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Ladányb e ne Kö z sé g Önko rmán y zata Képvi s e 1ő -testületének
2015. április 29.-i ülésére

Tárgv: Ladánybene Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének .....l20I5,0V.29.)
rendelete a 2014. évi költségvetésről szőlő 2l20l4. (II.04.) rendelet végrehajtásáról

Ügyiratszám: l 2015

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indoklás:

ez ltlamtláztartásről szőlő 2O11.évi CXCV. tv. 91.§.-a a\apján a jegyző által készített

zárszámadási rendelet-tervezetet és az előterjesztéskor tájékoztatásul a költségvetési mérleget,

eIőirányzat felhasználási (pénzeszköz változás) tervet, többéves kihatással járó dÖntések,

közvetett támogatások kimutatása, a részesedések alakulását, az adósság á1lomány

bemutatását és a vagyonkimutatást az aLábbtak szerint terjesztem a KépviselŐ-testÜlet elé.

Ladánybene Község Önkormányzata a 2OI4, évet is eredményesen zárta. Ez foleg abban

nyilvánul meg, hogy a biztonságos működtetés mellett 22.538eFt pénzkészletet tudtunk év

végére megtakarítani. Ez a korábbi évi megtakaritásához mérten nagyobb Összeget mutat,

melynek jelentős részét az utő ftnanszlrozott pályázaí bevétele teszi ki, ez az a pályázat,

melyre a tiztonságos működtetés érdekében, támogatást megelőlegező hitelt vettünk igénybe,

mely rendezése év végére szintén megvalósu|t, az OTP abejegyzés törlését még a tavalYi

évben elindította a foldhivatal felé. Tehát összességében elmondható, hogy a 2013-ban

elindult művelődésiház fe|űjitásának munkálatai és ahozzá kapcsolódó pénzügyi műveletek

is sikeresen lezárultak.
A tervezett adó bevételeink is a nehéz gazdasági helyzet ellenére a íervezett e|ŐlránYzatnak

megfelelően teljesültek, illetve még a tervezetten felül is. Az önkormányzat bevételének

me|ghatároző réÁzét az önkormányzatok általános működési támogatásből származó bevétel

teszi ki.

Ladánybene Község Önkormányzata2OI4. év folyamán is gondoskodott a kötelező és Önként

vállalt felad atainak ellátásáró l.

Így a kotelező fe|adatként gondoskodni kell, ezek a teljesség igénye nélkül:

- településfejlesztés, településrendezés ;

- településüzemeltetés (köáemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításrÓ1 valÓ

gondoskodás, kéményseprő-ipari szo|gáltatás biztosítása, a helyi kÖzutak és tartozékainak

Éiulukítáru és fenntartáia, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,

gépjárművek parkolásának bizto sítása) ;

- u to a 
"rulet 

ék, valam int az ö nko rmányzat tulaj do n íh an á|lő kő zintézmény elnevezé se ;

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célző szolgáltatások;
_ tórnyezet-Ógészsegügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítáSa, rovar-

és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;



- kulturális szolgál.rtatás, különösen a nyilvános könywtári ellátás biztosítása; fírmszítÁáz,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támo gatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
haj léktalanná válás me ge lő zé sének bizto sítása ;

- lre lyi kö rnyezet - és t ermészetvédelem, v ízgazdálko dás, vízkárelhárít ás ;

- honvédelem, polgári védelem, katasztrőfar,édelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban rneghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása. ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifiúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékg azdálko dás
- tár,üőszolgáltatás;
- vuiközmű-szolgáltatás, amennyiben a vizközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat eI|átásért felelősnek minősül.

Önt<ént vállalt feladatként gondoskodik:
- civil szervezetek támogatása,
- IKSZT működtetéséről (minimum 5 évig),
- mezőőriszolgáltatás,
- közbatorrság helyi feladatakől
- tanyagondnoki szolgálat,

A kötelező és önként vállalt feladatokat a2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 13

§. (1) bekezdése tarta|mazza.
A felsorolt feladatok rnegoldása az év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett
pénnlgyi gazdá|kodás mellett valósult meg. Valamennyi kifizetési kötelezettségünket időben,
késedelem nélkül tudtuk kiegyenlíteni.
A feladatok rnegoldását nagyban segítette, hogy egy megalapozottan előkészített, illetve
elkészített költségvetés kenilt a Képviselő Testület által elfogadásra, illetve végrehajtásra,
melyberr többé-kevésbé az előtrányzott bevételek és kiadások reálisak voltak.



Részletes indoklás:

Bevételek alakulása

Megnevezés

Onkormányzat

Eredeti előir. Mód, előir, Teljesítés
Onkormányzatok rriűk. tám.
Műk. célú támogatásértékű bevételek
kö zlratalrni bevételek
Működési bevételek (intézmérryi)
Működési bevételek mindösszesen
Fellralrnozási célú támo gatások
Fellralmozási célú átvett pérrzeszköz
Felhalmozási bevételek

120 409
3 917

19 740
6 954

l51 020

l28 6l 8
5 580

27 567
19 279

181 044
37 609
5 I7I

42 780

I28 618 100
5 580 100

27 567 100

19 130 99,8
180 895 100
37 609 100
5 I7I 100

42 780 l00
Hitel, kölcsönfelvétel áht_n kívülíől
Belfo ldi értékpapírok bevétele
Maradvány igénybevétele
Allamháztatláso n be lüli me g e lő l e g e zé sek
Finanszírozási bevételek

10 000
50 000

8 281
4 394

72 675

10 000 100
50 000 100

8 281 100
4 394 100

72 675 100
Tárgyóvi bcvétclek 151 020 296 499 296 350 100
A bevételek alakulását a fenti táblénat a nródosított előir,árryzat uá-ban rrrutatja.

Gépjárműadó
A gépjárműadó bevétele az eredeti előirányzatlroz képest I22,2Yo-ra és a módcrsított
előirányzat szintjén (100 %)-ban teljesült. A bevételi többlet azzal magyarázhatő, hogy a
gépjárrntiadő az előző évhez bázislroz viszonyítva került rneghatározásra.

Önkormányzatok működési támogatásai
Ezen hozzájárulások 100%-ban teljesülésük a módosított előirárryzat szintjérr. Az
örrkorrnányzat működési költségvetési tárrrogatása eredeti ei. 106,8%-os teljesítést mutat (év
elején nem tervezhető szociális ágazati pótlék, lemondások, pótigérryek).

közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek összességében a rnódosított előirányzatlroz l00%-ban teljesültek.
A kommunális adó mértéke 107Yo, iparűzési adő I59,37Yo, a gépjármű a már fent említett
I22,2oÁ, pótlék, bírság 60oÁ-banrealizálődott az eredeti előlrányzathoz képest.
Az említett bevételi források együttesen számitott bevételeinek teljesülése az eredeti
előirányzat I39 ,650/0 amelynek ö sszege teszi ki a saját bevételek legnagyobb részét és mértéke
az önkonnányzat gazdálkodását tekintve igen számottevő.

kiadások alakulása

Az önkorrrrányzat költságvetési kiadásai összességében 8ó,ó%-ra teljesülteh összességéberr a

tárgyévi kiadások 93,SoÁ-ratelsejültek a rrródosított előirányzathoz képest.

A személyi juttatások alakulása az eredeti előirányzathoz képest l07,93oÁ-ra teljesült.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése a módosított előirárryzat (100%)-a, amely
rnegfelel a személyi juttatások teljesülési rrrórtékérrek, lriszen nagyságrendjük a szernélyi
juttatások nagyságrendjétől fugg.



A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100oÁ-ra teljesült, az eredeti
e|őkány zaí szintjén I39,3 50Á.

E|őkányzaí feletti a teljesség igénye nélkül az a\ábbi összegekből tevődik össze: fizeíendő áfa
413eFt, működési célú áfa 2.190eFt, egyéb szo|gáItatások (munkavédelmi szo|gá|tatás, postai
szolgá|tatások, tulajdoni lapok, kérnény feiülvizsgálat, weboidal üzemeltetés stb.).

Ellátottak pénzbeü juttatásai 100 Yo-ra teljesültek a módosított előiránl,zathoz képest. Az
eredeti előirányzathoz képest 58,55Yo, mivel a segélyek közül több a közös hivatalhoz került
kifizetésre.

A társadalmi szervezetek támogatásának kiadásai 700oÁ-ra teljesültek a módosított
e|őiányzathoz képest.

Felhalmozási célú kiadások, Felújítások,Beruházások az eredeti előtrányzatban, valamint
a költségvetések módosítása során nagyobb összegű felhalrnozási kiadás került betervezésre.
ilyen volt a műveiődési ház felújitása, beruházása, park kiépítése, IKSZT és több kisléptű
beruházás.
Ezek felhasználása az alábbiak szerint megtörtérrt.

Megnevezés Eredeti ei Mód.ei Teljesítés eFt
Fiatal házasok 300
Beruházás 27 126 27 126
Felújítás 3 175 2I'704 21704



Bevételek alakulása

Megnevezés

Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)

Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés
Működési célú támogatás áht-n belül
közhatalrni bevétel
Működési ber,ételek
Költségvetési bevételek
Maradvány igényöevétele
Ir árry itő szervi támo gat ás
Finanszírozási bevételek

34 808
34 808

9 436
30

I 960
11 426
1 520

45 1l5
46 635

9 436 100
30 100

1 960 100

ll 426 100
I 520 100

45 115 100
46 635 100

Tárgyévi tlevételek: 34 808 58 061 58 061 100
A bevételek alakulását a fenti táblázat a módosított előirányzat oÁ-ban rnutatja.

Irányítószen,tőI kapott támogatás
A támogatások 100%-ban teljesülésük a módosított előiányzat szintjén, A hir,atal
működéséhez elengedhetetlen forrás. mely nrind személyi, mind annak járulék és dologi
kiadások fedezeteként szolgál.

Működési célú támogatás áht-n belül
Magába foglalja a Közös Hivatal létrehozásából adódó a Kunbaracs OnkormányzattőL átvett
pénzeszközt, melyrek a mei. -hez képest l)}oÁ-ra telj esült.

kiadások alakulása

A KÖH költségvetési kiadásai összességében 90,02oÁ-ra teljesültek a módosított
előltányzaíhoz képest. Ezen belül az önkormányzatnál a személyi juttatások a módosított
elő lr áryl zatho z vi szo n y ítv a l 0 O%o-ra t elj e sü lt ek.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése a módosított előlrányzat (I00oÁ)-a, amely
rnegfelel a személyi juttatások teljesülési rnértékének, hiszen nagyságrendjük a személyi
juttatások nagyságrendj étő1 fiigg,

A dologi kiadások teljesülése a módosított előiányzalhoz képest I00%.

Ellátottak pénzbeü juttatásai szintén l}}Yo-ra teljesültek a módosított előirányzathoz
képest.

Felhalmozási kiadások A módosított előirányzatban264eFt-a| szerepelt, mely felhasznáIásra
került (alaplap vásárlása).



Bevételek alakulása

Megnevezés

csiribiri Óvoda

Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés
Működési célú támogatás áht-n belülről
Működési bevéte lek (Intézményi)
M űködési bevételek mindösszesen:
Maradvány igénybevétele
Irányító szervi tárno gatás
Finanszírozási bevételek összesen :

5 710
5 710

48 53l
48 531

480
7 354
7 834
| 872

47 748
49 620

480 100
7 354 100
7 834 100
1 872 100

47 748 100
49 620 100

Tárgyévi bevételek: 54241 57 454 57 454 l00
A bevételek alakulását a fenti táblázat a rnódosítotí előtrányzaí Yo-ban rnutatja.

Működési célú támogatás bevétele
Magába foglalja a pályázott pénzeszköz átvételt (IPR), mely a nrei.-hez képest l))%o-ra
teljesült.

