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: szádvári Erika - belső ellenőrzési vezető
Határidő: 2016. május 24.
Ladánybene, 2076. május 1 7.

Kardos Attila
polgármester

a

2015. évi belső

HATÁRozATt_JAVASLAT
Ladánybene Község önkormánvzat Képvisető-testületének.../2015. (V. 24.1 határozata
pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
HATÁROZAT

1.

2.

Ladánybene Község Önkormányzat Képvise|ő-testülete pályázatot nyújt be a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, amelyben a
Ladánybene Község Önkormányzat fenntartásában lévő Ladánybene, Rákóczi út
6. szám alatt működő konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére igényel
vissza nem térítendőtámogatást.
A fejlesztés megvalósításának költsége: beruházási összköltség bruttó 2.039.366
Ft, eszközbeszerzés költsége bruttó L.OO6J23 Ft, azaz összesen: bruttó

3.046.089 Ft.
3. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testütete dönt, hogy a fejlesztésl
költség saját forrásának összegét - a fejlesztés megvalósítása bruttó összegének
5 %-a - azaz, L52.3O4 Ft-ot 2016. évi költségvetésében az áltaIános tartalék
terhére biztosítja.
4. A képviselő-testület fe!hatalmazza Kardos Attila - polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 201-6. május 24.

Ladányben e,201-6. május 18.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester

Ladánybene Község Po!gármesterétő]
6045 Ladánybene, Fő út 66.
EtŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A

helyi Önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelősminiszterrel közösen

pályázatot hirdetett az önkormányzatifeladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására.
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsödébe az óvodába járó gyermekek minél
magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása,
valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység
biztosítása érdekében.
Célja, továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati
tulajdonú, belterületiközlekedésiinfrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
E fejlesztési célok közül a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése érdekében
szeretnénk pályázatot benyújtani a község sportpályáján lévő vizesblokk meBépítésére.
A vizesblokkra vonatkozóan érvényes építésiengedéllyel rendelkezünk, ennek megépítésepályázat
elnyerése azonna l elkezdhető.
A fejlesztés bekerülési költsége: t4.603.248 Ft, amelyből 12.4I2.760 Ft-ot pályázati forrásból igényel
az Önkormányzat, a fennmaradó 2.t90.488 Ft-ot saját költségvetése terhére biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje:201,6. június 2. 1,6.0O őra
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék:

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének..../2016. íV, 2a.) határozata

az Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatására

HATÁROZAT

!.
2.
3.
4.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy pályázatot nyújt be az
önkormányzati fetadatellátását szolgáló fejlesztések támogatására ezen belü| az óvodai,
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,vagy új sportlétesítmény
létrehozására.
A képviselŐ-testü]et dönt, hogy a pályázathoz szükséges önerőt, azaz2.L90.488 Ft-ot 2016.
évi költségvetés terhére - nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése, valamint
máshová nem sorolható egyéb közösségi társadalmi tevékenység terhére - biztosít,
A képviselő-testület fe!kéri azaljegyzőt a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete fethatalmazza Kardos Attila polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. június 2,

Ladánybene, 20].6. május 17.
kardos Attila
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 24-i ülésére

Tárqv: mezőőri álláshely betöltésére pályázat kiírása

E

lőteriesztést készítette:

szádvári Erika
aljegyző

Előteriesztő:

kardos Attila
polgármester

véleménvezésremeq kapta

:

Ladánybene Község Polgármesterétől
5045 Ladánybene, Fő út 66.

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2OL6. május 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testü let

!

A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben- pályázatot hirdetett a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására, amelyre a települési önkormányzatok illetve társulásaik nyújthatnak be
támogatási igényt.
A pályázat célja az önkormányzati fenntartású, óvodai étkeztetéstszolgáló főzőkonyha,
befejező konyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló
létesítménylétrehozása vagy bővítése.
A pályázati kiírás alapján az alábbifejlesztésicélokra lehet pályázatot benyújtani:
- már működő konyha kapacitásbővítése,
- étkező,éttermi kapacitásbővítés,
- új konyha létesítése,
- új étkező, étterem kialakítása,
- már működő konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése,
- étkező,étterem felújításával, akadálymentesítése,
- friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztése,
- korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztése
Fenti pályázati célok esetében a beruházási összköltség 50 %-áig eszközbeszerzésre is
igényelhető tá mogatás.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke, Ladánybene község esetében a

fejlesztési

költség ÁrÁ-val növelt (bruttó) összegének 95 %-a.