Működési bevételek
Az étkeztetés befizetései melyek szintén 100%-ban teljesültek a módosított előirányzaíI,nz
képest. az eredeti előkányzaílroz pedig I37.2oÁ-ra.

Irányítószervtől kapott támogatás
A támogatások 100%-ban teljesülésük a rnódosított e|őkányzat szintjén. Az Óvoda
működéséhez elengedlretetlen íbrrás, mely mind személyi, mind arulak járulék és dologi
kiadások fedezeteként szolgál.

kiadások alakulása

Az Óvodának idérr csak működési kiadásai voltak. melyek összességében 93,57Yo-ra
teljesültek a módosított előiránl.zathoz képest. Ezen belül az önkormányzatnál a személyi
j uttat áso k a mó do s ít o tt elő v ány zatho z viszo ny ít va 7 0 0%o -r a t elj esült ek.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése a módosított e|őiányzat (100oÁ)_a, amely
megfelel a személyi juttatások teljesülési mértékének, hiszen nagyságrendjük a személyi
juttatások nagyságrendj étől fiigg,

A dologi kiadások teljesülése a módosított előtrányzaíhoz képest l)}oÁ-ra teljesült, az eredeti
elő lr ány zat szintj én I 0 4,860Á.

Felhalmozási kíadások Az eredeti előirányzatban nem szerepelt, teljesítés sem volt.



osszegezve:

Mint már a bevezetőben is említettem 2014. évben stabil gazdasági és pénzügyi körülmények
illetve feltételek között tudtuk végrehajtani feladatainkat. Ez a tény és az, hogy a reálisan
betervezett bevételek folyamatosan és a szükséges időpontban mindig rendelkezésre álltak.
lehetőr,é tették mind a működés biztonságos finanszírozását és ezzel párhuzamosan a

beruházások íinanszírozását is. A tervezés véleményem szerint még akkor is reálisnak
mondható, ha figyelembe vesszük. hogy a különböző adónemek bevételei na_eyobb arányban
eltérnek az előiányzatíől, szerencsére azonban pozitív iányban, mely nagyban hozzájáruIt a
beruházások finanszírozásához, Meg kell azonban jegyezni, hogy a bevétel növekedés az
előiányzathoz képest lényegesen nagyobb összegű, mint a bevétel csökkenés. Ezek azok a
bevételi források, amelyek a tervezés során különböző okok miatt nagyon nehezen
prognosáizálhatók.



Mérleg és előiránvzat felhasználási terv szöveges indoklása:

Működési bevételek a teljesség igénye nélkül: bérleti díjak, szociális étkeztetés,
továbbszámlázotí szolgálíaíások, amelyek a vállalkozők álta| lrasznált közüzerni.számlák díját
1artalmazzák valamint az államháztartáson belüli pályázatok bevétele. Onkormányzat
működési támogatása l 28.6 1 8eFt.
Örr}iormányzat kiadásai három kiemelt előirányzatból ál1. A legjelentősebb kiadás nem a
ftnanszirozási kiadások 1 52. 8 63 eFt.

1/a. melléklet az ..l20I5, (IV.29.) előterjesztéshez

Ladánybene Község Önkormányzatának2074. éviösszesített pénzforgalmi mérlege

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Megnevezés Eredeti Módosíto

tt
Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés

Működési
ber,ételek 6 954 19 279 l9 130

Szernélyi
iuttatások

16 415 I7 7I7 |7 717

Működési célú
tárnogatások
áht-n belül

3 917 5 580 5 580

Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

5 515 4 648 4 648

Működési célú
átvett
pénzeszközök

Dologi
kiadások

33 933 47 287 47 287

I(özhatalrni
bevételek

19 740 27 567 27 561

Egyéb
múködési célú
kiadások

4 I93 22 724 3 475

Felhalmozási
bevételek

42 780 42 780

Ellátottak
pér.zbeli
iuttatásai

4 150 2 430 2 430

Finanszírozási
bevételek 72 675 72 675

Felhalrnozási
kiadások 3 475 48 830 48 830

Függő, átfutó.
kiegyenlítő
bevételek

Finanszírozási
kiadások

83 339 |52 863 I52 863
Onkormányzato
k működési
támosatása I20 409 128 618 128 618

Függő, átfutó,
kiegyenlítő
kiadások

Tárgyévi
bevételek 151 020 296 499 296 350

Tárgyévi
kiadások 151 020 296 499 277 2s0



2/a. rnellékl et az .. l 201 5. ( I V.29. ) előterj csaéshcz
pénzkészlet változás

e Ft-ban

Mesnevezés
2014. évi

terv
2014. év

módosított
2014.

ténvadat

Bel,ételek

önkormányzatok működési támo satása 120 409 l28 618 128 6l8
Közlratalmi bevételek |9 740 27 567 27 567

Működési bevételek 6 954 19 279 l9 l30
Működés céIú támoeatások áht-n belül 3 9I,7 5 580 5 58t)

Működési célú átvett pénzeszköz

Füccő bevétel

Finanszírozási bevétel 72 675 72 675

Felhalrnozási bevétel 42 780 42 780

Társvévi bevételek összesen 151 020 296 499 296 350

Kiadá,gok
Működési kiadások 64 206 94 806 75 557

Fellralmozási kiadás 3 475 48 830 48 830

Firranszírozási kiadás 83 339 152 863 152 863

Fücgő kiadás

Társvévi kiadások összesen 151 020 296 499 277 250

pénzkészlet változás I9 l00

Az előirárryzat felhasználási terv helyett a zárszárnadáskor a pérrzkészlet változását kell
kirnutatrri a számszaki adatokat az előterjesztés2la sz. mcllékletében ismertetjük,



A többéves kiadással iáró feladatok szöveges indoklása

ez Ánt. 24 § (4) alapján az önkormányzat előterjesztésében kell szerepeltetni a többéves

kiadással .1aró retaautot .tOiranyzataií éves bontásban és összesítve, Az Önkormányzat

vonatkozásában ide tartozk a Caminus Zrt. által bérelt világítótestek bérleti dija, illetve az

IKSZT működtetése. Melyek számszakiadatait alábbi táblázatbankívánjuk ismertetni:

3lasz. melléklet a.. l20l5. (IV.29.) előterjesztéshez

A világítótestek bérleti díja 2015, évben biztosan |ejár, ezen összeget addig havonta fizetjÜk,

melyeiaz infláció rászorzásával próbáltunk tervezni. AzIKSZT működtetésére 5 évet vállalt

u, Önko.r11ányzat, ezen összesített táblázat, mind a szemé|yi és annak járulékait, mind a

működtetéshez szükséges dologi, esetleges felhalmozási kiadásokattartalmazza.

közvetett támogatások szöveges indoklása

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendelet 512004 (VI.01.) 10. §.-a
tartalmazza azon személyek körét, akik közvetett támogatásban részesÜlhetnek, ennek

számszaki adatait az alábbitáb|ázatban mutatunk ki:

4la. sz. melléklet a .. 12015. (IV.28.) előterjesztéshez

A29lA. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett

eIőtányiatainak keret számait fobb csoportokban és a 29lA. §. szerinti tervszámoktól tÖrténő

esetleges eltérés indokait (5la sz. és 6la sz. mellékletek), melyet a képviselŐ-testÜlet (társulás)

határizatban állapít meg, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig.

ez xtt.29lA. §. a) pontja szerint a Stabilitási törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontjában kaPott

felhatalmazás atapjin kiadott 353l20I1. (XII. 30.) Korm. rendelet az adősságot keletkeztető

ügyletekhez órténő hozzájárulás részletes szabáLyairől 2. § (1) Az önkormányzat saját

bevételének minősül:
1. a helyi adóból származő bevétel,
2. az önkormányzatí vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog

értékesítéséből és hasznosítás áből származő bevétel,
3. az osú.a\ék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális 1őszág, részvény, részesedés, vállalat

ért éke s ít é sébő 1 vagy pr iv atizáciőbó 1 származó bevét e 1,

5. bírság-, pótlék- és díjbevótel, valamint
6. a kezességvállalással kapcso lato s megtérülés,

eFt

KIADASoK 20I5 2016 20I7 201 8 z0I9
caminus zrt. 1.720
IKSZT 4.545 4.722 4,967 5.122 5.367

oSSZESEN 6.265 4.722 4.967 5.I22 5.367

eFt

ffi adónál bizto s ított kedvezmény, mentesség ö sszege adólernenként

Magánszemélyek kommunálisadó mentesség 1.000

oSSZESEN 1.000



adatok eFt
saiát bevétel megnevezése 2016 2017 2018

Helyi adóból származő bevétel |2 700 12 700 12 700
Onk. vagyon és vagyoni ért. jogok értékesítéséből és
hasznosításáből sz. bevétel (lakás és foldter. bérléséből)

2 594 2 594 2 594

Osztalék, koncessziós díj és lrozatn bevétel 112 II2
Tárgyi eszköz, részvény, részesedés ért. szánnazó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel l 000 1 000 l 000
Kezességvállalással kapcsolato s rnectérülésck
oSsZESEN 1ó 406 16 406 16 294

5la. sz. melléklet a.. l20l5. (IV,29.) előterjesztéshez

6la. sz. melléklet a.. 12015. (IV.28.) előterjesztéshez

az Ánt. 29lA. §. b) pontja szerint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három
évre várható összegét tervezni nem tudjuk. Önkormányzatunknál ez a táblázat nem releváns.



Mérleg és előirányzat felhasználási terv szöveges indoklása:

A KÖH mérlegének bevételi oldalán szerepel az Önkormányzattől átvett pétlzeszköz. ami a

működési kiadásokra használható fel 45.115eFt, és a támogatásértékű működési bevétel
(Kunbaracs) 9.436eFt, melyet az ellátottak kifizetésére használtunk fel, valamit az igazgatási
szolgáhatások bel,étele teszi ki javarészt, A KÖH kiadásai kiemelt előirányzaíonltént - és

részletesebben is - az 7h melléklet mutatja be:

1/b. melléklreí a ,,12075. (IV. 29.) előterjesztéshez

L adányb enei Közös Önkormányzati Hiva ta| 20l 4. évi összesített pénzforgalmi mérle ge

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Mesnevezés Eredeti Módosított Teliesítés N{esnevezés Eredeti Módosított Teliesítés

Működési
bevételek

1 960 1 960 Személyi
iuttatások

22 459 25 036 25 036

Működési célú
támogatások
áht-n belül

9 436 9 436 Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

6 515 7 070 7 070

Működési célú
átvett
pénzeszközök

Dologi
kiadások

5 834 5 630 5 630

közlratalrni
bevételek

30 30 Egyéb
működési célú
kiadások

5 213

Fellralmozási
bevételek

Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai

14 848 14 848

Finanszírozási
bevételek

34 808 46 635 46 635 Felhalrnozási
kiadások

264 264

Függő, átfutó,
kiegyenlítő
bevételek

Finanszírozási
kiadások

Függő. átfutó,
kiegyenlítő
kiadások

Tárgyévi
bevételek

34 808 58 061 58 061 Tárgyévi
kiadások

34 808 58 061 52 848



A zárszámadáskor előirányzat
bemutatni, melyhez a számszaki

felhasználási terv helyett a
adatokat az előterjesztés Zlb sz.

pénzkészlet váItozást kell
mellék letében ismertetiük.

2/b. melléklet az ..12075. (IV. 29,) clőtcrjesztéshez

pénzkészlet váItozás

A többéves kiadással iáró feladatok szöveees indoklása

ez Ánt. 24, § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési előterjesztésében
szerepeltetni kell a többéves kiadással járó íbladatok előirányzatait éves bontásban, A
Ladárrybenei Közö s Önkonnányzati Hivatal vonatkozásában ez nenrleges.

közvetett támogatások szöveges indoklása

Xz Áht. 24, § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési előterjesztésében
szerepeltetni kell a kőzvetett támogatásokat, mely a Ladánybenei Közös Önkormányzati
Hivatal vonatkozásában nemleges.

5lb. sz. rnelléklet a.. l20I5. (IV.29.) előtcrjcsztéslrez

Jelenleg a Ladánybenei Közös Önkonnárryzati Hivatal vonatkozásában a táblázat rrern

releváns.

6h, sz, rrrelléklet a.. 12015. (IV.29.) előterjesztéslrez

az Átrt. 29lA. §. b) porrda szerint a Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő hárorn
évre várható összegét tervezni rrern tudjuk. Ez atáblázat netn relcvátrs.

Megnevezés
2014. évi

terv
2014. év

módosított
2014.

ténvadat
Beyételek

Működés bevétel 1 960 1 960
Működés célú tárnogatások áht-rr bclül 9 436 9 436
közhatalrni bevétel 30 30
Irányító szervtől kapott tárno gatás 34 808 45 115 45 II5
Maradvány igénybevétel l 520 1 520

Bevételek összesen 34 808 58 061 58 061

Kiadások
Működési kiadások 34 808 57 797 52 584
Fellralrrrozási kiadás 264 264

Füeeő kiadás

kiadások összesen 34 808 58 061 52 848
pénzkészlet változás _5 213



Mérleg és előirányzat felhasználási ten, szöveges indoklása:

Az Óvoda mórlegének bevételi oldalán szerepel az Önkormányzattől átvett pénzeszköz
47.748eFt. és a támogatásértékű működési bevétel, melynek mértéke 480eFt (IPR pályázat),
valamint a működési bevétel. melynek jelentős részét az intézményi ellátási díjak tesznek ki.
Az Óvoda kiadásai kiemelt etőirányzatonként - és részletesebben is- az Ilc. melléklet mutatja
be:

1/c. melléklet a ..i2015. (IV. 29.) elóterjesztéshez

Ladánybenei Csiribiri Ór,oda 2014. évi összesített pénzforgalmi mérlege

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Megnevezés Eredeti Módosított Teliesítés Mesnevezés Eredeti Módosított Teliesítés

Működési
bevételek

5 71,0 7 354 7 354 Személyi
iuttatások

30 373 29 548 29 548

Működési célú
támogatások
áht-n belül

480 480 Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

8 181 8 311 7 728

Működési célú
átvett
pénzeszközők

Dologi
kiadások

15 687 16 450 16 450

Közhatalmi
bevételek

Egyéb
működési célú
kiadások

3 145

Feihalmozási
ber,ételek

Ellátottak
pérrzbeli
iuttatásai

Finanszírozási
bevételek

48 53l 49 620 49 620 Felhalmozási
kiadások

Függő. átfutó.
kiegyenlítő
bevételek

Finanszírozási
kiadások

Függő, áífutó,
kiegyenlítő
kiadások

Tárgyévi
bevételek

54 24l 57 454 57 454 Tárgyévi
kiadások

54 241 57 454 53 726



A zárszámadáskor
bemutatni, melyhez a

e|őlrányzat íblhasználási terv helyett a

számszaki adatokat az előterjesztés 2lc sz.

pénzkészlet változást kell
mell ékletében isrnertetjük,

2/c. mellék]et az ..12015, (IV. 29,) előter.jesáéshez

pénzkészlet változás

A többéves kiadással iáró feladatok szövcees indoklása

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az önkorrrrányzat költségvetési előteriesztésében
szerepeltetni kell a többóves kiadással járó fbladatok előirányzatait éves bontásban. A
Laclárrybenei C sirib iri Ó vo da vonatko zás í,Jrlan ez ncmleges.

közvetett támogatások szövegcs indoklása

Az Á},t. 24. § (4) bekezdése alapjárr az önkormányzat költségvetési előteriesztésében
szerepeltetni kell a közvetett tárnogatásokat, rrrely a Ladányberrei Csiribiri Ovoda

vonatkozásában nenrleges.

5lc. sz. rnelléklet a .. 12015. (IV.29.) előterjesztéshcz

A Laciárryberrei Csiribiri Óvoda vonatkozásábarr a táblázat nem releváns.

6lc. sz. melléklet a.. l20I5. (IV.29.) előterjesztéshez

az Átrt, 2glA. §. b) pontja szerint a Stabilitási törvény 3. §.(1) bckezdése szerinti adósságot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvctési évet kör'ető hárorn

évre várlrató összegét tervezni nem tudjuk. Ez atáblázat netn releváns.

Ferrtiekre tekintettel az alábbi ltatátozat tervezetet és rerrdelet-tenrezetet terjesztem a

Képviselő-testület elé:

eFt

Mesnevezés
2014. évi

terv
2014. év

módosított
2014.

ténvadat

Beyételek

Működési bevétel 5 7l0 7 354 7 354

Múködési célú támoeatások áIrt-n belül 480 480

lránvító szerr,,tól kapott tánio gatás 48 53l 47 748 47 748

Maradvánv isérrvbcvót el I 872 L 872

Bevételek összescn 54 241 57 454 57 454

Kiadúsok
Működési kiadások 54 241 57 454 53 726

Felhalmozási kiadás

kiadások összesen 54 24l 57 454 53 726
pénzkészlet változás 3 728



Határozat-ten,ezet

....120|5. {lY.29 ;l sz. határozat
2014. évi maradvány jóváhagyása

Határozat

1, Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi maradvány
kimutatást az alábbtak szerint fogadja el:

e Ft-ban

Alaptevékenység maradvárrya 79 100
Összes maradvány 19 100
Kötelezettségr,állalással terhelt maradvány 15 000
Szabad maradvány 4 100

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a maradvány
átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet nródosítására.

Felelő s : Képviselő-testület
Határidö: 20l5. április ...

Ladánybene, 207 5. április 24,

/:Kardos Atílla:l
polgármester

l:Szádvári Erika:/
a|jegyző



Határozat-tervezet

....l20l5. (|Y .29.\ sz. határozat
2014. évi maradvány jóváhagyása

Határozat

1. Ladánybenei Közös Önkormányzatí Hivatalának a Képviselő-testület a 2OI4. évi
maradvány kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:

e Ft-ban

Alaptevékenység maradványa 5 2I3
Összes maradvány 5 2I3
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 2I3

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e hatátozatnak megfelelően a maradvány
átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet rnódosítására.

Felelő s : Képviselő-testület
Határidő: 2015. április ...

Ladánybene, 207 5. áprilís 24.

/:Kardos Attila:l
polgármester

l:SzádvártErka:l
aljegyző



Határozat-tervezet

.. ..12015. (lY .29.\ sz. határozat
2014. évi maradvány jóváhagyása

Határozat

1. Ladánybenei Csiribiri Óvodának a Képviselő-testület a 2014. évi maradvány
kimutatást azalábbiak szerint fogadja el:

e Ft-ban

Alaptevékenység maradványa 3 727
Osszes maradvány 3 727
Kötelezettség vállalással terhelt maradvány 3 727

2. A képviselő-testület íblkéri a jegyzőt, hogy e haíározatnak megfelelően a rnaradvány
átvezetését készítse elő a soron kör,etkező költsésvetési rendelet módosítására.

Felelős : Képviselő-testület
Határidó: 2015. április ...

Ladányten e, 20I 5. április 24.

/:Kardos Attila:l
polgármester

l:Szádvárt Erika:/
aljegyző



Határozat-tervezet

. . ..12015. (IY .29.\ sz.kt határozat
2014. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

Határozat

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek 2014
évi beszámo|őját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. Az Önkormányzat és azlntézményei alaptevékenységébel;rrtoző feladatainak szakmai
teljesítése 2014. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai
feladatait telj esít ette.

2, 2014. évben az Intézményeknek rendelkezésre bocsátott források felhasználása a

szakmai alapfeladatok ellátását szolgálrta és ezek összhangja az év folyamán biztosított
volt.

3. Az Önkormányzat és az Intézményei vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott
előiányzatokon belül történt a gazdálkodás, a képződött maradvány fedezetet nyújt a
páIy ázaí ok benyúj t á sáho z szüksé g e s ö nerő khö z.

4, Az Onkormárryzat és az Intézményei költségvetési rendelete megegyezik a
Kincstárhoz benyújtott elemi beszámolóban szereplő módosított előiányzatokkal.

5, Az elkészített számszaki beszámolók belső tarlalmai megfelelnek az előírt
adatszolgáItatások tartalmi követelményeinek.

6. A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivata|t a számszaki beszámolóknak és

műkö dé süknek elb írálásáró l, j ó váh agy ásár őI írásban kell ért es ít eni.

7. A Képviselő-testület fe|hatalmazza apolgármestert, hogy a kiértesítést végezze eI.

Fele lő s : Képviselő-testület
Határidő: 2015. április ....

Ladánybene, 20I 5. ápríIis 24.

/:Kardos Attl|a:l
polgármester

l:SzádváriErika:l
a|jegyző



Előterjesztés 1. melléklete
Tervezet

Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületének

a2Ot4.éviköltségvetésről;:ir1!'j';ŐÍlffiff .'rendeletvégreha jtásáról

Ladányberre .Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) az Allamháztartásről szőlő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakbarr: Aht.) 91.5§.

bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szőló
5120|1. (Y.26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - aPénzugyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményének kikérésével és a 2014. évi költségvetésről szőlő 2013. évi CCXXX,
tö rv ény ai apj á n eljár v a az alább iak,ró 1 rend e lk ez ik :

Általános rendelkezések

1.§

A rerrdelt hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkorrnányzatára
valamint költségvetési szerveire.

A költségvetés círnrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2014 évre a következők szerint állapítja meg:

cím szárna

I.

II.
II I.

Neve

Ladárryb ene Kö zség Önkormányzata
Ladárrybenei Kö zö s Önko nnán y zati Hiv atal
Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A nem intézrnényi keretek közötti feladatok az Il1., IIl1r. és lii/l számú mellékletekben
alkotnak örrálló círneket.

A képviselő-testület e rendelet 2.§-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e

rendeletben megállapított ber,ételi előitányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok
felhasználásával látta el.

3.§

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat és intézményei éves pérrzforgalmi
jelentését. (e rendelet Ladánybene Község Onkormányzatának 2014. évi összesített
bevételeinek és kiadásainak pérzforgalmi jelentése" című 3l1r. sz. melléklet, Ladánybenei
Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi összesített bevételeinek és kiadásainak
pénzforgalmi jelentése" című 3l2. sz. melléklet, a círnrend szerinti bontás találhatő a per jel
után), könywiteli mérlegét (e rendelet ..egyszerűsített mérleg" című 9l1. és912. sz. melléklet),
maradvány kimutatást (e rendelet ..egyszerűsített maradvány kimutatás" cimű7l1. és ]12, sz.



melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet .,egyszerűsített eredmény kimutatás" című 6lI. és

612. sz. melléklet), a vagyonkimutatás (e rendelet ,,önkormányzati vagyonkimutatás a 2014,

évi zárszámadáshoz" című 8/1 . és 8l2. sz. melléklet).

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzati és intézrnényi tevékenységek megvalósításáról e

rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondo skodik.

Az Önkormányzatiköltségvetés bevéteü forrásai, mértéke és éves teljesítése

(1 ) Bevételek alakulása

Megnevezés Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés

5.§

eFt

Önkormány zatok műk. tám.
Műk. célú támogatásértékű bevételek
közhatalmi bevételek
Működési bevételek (intézményi)
Működési bevételek mindösszesen
Fellralmozási célú támo gatások
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási bevételek

I20 409
3 9I7

19 740
6 954

151 020

128 618
5 580

27 567
19 279

181 044
37 609
5 l71

42 780

128 618
5 580

27 567
19 130

180 895
37 609
5 17I

42 780

Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kíVüIíől
B elflo ldi értékpapírok bevétele
Maradvány igénybevétele
ÁIlamháztartáson be lüli me g e lő le gezé sek

Finanszírozási bevételek

l0 000
50 000

8 281
4 394

72 675

10 000
50 000

8 281
4 394

72 675

Tárgyévi bevételek 151 020 296 499 296 350

(2) 
^ 

bevételek alakulásának részletezését e rendelet ".Bevételek alakulása" című 2ll. sz.

melléklet e tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése az önkormányzatnál

6.§

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési,

felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

Megnevezés

eFt
TeljesítésEredeti előir. Mód. előir.