Terveink szerint a pályázatot az alábbiak megvalósítására kívánjuk benyújtani:
- a konyha kiszolgáló helyiségeinek felújítása - a beruházás összköltsége 2.039.366 Ft
1.006,723 Ft
eszközbeszerzés (konyhai sütő, burgonya koptató)
Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati-javaslatot
vitassa meg/ s fogadja el:

melléklet a.....12016. (V.24. ) határozathoz

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogál!ásáról szóló 1992. évi XXX|ll. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
mezőőri

ál

lás betöltésére.

El!átandó munkakör tartalma: Ladányben e közigazgatási területén a termőföldek Őrzése, a
terrnototOon lévő, illetve ahhoz íartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök,
haszonállatok továbbá mezőgazdasági építmények,földmérési jelek vagyonvédelme. A
mezőőr feladatait illetve tevékenységétfolytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény
tarlalmazza,

A közalkalmazotti ioqviszonv időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti

jogviszony, 4 hónap próbaidő alkalmazása mellett.

Bérezés:

n 1ozatkatmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXX|ll. törvény rendelkezései az irányadÓak,

PáIvázati feltételek:
- magyarállampolgárság
- betöltött 18, életév,
- büntetlen előélet,
- fegyvertartási engedély sörétes lófegyverre,
- A1 vagy B kategóriájú vezetőijogosítvány,

A munkakör betöltéséhez szükséqes iskolai véqzettséq:

- középfokú végzettségvagy szakmunkás bizonyítvány,
- az 1997. évi cLlX. törvény 22 § (1) bekezdésében meghatározott mezőőri és
rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályáző a tanfolYam
elvégzésétés a vizsga letételétvállalja.

A pálvázatnak tartalmaznia kell a pálvázó:

-

szakmaiönéletrajzát,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
az iskolai végzettséget tanúsító okiratok fénymásolatát,
jogosítványfénymásolatát,
nyilatkozaiát alró|, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhezhozzájárul, valamint hogy PálYázata
tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A munkakör betöltésének időpontia:
2016. október 22. napja

A pálvázat benvúitásának határideie:
2}16.június 30. 16.00 óra

A

pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kardos Attila

A pálvázatok benvúitásának módia:

-

polgármester nYÚjt.

Képviselő.testületénekcimezveLadánybeneKÖzség

poigáimesterénél nyújtható be az alábbi címen személyesen vagy postai Úton:

Ladánybene Község Polgármesterétő!
6045 Ladánybene, Fő út 66.

ELÓTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testületének 2016. május 24_i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Ladánybene Község Önkormányzata alkalmazásában lévó Drabant János mezőőr
2016. október 23. napjával nyugdíjba vonul, s mezőőri álláshelyére pályázatot szükséges
kiírni.
A mezőőr foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|ll,
törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezóőri
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény rendelkezései az irányadóak.
Ahhoz, hogy az önkormányzat - mint mezőőri szolgálatot fenntafió - a mezei
őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás
igénybevételénekrendjéről és feltételeiről szóló 6412009. (V.22.) FVM. - PM. együttes
rendelete alapján az állami támogatást - évi 1.044.000 Ft - igénybe tudja venni, úgy a
folyamatos fog lalkoztatás szü kséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő{estületet, hogy a mezőőri álláshely betöltésére vonatkozó
pályázati kiírást vitassa meg, s fogadja el.
Ladánybene, 2016, május 1 8.

kardos Attila
polgármester

Ladánvbene Közséq önkormánvza,t Képviselő-testületének ..../20í6. (V. 24.