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 4I5
5 515

33 933
4 150
4 193

i7 7I7
4 648

47 287
2 430

22 724

I7 7I7
4 648

47 287
2 430
3 475Esvéb működési célú kiadások

Működési kiadások összesen 64 206 94 806 /5 35/



Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 I75
300

27 126
21 704

27 126
21 7o4

Költségvetési kiadások összesen 67 681 143 636

Megnevezés Eredeti előir, Mód. előir,
(2) Irányitőszervi támogatás folyósítása 83 339 92 863
(3) Hitel visszafizetés. fiiggő 10 000
(a)Belfoldi értékpapírok kiadásai 50 000

l24 387

eFt

Teljesítés
92 863
10 000
50 000

Onkormán y zat T árgyévi kiadás ai 151 020

( 5 ) Fo glalko ztatottak Létszáma l engedély ezett l

296 499 z77 250

22 fő

(6) A kiadások részletezését e rendelet ,,Kiadások alakulása tevékenységenként" círnű 1/1. sz.

melléklet, a ,,Felhalmozási kiadások alakulása (ÁrÁ-val együtt)" című 4lL sz. melléklet és a
..S zo c iálpo lit ikai e llátáso k" c ímű 5 l I. sz. rnelléklete tartalmazza.

A KÖH működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

7.§

(1 ) Bel,ételek alakulása

Megnevezés Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés
eFt

Múködési célú támogatás áht-n belül
közhatalmi bevétel
Működési bevételek
Költségvetési bevételek
Maradvány igényber,étele
Ir ányító szervi támo gatás
Finanszírozási bevételek

34 808
34 808

9 436
30

1 9ó0
11 426
l 520

45 115
46 63s

9 436
30

1 960
11 426

L 520
45 I15
46 635

Tárgyévi bevételek: 34 808 58 06l 58 061

(2) d bevételek alakulásának részletezését e rendelet ..Bevételek alakulása" címú 2l2. sz.

melléklet e tarta7mazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése a hivatalnál

8.§

(1) A KÖH gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai
és egyéb támogatások:

Megnevezés
eFt

Teljesítés

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 459
6 515
5 834

25 036
7 070
5 630

14 848

25 036
7 070
5 630

14 848



Egyéb működési célú kiadások 5 213

Működési kiadások összesen 34 808 57 797 52 584

Felhalmozási kiadások(Beruházások) 264 264

Költségvetési kiadások összesen 34 808 58 061 52 848

KOH Tárgyévi kiadásai 34 808 58 061 52 848

( 2 ) F o gla lko zt ato tt ak létszáma l engedély ezett l 6fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet ,,Kiadások alakulása tevékenységenként" című 712, sz,

melléklet, a,,Felhalmozásikiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)" című 4l2, sz. melléklet és a

..S zoc iálpo litikai e llátások" cimű 5 l 2. sz. mellékl ete tartalmazza.

Az Óvoda működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

9.§

(1) Bevételek alakulása

Megnevezés Eredeti előir. Mód. előir.
eFt

Teljesítés

Működési célú támogatás áht-n belülről
Működési bevételek (Intézményi)
Működési bevételek mindösszesen :

Maradvány igénybevétele
Ir ányitő szervi t ámo gat ás

Finanszírozási bevételek összesen :

5 7I0
5 710

48 531
48 531

480
7 354
7 834
1 872

47 748
49 620

480 100
7 354 100
7 834 100
I 872 100

47 748 100

49 620 100

Tárgyévi bevételek: 54241 57 454 57 454 100

(2) 
^ 

bevételek alakulásának részletezését e rendelet,.Bevételek alakulása" című 2l3. sz.

melléklet e tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése az Óvodánál

10.§

(1) Az óvoda gazdasági feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:
eFt

Megnevezés Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

30 373
8181

15 687

29 548
8 311

16 450
3 I45

29 548
7 728

16 450

Ellátottak
Működési kiadások összesen 54 24l 57 454 53 726

Felhalmozási kiadások
i kiadások összesen

Tárgyévi kiadásai

(2 ) Fo glalk o ztatottak \étszáma l erryedé|y ezett l 14 fő



(3) A kiadások részletezését e rendelet ..Kiadások alakulása tevékenységenként" című I13. sz.

melléklet, a ,,Felhalmozási kiadások alakulása (Ár'Á-val együtt)" című 4l3. sz, rnelléklet és a
._Szociálpolitikai ellátások" című 5/3. sz, melléklete tartalmazza (mely nemleges).

zárő rend,elkezés

11.§

(1) E rendelet a kihirdetést követő 8, napon lép lratályba,
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg lratályát veszíti Ladánybene Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a20í4. évi költségvetéséről szőló 2120l4.(II.04.) rendelete.

/:Kardos Atti]'a:l
polgármester

l:SzádvárjErka:l
al.iegyző

/:SzádváriErka:l
aljegyző



a l.számű melléklet a ....l 2015 (IV.29.) rendelethez

CoFoG

063020

05 1 030

052020

045 1 60

0l 3350

066010

01 8010

06401 0

o66020

01 8030

09I220

0123I1

07403 1

l 04052

l 050i0

l 07055

041'232

041233

08403]

084040

082044

082091

08 1 030

0 1 6080

0 1 3320

319

l72

38 lló

24 535

2 120

12 785

l20

348

3 8l4

4 764

t02 905

l 272

2 l74

1 328

2 527

t63

50 000

8 508

2 908

1 849

5 663

5 959

144

747

278

148

273

Víaermelés.-kezelés

szennlliz er,űités

Közutak. hidak. ..,

zöldterület-kezelés

Óvoda nev.ell. szakmai íél.

Önkonn. elsz. kp. kt

Tám. célú fin. műl,.

Altalános Iskola 1-4

Háziorvosi alapell.

Fosorvosi alaoellát.

Család- és nór,éd...

családtárn
Elhunlt szernélyek hátramar.

Munkanélk. akt. kor. ell.

szociális etkeaetés

c. fin. műr,

Start rnunka-Téli közfr

Hosszabb idót. közfogl.

Civil szerl,.műk.tám.
Egyházak közösségi és hitéleti
teV.

lét.műk. és feil.

Kiem.állami és önk. rend.

Köáemető íerrnt,és m.

önkormánvzat összesen 277 250



Il 2. számú melléklet a,.. l 20 15 ( IV. 29. ) rendelethez

Bevételek alakulása

Örrkormá

Intézménvi működési bevételek összesen:

ormanvzat sa

Géoiárműadó l J., l

lparűzési adó l8 328

kommunális adó l 284
Bírságok, pótlékok 624

közlratalmi bevételek: 27 567

tan] opatasa

Települési önkormányzatok működésének támosatása 64 796

Köznevelés, szoc. és gyermekétkeztetési feladatok támogalása 58 263

kön lr,tári és közművelődési fel adatok tám osatása | 954

Működési célú központosított támogalás l 983

Helü önk. kies. tám, 1 622

onkormánvzat költsésvetési támopatása összesen: 128 618

Tánrogatás értékű bevételek/ Működési 5 580

Tárnoeatás értékű bevételek/ Felhalrrrozási

Támosatás értékű bevételek összesen: 5 580
Felhalmozási bevételek: 42 780

Pén om nélküli bevételek / e Vl vánv l
pénzforsalom nélküli bevételek /előző évi oénzmaradvánv / működési 8 281

Ep. 50 000

Hite1 10 000

Aht.-n belüli meselőIegezés 4 394
pénzforsalom nélkiili bevételek összesen: 72 675

onkormányzati bevételek mindösszesen: 296 320



I l 3 . számú rnelléklet a ..., l 2015(IV. 29. ) rerrdelethez

Ladánybene Község Önkormán y zatának
2014. évi összesített

B evételeinek és kiadás ainak pénzfo rgalmi j elentése

Il 4 .számű rnelléklet a .,. l 20 I 5. (IV. 2 9. ) rendelethez

Felhalmozási kiadások Áfávat

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
eFt

Fiatal lrázasok
Beruházás
Felújítás

300

3175
27 126 27 126
21 704 21 704

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Megnevezés Eredeti Módosíto

tt
Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés

Működési
bevételek 6 954 19 279 l9 l30

Személyi
iuttatások

16 4I5 17 717 11 717

Működési célú
támogatások
álrt-n belül

3 917 5 580 5 580

Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

5 515 4 648 4 648

Működési célú
átvett
pénzeszközök

Dologi
kiadások

33 933 47 287 47 287

Közhatalmi
bevételek

19 740 27 56,1 27 567

Egyéb
múködési célú
kiadások

4 193 22 724 3 475

Felhalmozási
bevételek

42 780 42 780

Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai

4 150 2 430 2 130

Finanszírozási
bevételek 72 675 72 675

Felhalmozási
kiadások 3 475 48 830 48 830

Függő, átfutó,
kiegyenlítő
bevételek

Finanszírozási
kiadások

83 339 I52 863 l52 863
Orrkormányzato
k működési
támogatása I20 409 l28 6|8 l28 618

Függő. átfutó,
kiegyerrlítő
kiadások

Tárgyévi
bevételek 151 020 296 499 296 350

Tárgyévi
kiadások 151 020 296 499 277 250



Il5. számú melléklet a ...l20I5 (IV.]9.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatása

eF't

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Eeyéb pénzbeli és természetbeni gvermekr,édelmi támosatas (Erzs.ut,) 1 328

Rendszeres szociális sesélv / Foealakoztatást helyettesítő támosatás 17

oktatásban résa vevők oénzbeli iuttatása 40

Atmeneti segély r'tenrrészetbeni, penzbelil l53

Önkormánlz at által saiát hataskörben adott penzbeli ellátás 278

Temetési seeéll 155

ónkormánr.z aí áItaI saiát hatáskörben adott természetbeni támosatás 399

Osszesen: 2 430

Működési célú vésleses oénzeszköz átadás

Rendőrsés támoeatása I20

Alapin,ány. Bene 2000 Kft. 365

Római Katolikus Esvház 300

Kerekegyháza szociáIis feladatellátó társulás l 030

Ladánvbene-Felsőlaios Önkormán vzat i szennlvízelvezetési Társulás 172

Közös Onkorrnál>zati Hivatal (segélrrre) 951

Aranvhomok 189

Elr,onások. befi zetések 348

összesen: 3 475

[ránl.ítószerl{ folvósítás

Közös Onkormánl,zatí Hivatal (tntézrrrénv) 45 l 15

Ladánybenei Csiribiri Ovoda (Intéznrény) 17 748

Osszesen: 92 863

Működési célú nénzeszk átad.Ossz: 98 768

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 48 830

Beruházás 27 |26
Felúiítás 21 704
pénzeszköz átadás mindösszesen: 147 598



Il6, szétmű melléklet a ..12015 (IV.29.) rendelethez

Eredmény-kimutatás

Közhatalmi eredményszenrléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredmérryszemléletű bevételei
Ter,ékenység nettó eredménl,szemléletű bevétele
Saját termelésű készletek á1lomán5x áltozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítrnények értéke
Központi működési célú támogatások eredmén;,szernléletű bevételei
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Különféle egyéb eredményszemléletű ber,,ételek
Egyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szoigáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagje lle gű ráfo rdítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Szenrélyi jellegű ráfordítások
Ertékcsökkerrési leírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenységek eredménye
Kapott (.1áró) osztalék és részesedés
Kapott (iáró) kamatok és kanatjellegű eredményszemléletű ber,ételek
Pénzügyi műr,eletek egyéb eredményszemléletű ber,ételei
-ebbő l árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
F izet endő karnat és kamatj elle gű rá fordítások
Részesedések, értékp apírok, pénzeszkö zök értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-ebbő l árfo 11,61111, gszteség