)

határozata

a mezőőri álláshely betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

közalkalmazottak

jogállásáról szótó 1992. évi XXXlll. törvény 20/A. §-a alapján - a határozat
méllerletétképező pályázali kiírásban meghatározott tartalommal - pályázatot

ir ki mezőőri munkakör betöltésére.
Képviselő_testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat. kiirásáról, annak
Ladánybene Község Honlapján, és e kormányzati szemé_lyÜgyi igazgatási
feladaiot elIátó szerv internetes oldalán történő megjelenéséről gondoskodjon.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. május 24.

2. A

ELÓTERJESZTÉS
Képvise!ő-testületének
Község
Önkormányzat
Ladánybene
ülésére
24-i
2016. május

Tárgv: Előterjesztés a 2016. évi közigazgatási

E

szádvári Erika

lőterjesztést készítette :

aljegyző

szádvári Erika

Előterjesztő:

Véleményezésre és tárgya lásra megkapta

szünet elrendeléséről

aljegyző

:

,,Mezőőrl álláspályázat"
Ladá nybe ne Község Ö n kormá nyzat Képviselő-testü lete
6045 Ladánybene, Fő út 66.

A pálvázat elbírálásának határideie:
2016. augusztus 15.

A pálvázat közzétételének időpontia:
2016. május 31.

...,...,. /

201,6, (Y . 24,| határ ozat

lgazgatási szünet a Közös

Önkormányzati Hivatalban
HATÁROZAT| JAVASLAT

LadánYbene KÖzségl Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatalban 2oL6. július 11. napjátó! 2oL6. jútius t4. napjáig í4
munkanaP), valamint 2Ot6. december 27. napjától 2016. december 30. napjáig (a
munkanaP) igazgatás| szÜnetet rendel €|, úgv, hogy a halaszthatattan fetadatok

el|átását biztosítani kell.

A KéPviselŐ-testület felkéri az aliegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határ|dő: 2016. május 24.
Felelős: Szádvári Erika - a|jegyző

Önkormányzati Hivatal Aljegyzőjétől
6045 Ladánybene, Fő utca 66.

Ladánybenei Közös

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület

!

A

közszolgálati tisztviselőkről szóló ZOtt. évi CXC|X törvény 232 §. (3) bek.
megteremtette a közigazgatásban az un. igazgatási szünet elrendelésének jogszabályi
feltételeit. Az igazgatási szünetet a Képviselő-testület rendelheti el és időtartama nem
haladhatja meg a köztisztviselő éves szabadságának háromötödét.

Az előző évek gyakorlata alapján a köztisztviselőknek

így módjukban állna a szabadságok
kivétele, amelyre egyébkéntigen nehezen van lehetőség, Az ügyfelek megfelelő
tájékoztatása mellett megoldható lenne, hogy a hivatal 1héten keresztül zárva tartson.
Az anyakönyvvezető a szabadság ideje alatt elérhető és szükség esetén az ügyintézést
(például: haláleset anyakönyvezése) ellátja. Más halaszthatatlan ügy az önkormányzatnál
nem várható, hiszen Ladánybenén okmányirodai ügyintézés nem működik. Rendkívüli
esemény esetén a dolgozók megszakítva szabadságukat, munkába állnak. A határidőket
pedig megfelelő munkaszervezéssel tartani lehet.

Javaslom a Tisztelt Testületnek 2016. július 1,L - t4-ig - hétfő - csütörtök (4 munkanap,
pénteken már lenne hivatal), valamint 2OL6. december 27 -30. (4 munkanap) rendeljen
el közigazgatási szünetet. Tájékoztatom a testületet, hogy minden évben július 1-e
(ebben az évben péntek) a köztisztviselőknek munkaszüneti nap.

igazgatási szünet tehát lehetőséget ad a szabadságok kiadására, a dolgozók
pihenésére,de figyelemmel van a folyamatos feladat ellátási kötelezettség teljesítésére.
Megfelelő munkaszervezési intézkedésekkel, a lakosság kellő tájékoztatásával
megelőzhetők az ügyféli panaszok, elkerülhető az ügyintézésben a fennakadás.
Ebben az évben még nem volt igazgatási szünet.

Az

A fentiek alapján az alábbi határozatijavaslat elfogadására kérjük a testületet,

Ladányben e,2016. május 17.

szádvári Erika
aljegyző
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