P érrzügy i műve letek ráfordításai
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalmozási célú támo gatások eredményszemléletű bevételei
Külö nfe le rendkívüli eredményszemlé letű bevéte le k
Rendkívüli eredményszenrléletű bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerirrti eredmény

eFt

20 104
- 17 688

51
2 467

129 940
13 774

I92
143 906

8 818
28 864

37 682
31 458

7 720
39 118
21 206
6ó011

-17 704

6
55 000

55 006
42

59 647

59 689
-4 683

-22 387
42 780

42 780

42 780
20 393



Il7. számű melléklet a ..12015, (IV.29.) rendelethez

Maradvány-kimutatás

Összeg eFt
Alaptevékenység költségvetési bevételei
Alaptevékenység kö ltségvetési kiadásai
Alaptevékenység költségvetési egyenlege
Alapt evék enység ftnanszír o zás i be vétele i
Alaptevék enység ftnanszir ozás i kiadásai
Alaptevék enység ftnanszir ozási egyenlege
Alaptevékenység maradványa
Y ál|alko zás i t er,ékenysé g kö lt s égvet é si b evét e lei
y áll alko zás i t er,ékenység kö lt s égvet ési ki adásai
Y állalko zási t evékenysé g kö lt sé gvet és i e gyenlege
Y áI|aIko zás i t ev ék e nys é g fi nan s z ir o zási b evét e 1 e i
Y áIIaIko zás i t ev ék e rrys é g fi tr an s z ír o zási k i ad á s ai
y állalko zás i t er,ék enység fi nansz ir o zási egyenl eg e

Y áIlalko zási t evékenység maradványa
Összes maradvárry
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvárrya
Alapt evék enység szabad maradványa
Y áI|alko zási tevékenysé g et terhe lő be fi zeté s i kötelezett sé g
Y ál|a|ko zás i t ev ékenys é g fe lha sz n álh at ó mar ad ványa

eFt

223 675
124 387
99 288
72 675

152 863

-80 188
19 100

19 100
15 000
4 100



Il8. számú melléklet a...12015 (IV,29.) rendelethez

Vagyonkimutatás az önkormányzat saját vagyonának 2014. évi adatairól

eFt

F,SZKOZoK
e) XP1VIZPTI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN

1 190 690

I. Immateriális javak összesen 81

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek 81

5. Irnmateriális javakra adott előlegek
6. Imrnateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen 1 l23 217
-i. 

Ingatlanok és a kapcsolódó r,agyoni értékű jogok 1 1 15 014

Ebbő1:
Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen
- Korláto zottan forgalomképes

Egyéb vagyon:
2. GépeÉ, berendezések és felszerelések 8 203

3. Járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. T ár gyí eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök 12 1II
1. Tartós részesedés 12 III

- Törzsvagyon körébe lartozó korl. forgalomképes belfoldi részvénY

2. T artő s hite lviszonl,t me gte stes ítő ért ékpapír

3. Tartósan adott kölcsön
4. Ho sszú lejár atű bankbetétek
5. Egyén hossá lejáratű követelések
6. B efektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 55 28I

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
2, koncesszióba adott eszközök
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 55 28I

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
5. üzóineltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyo nkezelé sb e v ett eszkö zök ért élüelye sb ít ése



B) NEMzETI vAGyoNBA TARTozó FoRGóEs zKözöKösszpspx

c) ppxzr,szrözör

p) t<övBrnlBsr,r

n) pcypB sxÁros zszl<özoLDALI pt-szÁvorÁsor

E; arrív Dőgprt plHarÁRoI-Ásor

rsa<özöx összsBspx

nonRÁsox

G) SAJAT TOKE

D rörplpzBrtsEcpr

t) Ecypg selÁros ponnÁsoLDALI pi-szÁrr,iolÁsor

J) KINC S TÁru szÁv L AvEzETÉ s s pl KAp c S oLAT o S Et-szÁvot-Ás or

K) pAsszív toőBpLI ELHATÁnolÁsor

ronnÁsox össznsBN

o-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen:

22 538

17 727

920

I32

| 232 007

l 204 478

26 166

442

921

L 232 007

5 307



l/9. számú melléklet a.. ,./2015 (IV.29.) rendelethez

Könywiteli Mérleg
Költ§égvctési szcrek 2014. évi beszámolrója

ESZKÖZÖK Előó év Tárgyév
állománvi étték

l.Alapítás-át§zervezés aktivált értéke ( 1 1 1 1, l 1 2 l )
2.Kíserleti fejlesztés aktlváIt érléke (I l l2,1 l22)
3.Vagyoni értékújogok (l l l3,l l23)
4.Szellerni termékek (Ill4,Il24) 81 81

5.Iínínateriális iavakra adott elólegek (1 1 8 l, 1 1 82)
6.Immateriális javak értékhelyesbítése (1 l9)
l. Immateriá|i§ jevak ö§§ze§en (01+...+06) 81 81
l.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékújogok 1087 190 1 115014
2.Gepek, berendezések és felszerelések (l3l1,1312-ffil) 9192 'l 864
3.Járművek (1321,1322-ből) 454 339
4.Tenyészállatok (l41,142-ből)
5.Benrtr.izások, felújítáBok (I227,I27,13l-ből',l3Z-bőr,|42-ből',l4'l) 3 '7'73

6,Beruhízásra adott előlegek (128,13l 8,1328,148,1598,1599)
7,Álhmi készletek, tartalékok (1591,1592)
8.Tárgyi €szközök értékhelyesbítése ( 1 29,1 3|9,|329,l49\
II. Tárgli eszközök összesen l l00 609 l1232I7
l.Egyéb tartós lésze§edé§ (171,1751) 12lll l2l]'l
2.TaTtós hile|viszon},t me8teste§itő értékpapft (l'l2-I'7 4,1'1 52)
3.Tartósan adott kölcsön (191-194-M1,1981-ből)
4.Hosszú lejráratú bankbetétek (l78)
5. Egyéb hosszu lej áratú követelések ( 1 95-bő l, l 982-bő l)
6.Befektetett pázügyi eszközök értékhelyesbítésc (1 79)

eFt



eFt
ESZKÖZÖK Előző év Társ/év

állományi érték
Ill..B€fektetett pénzüg5ri eszközök összescn 12 ll1 l21ll

1.Uzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (1ó1-162)
2.Koncesszióba adott eszközök ( ló3,164)
3.Vagyonkezelésbe adott eszköók ( 167,1 68) 56 50'l 55 281
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)
5.Uzem-re,kezelésre,koíce§szióba, vagyonkez-be vett eszk.érték:helyesb.

IV.Üzem-re,kezelésre,konce§szióba adott, vagyonkez-be vett e§zk.k. 5ó 507 55 28r
A.) BEFEKTETETT EsZKozoK osszEsEN l 169308 1190ó90
l.Anyagok (21,24l )
2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)
3.Nóvendék-, lrizó és egyéb állatok(25z,262)
4,Késáermékek (251,26l)
5/a Aruk,betetdíjas göngyölegek,közvetített smlEá|tatáB(22,23 -bő|,24)
5ó Követelés fejében átvett eszközók, készl9tek (233,245)
L ké§zletek ö§§zesen
1.Követelések rárusállitá§ból és szolgáltatásból (v€vők) (282-284,288)
2.Adósok (281,2881)
3.Rövid lejáratú kölcMrnök(2'l,2'7 8)
4.E$/éb követelé§ek (28 5 -287,288 5 -28 8'7,1 9 -bő|)

- taítósan adott kölcs-ből mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet(l91-194-bő1,1981)
- egyéb ho§szúlejár. köv-ből mérlegfordulón.-ot köv. egy éven belül esedékes rószletek( l95-ból)
- nemzetközi támogatá§i pro8ram miatti követelések (2874)
- támogatási program előlegek (287l)
- támogatási programok szabállalan kifizetóse miatti követelés (2872)
- garancia és kezessegvállalásból származó követelések(2873)

II. Követelé§ek összesen 9 821 l7 727
l.Egyéb részesedés (295 1,298-Ml)
2.Forgatlási cé|ú hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok (29-bo1)



c }it

ESZKÖZÖK

ltI. Ertékpapírok iisszesen
1.Pénztárak, csekkek, betétkonyvek (3 1 )
2. Koltségvetési banks zámlák (32)

ebbo 1 2 l a ktgv eíési pénzforgalmi számlák bekerii lé si (korryvszerint i) ért éke ( 3 2 -)

3.Elszámolási számlák (33 -34)
4.Idegen pénzeszkózok (3 5-3 6)

Iv. pénzeszk z kiisszesen
1.Kciltségvetósi aktív fuggo elszámolások (39 l)
2, Koltségvetési aktív átfutó elszárno lás ok (392,395, 3 96, 3 9 8 )

3.Koltségvetési aktív kiegyenlíto elszámolások (394)
4, Koltségvetésen kívtili akt ív pénztigyi elszámo lások ( 3 99)

V. Egyéb aktív pénzi.igyi. elszárnolások osszesen
B.) FORG OE,SZKOZOK O S SZE SEN
ESZKOZOK OSSZESEN

FORRÁSoK
l .Nemzeti vagyon induláskori értéke41 l )
2.Nemzeti vagyon változásai
3.Egyéb eszktizok induláskori értóke és változása (4I3)
4.Felhalmozott eredmény (4 1 4)
5. Eszkozok értékhelyesbítésének forrása
ó. Mérleg szerinti eredmény (416)
G)SAJÁT rÓrE ÖsszEsnN:
H.) KÖTBLEZETTSEcEK Ö!sszn9E! _ ^_. _

I.) EGYEB SAJATOS FORRASOLDALI BLSZAMOLASOK
.rj xrNcsrÁru szÁMLAvEzETEssEL 1pcsoI,ATos ElszÁMolÁsor
K.) PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK
FORnÁSOX ÖSSZESEN

Elózó év Tárgyév
állományi érték

8 054
8 054

8 054
58

795

853
18 728

1 188 036

1 690 084

8 054
-514 053

1 184 085
3 951

22 538
22 538

22 538

920

I32
41 317

l 232 007

1 690 084

8 054
-514 053

20 393
1 204 478

26 166
442

921
t 232 007l 188 036



IltO. számű melléklet az ,,2075. (IV.29.) előterjesztéshez

eFt

Megnevezés
2014. évi

terv
2014. év

módosított
2014.

ténvadat

Bevételek

közhatalmi bevételek 19 740 27 567 27 567

lntézményi működési bevételek 6 954 19 279 l9 130

Működés célú támogatások áht-n belül I24 326 134 198 134 198

Működés célú átvett pénzeszköz

Füsső bevétel

F inanszlr o zás i bevét el 12 675 72 675

Felhalmozási bevétel 42 780 42 780

Tárgvévi bevételek összesen 151 020 296 499 296 350

Kiadások
Működési kiadások 67 381 I43 636 |24 387

Felha|mozási kiadás 300

Finansztrozási kiadás 83 339 152 863 152 863

Füeső kiadás

Tárevévi kiadások összesen 151 020 296 499 277 250

pénzkészlet vá|tozás I9 100



IIl l .számű melléklet a .. l 20 15. (IV. 29. ) rendelethez

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása KÖH

CoFoG/
szakfeladat Megnevezés

Fog|.
száma

Szem.
jutt.
K1

M.
adót

terh.j.
K2

Dologi
kiad.
K3

Ellátottak
pénz.jutt.

K4

Műk.célú
végleges pe.

átad. és
támog.

ért.kiad. K5

Tartalék
lpénzm.

Felhalnr.
Kiad.
K7-8

Osszesen

01 1 130/841 126l Onk.ie.tev. 8 23 222 6 618 5 414 264 35 518

0ll220i841133l Adó. . 32 32

0160l0i8411141
Országgyűlési és EP.
önk.válaszások 1 814 452 l84 2 450

10405 l/882 19 ovodáztatási tám. l10 110

1 050 1 0/8 82 1l Rendsz, s z. s./foel. helv. t. 11 26I 11 "6!
1,11 06020/882 13 LakásfenntarLisi d. 3 4,17

Osszesen 8 25 036 1 070 5 630 14 848 0 0 264 52 848

IIl2. számú rnelléklet a ...l20I5.(IY.29.) rendelethez

Bevételek alakulása KOH
eFt

Működési célú támosatások áth-rr belüli 9 436
közhatalmi bevétel íesküvő) 30

Működési bevétel l 960

KOH költsésvetési ber,ételei: 11 426

Maradr,ánv ieénvber étele 1 520

Iránütó szervi támogatás 45 115

I(oH íinans zír ozási bevételei: 46 635

KOH Társ\,él,i bevételei : 58 061



IIl3. számű rnelléklet a ..12015.(IV.29.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának
2014. évi összesített

Bevételeinek és kiadásainak p énzforgalmi j elentése

íIl4.szánú melléklet a .,/2015. (IV.29.) rerrdeletlrez

Felhalmozási kiadások

Beruházásként 1 db alaplap került beszerzésre 264eFt összegben,

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Mesnevezés Eredeti Módosított Teliesítés Mepnevezés Eredeti Módosítot1 Teliesítés

Működési
bevételek

l 960 l 960 Személyi
iuttatások

22 459 25 036 25 036

Működési célú
támogatások
áht-n belül

9 436 9 436 Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

6 515 7 070 7 070

Működési célú
átvett
pénzeszközök

Dologi
kiadások

5 834 5 630 5 630

közlratalrni
bevételek

30 30 Egyéb
működési célú
kiadások

5 213

Felhalmozási
bevételek

Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai

l4 848 14 848

Finanszírozási
bevételek

34 808 46 635 46 635 Felhalmozási
kiadások

264 264

Függő" átfutó,
kiegyenlítő
bevételek

Fir-ranszírozási
kiadások

Függő, átfutó.
kiegyenlítő
kiadások

Tárgyévi
bevételek

34 808 58 061 58 061 Tárgyévi
kiadások

34 808 58 061 52 848



IIl5 szétmű melléklet a. , ,. . .12015 (IV.29.) rendelethez

Ellátotfak pénzbeli j uttatásai

eFt

Rendszeres pénzbeli ellátások

Ovodáztatási támogatás ll0
Foglalkozást hell,ettesítő tám. / Rendszeres szociális segély ll 261

Osszesen: 1r 37r

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 3 477

össrese.r, 3 477

Ellátások mindösszesen: 14 848

1116. számű melléklet a ...12015 (IV.29.) rendelethez

Eredmény-kimutatás

Közhatalmi eredményszemléletű ber,ételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredményszernléletű bel,ételei
Tevékenység nettó eredmén},szemléletű bevétele
S aj át terme lé sű ké szlet ek állomárr yv álto zása
Saiát előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Egyéb rnűködési célú támogatások eredrnényszemléletű ber,ételei
Külö rrféle egyéb eredménysze mlé letű bevét e lek
Egyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
S zernélyi je lle gű ráfordítások
Ertékcsökkenési 1eírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenységek eredménye
Kapott (áró) osztalék és részesedés
Kapott (áró) kamatok és karnatjellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műr,eletek egyéb eredményszemléletű bevételei
-ebbő l árfo lyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

eFt

30

30

15 424
29 674

75 098
2 I93
3 750

5 943
33 829

-2I0
12 01l
45 630

467
14 48I
8 607

1

1



Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások
R észe sedé sek. ért ékp apíro k. p énzeszkő zök ért ékveszt é se

Pénzügyi műr,eletek egyéb ráfordításai 276
-ebből árfo lyamveszteség
Pénzügyi műr,eletek ráfordításai 276
Pénzügyi műveletek erednrénye -215
Szokásos eredmény 8 332
Felhalmozási célú támogatások eredmérryszemléletű bevételei
Különféle rendkívüli eredménl,szemlé letű bevéte lek
Rendkívüli eredményszemléletú ber,ételek
Rendkírüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerirrti eredmény 8 332

IIl7, számú rnelléklet a .,/2015 (IV.29.) rendelethez

Pénzmaradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei
Alaptevékerrység kö ltségvetési kiadásai
Alaptevékenység költségvetési egyenlege
Alaptevékenység ftnanszir o zási bevét elei
Aiaptevékenység ftnanszírozási kiadásai
Alapt evékenység ftnanszír o zási egyenlege
Alaptevékenység maradványa
Y állalko zás i t evékenysé g kö lt s égvet ési b evét e le i
Y ál|alko zási t evék enység kö lt sé gv et és i kiad ása i
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
Y állalkozási tevékenység finansz írozási bevételei
Y állalkozási tevékenység finansz irozási kiadásai
Vállalkozási tevékenység finansz irozási egyenlege
Y á|lalko zási t evékenysé g maradványa
Össres maradvány
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5 2l3
Alaptevékenység szabad rnaradvárrya
Y állalkozási tevékenység et terhe lő be fi zeté si kötelezett ség

Y áIlalko zás i t ev ék enys é g fe lh asz n á lh at ó marad ványa

eFt

1I 426
52 848
-41 422
46 635

46 635
5 213

5 213



IIl8. számú melléklet a ..l20l5 (IV.29.) rendelethez

Vagyonkimutatás a KÖH saját vagyonának 2014. évi adatairól

eFt

ESZKÖZÖK
A) NEN{zETI vAGyoNBA TARTozó nprprTETETT ESzKözöK öSszESEN

593

I. Immateriális javak összesen
7. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
8. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
9. Vagyoni értékű jogok
10. Szellemi termékek
1 1. Imrnateriális javakra adott előlegek
1 2. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen 593

9. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok
Ebből:

Törzsvagyon:
- Forgalomképtelen
- Korlátozottan forgalomképes

Egyéb vagyon:
10. Gépek, berendezések és felszerelések 593

1 1. Járművek
12. Tenyészá||atok
1 3. Beruházások, felújítások
14. Beruházásra adott előlegek
1S. Állami készletek, tartalékok
I 6. T ár gyi eszközök órtékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök
2, Tartós részesedés

- Törzsvagyon körébe tartozó korl. forgalomképes belfoldi részvéttY

2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
5. Egyén hosszú lejáratű követelések
6. B efekt et ett p énzigyi eszkö zö k értékhelye sb ít ése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
6. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
1. koncesszióba adott eszközök
8. Vagyonkezelésbe adott eszközök
9. Vagyonkezelésbe vett eszközök
1 0. üzémeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése



B ) NEM2ETI vAGyoNB A T ART ozó F 9RGóE s zKözöK ö s szp s px

C) PENZESZKÖZÖK

D) KÖVETELÉSEK 9 209

E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÓZ)LDALI ELSZÁMOLÁSOK 1 l38

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

EszKözöx ÖsszsnsnN 10 940

ronnÁsox

G) SAJÁT rŐrp 9 805

D KöTElpzprrsÉcpr

I) pcyÉn sruÁros ponnÁsoLDALI EI-szÁHaoI-Ásor

J) KINC S TÁru s zÁtvl L AvEZETB s s pr KAp C S oLATo s r,lszÁHaoI_Ás or

K) pAsszív IoőgpLI ELHATÁnorÁsor 1 135

ronnÁsox összBspx 10 940



lI/9, számú melléklet a,.../20l5 (lV.29.) rendelethez

Könywiteli Mérleg
Költségvcté§i §zervck 20l4. évi beszárro(ia (KoH)

eFt
ESZKÓZÖK Előző év Tárgyév

állományi éíték

l.Alapítás-átszerv€zés aktivált értéke ( l 1 l 1, 1 l 21 )
2,Kísérleti fejlesztés aktivált álékc ( 1 l l2,1 122)

3.Vagyoni értékú jogok (l l13,1 123)

4.szell€mi teímékek (l l l 4,1 l24)
5,Immateriális javakra adott előlegek (1 181,1182)

6.Immateriáli§ javak órtékhelyesbítése (1 l9)
I. Immatefiáli§ javak ö§§zesen (01,t..,+06)

1.Ingatlanok és a kapc§olódó vagyoni értékújogok
2.Gfrek, berendezések é§ felsze;;lések (l3l1,1312-ből) 1061 593

3.Jármüvek (1321,1322-ből)
4.Tenyészállatok (l 4 1, 1 42-bőD
5.Beíuházások, felújít áwk (| 22'1,I2'1,13 | -ből.,l32-bő1,1 42-ből',l 4'l )
6.Beruházásra adott előlegek (l28,13l8,1328,148,1598,1599)
7.Álami ké§zletek, tartalékok (l591,1592)
8.Társ/i eszközök értékhelyesbitése (l29,1 3l9,1329,l49)
II. Táigyi eszközök összesen l 061 593

l.Egyéb tartós részes€dés (l7l,l751)
2.TaItó§ hitelü§zon},t megtestesító éftékpapft (|72-17 4,1'1 52)

3.Taítósan adott kölc§ón ( l91- l94-M 1,1981-bő l)

4.Hosszú leiáratú bankbetétek (178)
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (l95-bő1,1 982-bóD

6.Befektetett penzügyi eszközök érlék,ltelyesbitése (179)



eFt
ESZKÖaÖK Ebző év Tárgyév

állománü érték
lII. Befektetett pénzügyi e§zközök össze§.n

l,Úzerneltetésre, kezelésre átadott eszközök (l6l -l62)
2,Koncesszióba adott eszközók ( 1ó3,1ó4)
3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (1 67,168)
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (l 65,166)
5.Uzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyolkez-be vett eszk.értéklrelyesb.

IV.Üzem-re,kezelésre,konce§§zióba adott, vagyonkez-be yett e§zk.k.
A,) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖsszEsEN 1061 593
l.Anyagok (21,24l)
2.Befejezetlen tfinelés és félkész termékek (253,263)
3.Nóvendék-, hízó és egyéb áIlatok(252,262')
4,Késztermékek (251,26'l )
5/a Áíuk,betádijas göngyólegek,közvetitett szDlEáltaíás(22,23 ',bó1,24)
5ö Követ€lés fejében átvett e§zköZik, készletek (233,245)
I. Ké§zletek ö§sze§en
1.Követelések áruszállít{i§ból é§ szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)
2.Adó§ok (281,288'l)
3.Rövid lejárafu kölcs őnők(27,2'l 8)
4.Egyéb követelések (285-28'7,2885-2887,19-böl)

- taító§an adott kölcs-kil mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet(191-194-bő1,198l)
- egyéb hosszúlejár. köv-ból rnérlegfordulón._ot köv. egy éven belül €sedékes ré§zletek( l95-ből)
- nemzetközi támogatrisi program miatti követelések (2874)
- támogatási program előlegek (2871)
- tímogatási proglamok szabállalan kifizetése miatti követelés (2872)
- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)

II. Követ€lés€k ös§ze§en
1.Eg;léb részesedés (2951,298-bóD
2.Forgatási céIú hitelvi§zonyt megtest€§itő ét,tékpapítok (29-bo1)



eFt

EszKÖZÖK Előző év Tárgyév
állománvi érték

lll. Értékpapirok összesen
l,PenááTak, csekkek, betáköny/ek (33) 412
2.Költségvetési bankszámlák (34)
3,Elszímolási számlák (35)
4.Idegen pénzeszkózök (36)
c. Pénze§zközök ö§§ze§en 412
D. KöYetelé§ek ö§§ze§en 9 209
E. Egyéb sajótos eszközoldali e|szímolísok 1 108 l l38
F. Aktív időb€li elhatárolások
E s Z K Ö Z Ö K Ö s s Z E s E N 25ül 10940

FoRRÁsoK
1.Nemzeti vagyon induláskori értéke (4l l)
2.Nemzeti vagyon változrisai
3.Egyéb eszköák induláskori értéke és változása (4l3) 412 4l2
4.Felhalmozott eredmény (414) l 061 1 061
5.E§zközök értékhelyesbítésének forrása
6. Merleg szerinti eredmény (416) 8332
c)sAJÁT TÓKE össZEsEN: 1473 9805
H.) KOTELEZETTSEGEK ossZEsEN l 108
I.) EGYÉB sAJÁTos FoRRÁ§oLDALI ELszÁMoLÁsoK
J.) KINCSTÁR szÁMLAvEzETÉssf,L KAPcsoLATo§ ELsZ(MoLÁsoK
K.) PAssZÍv IDÓB_ELI ELHATÁRoLÁSoK 1 135FoRRAsoK osszEsEN 25E1 |0940



IIl I O. számű melléklet az .. l 2075. (IV.29. ) előterjesztéshez

eFt

Mesnevezés
2014. évi

terv
2014. év

módosított
20t4.

ténvadat

Bevételek
Működési bevétel 1 960 1 960

Működési célú támogatások áht-n belül 9 436 9 436

közhatalmi bevétel 30 30

Irányítószerr,tő1 kapott támogatás 34 808 45 115 45 II5

Maradvánv isénybevétel I 520 I 520

Bevételek összesen 34 808 58 061 58 061

Kiadások
Működési kiadások 34 808 57 797 52 584

Felhalmozási kiadás 264 264

Füsső kiadás

kiadások összesen 34 808 58 061 52 848

pénzkészlet változás 5 213



III/7, számú melléklet a .,l 2015 (IV.29.) rendelethez

Nem intézményi keretek kÖzÖtti feladatok kiadásainak alakulása Ladánybenei Csiribiri óvoda
Fl

CoFoG/
szakfeladaí Megnevezés Fog|.

száma

Szem.
jutt.
Kl

M, adót
terhj.
K2

Dologi
kiad.
K3

El|.
pénzb.
jutt.
K4

Műk.célú
végleges pe.

átad. és
támog. ért.
kiad. K5

Tartalék
lpénzm.

Felhalm.kiad.
K7-8

Osszesen

091110i85101 ovodai nevelés 9 23 248 6 706 1 082 11 01í
091 120/85101 l SNI ellátás 288 78 375 741
091140/85101 1 Ór,odai nel,elés. elI.műk.f. 2 923 2 92:
1 0705 1 /88992 1 szociális étkezés I 920 201 l 446 3 56;

096010/5629l2l
Ovodai intézménl
étkeaetés 2 2 336 398 3 934 6 66t

096020 5629131
Iskolai intézmén;,i
étkeaetés 2 1 756 345 5 885 7 98(

013390l5629201 Eevéb vendéslátás 805 80:
Osszesen l4 29 548 7 728 16 450 2l

III12. számű melléklet a ...12015.(IV.29.) rendelethez

Bevételek alakulása

Műk.c.támoeatásértékű bevétel
Pályázati összeg 480
Támogatásértékű működési bevétel összesen: 480

Iránl,ító szerr{ támogatás
Működési célú finanszírozási bevétel Onkormánr,zattól 47 -/48

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel onkormánr,zattól

Átvett pénzeszközök mindösszesen: 47 748
Maradvánv igénybevétel l 872

eFt

Működési bevételek

Egyéb saját működési bevétel (kamatber,éte1) 2

Intézménvi ellátás díia

Iskolai térítési díjak l 230

ovodai térítési díjak 1319

Egyéb vendéglátás I 248

szociális étkezetés 1 990

Kiszámlázott termék és szolgáltatás Ála bevétele 1 563

Működési bevétel összesen: 7 354

Bevétel összesen: 57 454



III13, számú melléklet a ..12015,(IV.29.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának
2014. évi összesített

Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

III14. számű melléklet a ..12015. (IV.29.) rendelethez

Felhalmozási kiadások

Az idei évben az Óvoda vonatkozás ában a táblázat nem releváns.

III1 5, számú rnelléklet a. . ., . . l 2015, (IV,29. ) rendelethez

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda vonatkozásában ez a táblázat nem releváns, mivel
ellátottaknak semmilyen kifizetés nem történik az óvoda pénzforgalmi számlitláről, illetve
péttztáráből.

Bevételek e Ft kiadások e Ft
Megnevezés Eredeti Módosított Teliesítés Mesnevezés Eredeti Módosított Teliesítés

Működési
bevételek

5 710 7 354 7 354 Szernélyi
iuttatások

30 373 29 548 29 548

Működési célú
tárnogatások
áht-n belül

480 480 Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

8 181 8 311 7 728

Működési célú
átvett
oénzeszközök

Dologi
kiadások

15 687 16 450 16 450

közhatalrrri
ber,ételek

Egyéb
működési célú
kiadások

3 145

Felhalmozási
bel,ételek

Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai

Finanszírozási
bevételek

48 531 49 620 49 620 Felhalrnozási
kiadások

Függő. átfutó,
kiegyenlítő
bevételek

Finanszírozási
kiadások

Függő. átfutó,
kiegyenlítő
kiadások

Tárgl.évi
bevételek

54 24l 57 454 57 454 Tárgyévi
kiadások

54 247 57 454 53 726



III16. számű melléklet a ...12015,(IV.29.) rendelethez

Eredmény-kimutatás

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű ber,ételei
Tevékerrység egyéb nettó eredményszerrrléletű ber,ételei
Tevékenység nettó eredmény,szemléletű bevétele
Saját termelésű készletek állományv á|tozása
Saját előállítású eszközök aktivált érléke
Aktivált saját teljesítmények értéke
Központi múködési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Egyéb működési célú tárnogatások eredményszemléletű bevételei
Külö nfe le e gyéb eredmé nyszemlé letű be véte lek
Egyéb eredményszemléletű bevéteiek
Arryagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagj ellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jelle gű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jelle gű ráfordítások
Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenységek eredrnénye
Kapott (1áró) osztalék és részesedés
Kapott fiáró) kamatok és kamatjellegű eredrnényszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
-ebből árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
Fizetendő kanrat és kamatj e lle gű ráfordítások
Része sedé s ek, ért ékpapíro k, p énze szkö zök értékveszt és e
Pénzügyi műr,eletek egyéb ráforditásai
-ebbő 1 árfo lyamveszteség
Pénzü_eyi műve let ek ráfordít ásai
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalmozási célú támogatások eredrnényszemléletű bevételei
Külö nfe le rendkívüli eredményszemlé letű bevéte le k
Rendkírüli eredményszernléletű bevételek
Rendkír,tili ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerinti eredmény

eFt

49 743
-17 386
28 8|7
61 174
9 980
3 049

13 029
42 234
-1 011
11 753
52 976

6
1 000

-50

|2

12

72

72
-60

-1 10

5 787

5 787

-1 10



III17. számű me]léklet a ..12015.(rV.29.) rendelethez

Maradványkimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
Alaptevékenység költségvetési egyenlege
Alaptevékenység ftnanszír o zási bevét e le i
Alaptevékenység ftnanszir o zási kiadásai
Al apt evék enység ftnanszír o zási e gyenl ege
Alaptevékenység maradványa
Y állalko zás i t ev ékenység kö lt ségv et és i b evét elei
Y áIIaIko zási tevékenys ég kö lt s égvet és i kiadásai
Y áI|alko zás i t ev ékenysé g kö lt sé gvet é s i egyenl ege
Y állalkozási tevékenység finansz ir ozási bevételei
Y á||alko zás i t ev ék errys é g fi n ansz ir o zási k i ad á s ai
Y állalko zási tevékenység finansz íro zási egyenlege
Y áI|alko zás i t ev ékenység maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt matadv ánya
Alaptevékenység szabad maradványa
Vállalkozási ter,ékenységet terhelő betizetési kötelezettség
Y áLlalko zás i t evékenység felh aszná lhat ó marad ványa

eFt

7 834
53 727

- 45 893
49 620

49 620
3 727

3 72]
3 727

III/8. számú melléklet a ..l20l5.(IV.29.) rendelethez

Vagyonkimutatás az Óvoda saját vagyonának 2014. évi adatairól

F,SZKöZöK
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

eFt

488

I. Immateriális javak összesen
13. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
14. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
15, Vagyoni értékű jogok
16. Szellemi termékek
17. Immateriális javakra adott előlegek
1 8. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen
17. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok

Ebből:
Törzsvagyon:

- Forgalornképtelen
- Korlátozottan forgalomképes

Egyéb vagyol1:

488
488



18. Gépek, berendezések és felszerelések
19. Járművek
20. TenyészáIlatok
2 1. Beruházások, felújítások
22. Beruházásra adott előlegek
23. Állarni készletek, tartalékok
24. T ár gyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök
3. Tartós részesedés

- Törzsvagyon körébe hrtoző korl. forgalomképes belfloldi részvény
2. T aítő s hite lviszon}t me gte ste s ítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
5. Egyén hosszú lejáratú követelések
ó. B efektetett pérrzügyi eszközök értéklielyesbítése

Iv. Üzerneltetésre. kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
1 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
12, Koncessziőba adott eszközök
1 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
14. Vagyonkezelésbe vett eszközök
1 5. Uzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓES ZKÖZÖKÖSSZPSBN

c) pÉNzE szKözöK

D) KÖVETELESEK 1 848

E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZ)LDALI ELSZÁMorÁsor I9O7

F) AKTÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK 5

ESZKöZöK ÖSSZSESEN 4 248

FoRRÁsoK

G) SAJÁT rŐrp 107

H) KÖTELEZETTSÉGEK I 634

I) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J) KINC S TÁru s zÁvt L Av EZETB s s pr KAP C S oLATo S E LSZÁMorÁs or

K) PASSZÍv roÓBpLI ELHATÁnorÁsor 1 9O7

FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 248



III/9, számú melléklet a.,../20l5. (lV.29,) rendelethez

Kön}ryYiteli Mérl€g
Költ§égveté§i §zervek 2014. évi beszámolt{ia (Óvoda)

eFt
ESZKöZöK Előző éy Tárgyé,l

állományi érték

l.Alapítás-átszervezés aktivált áléke (l l1l,1l2l )

2,Ki§erleti fejle§ztés akti,l ált értéke (l 1 l2,I l22)
3,Vagyoni értékújogok (l l l3,1 123)

4.Szellemi termékek (1 l | 4,| l24)
s.Immateriális javakra adott elólegek (1l81,1 182)

6.Irnmateriális javak érték]helyesbítése (1 19)

I. Immaterióli§ javak ös§zesen (01+...+06)

l.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékú jogok 494 488

2.Gepek, berurdezések é§ f€l§zerelések ( 1 3 1 l, l 3 l 2-ből)
3.Járművek (1321,1 322-ből)
4,Tenyeszállatok (l 41, 1 42-ből)
5.Berullialísok, felújít ások (|227,127,13 I -tó],I32-ből,| 42-bőI,| 47 )
6.Beruhiázii§ra adott előlegek (128,13l8,1328,148,1598,1599)
7,Álhmi ké§zletek, tartalékok (1 59l, l592)
8.Trárgyi eszközök ertéklrclyesbítése ( 1 29, l 3I9,1329 ,l49\
lL Tárgyi eszközök összesen 494 488

1.E8yéb tartós részes€dés (171,1751)
2.Tartós hitelviszon}t megtestesítő értékpaplí (172-11 4,I'1 52)
3.Taítósan adott kólcsön (191-194-bő1,198l-bó1)
4.Ho§§á lejáratú bankbetétek ( 178)

5,Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bő1,1982-tóD

6.Befektetett pénzügyi e§zkózók értékhelyesbítése (179)



eFt
ESZKöZÖK Előző év Tárgyév

állományi érték

III. Befektetett pénzügyi e§zközök össze§en
1.Üzemeltetésre, kezeté§re átadott eszközök (161-162)
2.Konce§§zióba adott eszközök (1ó3,164)
3.Vagyonkezelésbe adott e§zközök (1 67,168)
4,Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,16ó)
5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értéklrelyesb.

IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba ldott, vagyonkez-be Yett eszkk.
A.) BEFEKTETETT E§ZKÖZÖK ÖssZEsEN 494 48E

| .Anya9ok (2I,24l)
2.Befejezetlen termelés és félkész temékek (253,263)

3.Növendék-, hizó és egyéb ál|atok(252,262)
4.Kesáef mékek (25 1,261 )
5/a Áruk,betűdíjas göngyölegek,közvetitett szol9áItatás(22,23,b6\24)
5/1r Követelés fejében átvett cszközök, készletek (233,245)
I. Készletek ö§§ze§en
1.Követelések árusállitásbl és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)

2.Adósok (281,2881)
3.Röüd lejáratu kölcsönök(21,2'l 8)

4.Egyéb kóvetelé§ek (285 -28'|,2885-2881,|g,ből)
- tartó§an adott kölcs-Ml mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet(19l- l94-ki1,198l )
- egyéb hossailejár. köv-ból mérlegfordulón.-ot köv. egy éven beiül cscdéke§ részletek(195-ből)
- íernzetközi támogatá§i program miatti kővetelések (2874)

- tánogatási program elólegek (2871)
- támogatási Foglamok szabállalan kifizetése miatti követelés (2872)

- gaTancia és kezességvállalá§ffi l szárrnazó követelé§eK2873)
II. Követelé§ek össze§en
1.Egyéb részesedés (295 1,298-bóD
2.Forgatási célú hitelviszon}t megtestesító értékpapirok (29-bó1)



eFt

ESZKoZoK

ttt. nrtOkpapírok iisszesen
1 .Pénztárak, csekkek, betétkónyvek (3 3)

2. Kóltségvetési banks zámlák (3 4)

3.Elszárnolási szárnlák (35)

4.Idegen pénzeszkózok (3 6)

c. pénzeszktiziik iisszesen
D. kiivetelések iisszesen
E. Egyéb sajátos eszkiizoldali elszámolások
F. Aktív id beli elhatárolások
ESZKÓZÖX ÖSSZESEN

FORRÁSoK
l.Nemzeti vagyon induláskori értéke (4l 1)

2.Nemzeti vagyon változásai
3.Egyéb eszkozok induláskori értéke és változása (4l3)
4.Felhalmozott eredmény (41 a)
5. E,szko zok értékhelyesbítésének forrása

6. Mérleg szerinti eredmény (416)

G)SAJÁT rÓrn ÖsszEsnN:
H.) KÖTELEZETTSncn5_Öp zp9Ery __ ^_ ; _
I.) EGYEB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK
i j riN c s rÁnr s zÁM LAvE z_ET_E llEt ^ 

KA p c s o LAT o s EL s zÁM orÁ s o x
K.) PASSZiv IDÓngI,t ELHATAROLASOK
FoRnÁsor ÖssZBSEN

Elozo év Tárgyév
állornányi órték

323

323
525

l 549

2 891

494

323

2 891

1 848
1 907

5

4 248

494

)LJ

- l10
707

| 634

l 907
4 248

817
2 074



IIV10. számú melléklet az ..12015. (IV.29.) előterjesztéshez

eFt

N{esnevezés
2014. évi

terv
2014. év

módosított
2014.

tényadat
Bet,ételek

Működés bevétel 5 710 7 354 7 354

Működési célú tárnoeatások áht-n belül 480 480

iránvító szerr.tő l kapott támo gatás 48 531 47 748 47 748

Maradvánv isénvbevétel l 872 I 872

Bevételek összesen 54 241 57 454 57 454

kicldások
Működési kiadások 54 24L 57 454 53 726

Felhalmozási kiadás

kiadások összesen 54 24t 57 454 53 726
pénzkészlet változás 3 728
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Rendelet-tervezet címe: Ladánybene K<izség Onkorrnányzata Képviselo-testtiletónek ..12015. (. ) orrkormányzati rendclete a2014. évizárszámadásró

Rendelet-terry ezet valamenny i j elentíis hatása, kii lii ntisen

Társadalmi, gazdasági
hatás:

Kóltségvetési hatás: Korrryezet i, egész ségiigyi
ktivctkezrnények:

Adrninisztratív
terheket befcllyásoló hatás:

Egyéb hatás:

nemiellemzo Van nlncS Van egységcs jo galkalrnazás kialakítása

A rendelet megalkotíss sziik éges, mert: K zponti jogszabál}dak való megfelelés, nkormányzati gazdálkodiás szabályszeríiségének biztosítása

Á rendelet megalkotásának elmaradása e etén várható kaiyetkczmények Magasabb szintíl jogszabállyal ellentétes szabályoás, állarni normatíva esetl

megvoíása

A rende let a|kalmazás áh oz szii ksé ge s fe ltéte le k :

Személyi: szervezeti: Tárgyi: Pénziigyi:

Adott. Adott Adott. Nincs.





ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. ápriüs 29-i ülésére

Tárgv: Osszefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzésről

EIőterj esztést készítette: szádvári Erika
a\egyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon : 7 6 l 457 -600, polgarmester@ladanv ben e. h u

ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormánl,zat Képviselő-testületének 2015. április 29-i

képviseIő-testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015-ben hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a kőzpérwek felhasználásában
résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a
célból, hogy a szervezet áIta| bizonyosságot nyújtsanak az általa épített és működtetett
pénzügyi és irányítási kontroll megfelelőségét illetően. Önkormányzatunk 2014-ban külső
ellenőr igénybevételével látta el e feladatát,

Az éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés az adott évi tevékenységének bernutatását
jelenti. illetve az ellenőrzés során feltárt tapasztalatok, megállapítások, javaslatok
haszno sulá sát tartalmazza.

Az ellenőrzés típusa szabá|yszerűségi ellenőrzés volt, amely 4 el|enőrzési rrapot foglalt
magába, s célja az intéztnényi térítési díjak rnegállapításának helyessége volt.

A belső ellenőr az előterjesztés rnellékletét képező ellenőri jelentést készítette, s kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, lrogy e jelentést fogadja el.

HATÁRO ZATI-JAVASLAT

Ladánl,bene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének ..../2015. (IV. 29.)
határozata
a 2014. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2074. évi belső
ellenőrzésrőI szóló jelentóst az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Szádvári Erika - belső ellenőrzési vezető
Határidő: 2015. ápriüs 29.

Ladánybene, 20I 5. április 23.

Kardos Attila
polgármester
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ELLr,NőnzÉs sznRvnznsÉng voNATK ozó ADAToK

Az ellenőrzést végző szervezet:
CASH-INFO Uzletviteli
Tanácsadó Betóti
Társasás

A vizsgálat célja:

Intézményi tédtési díjak
megállapítasarrak
helyessége

El lenőrzött szervezet( ek) : ÖnkormanyzatiHivatal

Az ellenőrzés típusa: szabályszeniségi

Vonatkozó jogi háttér:

A költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (Xll, 31.)
korm. rendelet

Alkalmazott ellenőrzési eszközök és
módszertanok:

helyszíni,
alapdokumentumok
vizssálata

Ellenőrzött időszak: 2014,

Ellenőrzés időtartama:
2014.I0.22.
2014.10.31.

tdőigény: 4 ellenőrzési nap

Vizsgálaüezető:
Szűcs Tibor
megbízólevél száma
L50-2/20L4.

Az ellenőrzésben közreműködött belső
ellenőrök:

Szűcs Tibor
megbízólevél száma:u.a.

Az ellenőrzött időszakban
hivatalban lévő vezetők:

Szádvári Erika aljegyző

Nagy Lászlőné
élelmezésvezető





II.1
vEZr'T őI ös szn Focr,ar,ó

A vizsgálat során felmértem és értékeltem, hogy azintézményi tédtési díjak megállapításánál
a sziikséges alapdokumenfumok rendelkezéseíníe álltak-e, valamint azt, hogy elégséges
információ alapján ellenőriáettem-e le avizsgálattárgyátképező feladatok végrehajtását.

Mintavételezés során biztosítottam, hogy kellő mértékű és mennyiségű dokumentum alijon
rendelkezéselnre, Jelen esetben ez 10 nap mintanagysága volt.

Meg vagyok győződve arről, hogy az elvégzett munka elégséges volt althoz, hogy
megalapozott véleményt formálhassak.

Főbb megállapításaim a következők:

Az önkormányzat egy konyhával rendelkezik, amelynek segítségével oldjak meg az
óvodasok, általános iskolások, a szociálisan rászorulók, valamint a vendégétkezők
étkeztetését.

A konyha technikai felszereltsége, és a szemé|yzet minimalis létszáma miatt nem tudjak
biztosítani a 6712001.NII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben előírt
korcsoportokra bontott energia- és tápanyagszámítást (kj;kcal), valamint élelmiszer-
felhasználási mennyisé gek ( gr) szerinti étkeztetést.

Ezek hianyában az ellenőrzés számára egy lehetőség maradt, hogy a 10 napos (dekád)

időközre vonatkozóan napi anyagkiadási listát vizsgáttam meg, és az arryagok bekerülési
értéke alapjan az élelmezésvezető szétmitásut ellenőriztem le.

A számításra vonatkozóan ami alapját képezte az intézményi nyersanyagnoína
meghatarozásának - számszaki pontatlanságot nem állapítottam meg. A képviselő testtilet e

számítás alapjan 8/2013.(VI.24.) sz. rendeletében határozta meg az intézmények és külső

étkezők tédtési díj ait.

Aazintézményi tédtési díjak szítmitásénaktáblélzatát a jelentés mellé csatoltam.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött terület élelmezésvezetőjével egyeáetliik. Az egyeztető
(zaró) megbeszélést követően vitás álláspont, nyitott kérdés nem maradt fent, ezért.

jegyzőkönyv készítésére sem volt szükség.

Az e|lenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról
összességében:

Összességében aá. állapítottam meg, hogy a szűkös technikai és személyi lehetőségek

fi,iggvényéb en az Önkormanyzati Hivatal és a Képviselőtestület a tényleges, gyakorlatban

felmerülő költségek alapján állapította rfieg az intézményi tódtési díjakat.





ilI.

n,ógg vrncÁr,r,,{pírÁsor ns JAVASLATOK
Az intézményi térítési díjak megállapításának helyessége az tinkormányzatnál címíí vizsgálathoz

Megál!apítás Rangsor Kockázat / Hatás Javaslat lntézkedést igényel? (igen /
nem)

1./ A technikai és személyi
feltételek biztosítása, hogy
eleget lehessen tenni a már
fent megjelrilt egyiittes
rendelet el írásainak.

kicsi/kcizepes
saját er hiányában

indokolt megpróbálni
pályázali pénzek

elnyerését, amennyiben
er. e lehet ség nyílik.

IGEN
(p ály ázatok fi gye l é s e )

2.1 Intéznrényi térítési
díiak aktua|izálása kicsi/pozitív 20 1 5 . februárban j avasolt IGEN

íaliesvz )





IY.l
nrszr,BrEs vrBcÁu,arírÁSoK

Az ellenőrzési jelentés II./ - n./ fejezetében az ellenőrzés megállapítasait, javaslatait

megtettem. További kirészletező megállapítások megtételére nincs sziikség.

ff,*_
Keltezéí: 2014. okt.3 1./1

,.jil
lAláírás: l--_---.-, 

-,h
Név: Szűcs Tibor

vizsgálaWezető

ratálÁütr.r. ,r.,1
Aláírás: i''--,

Név: Szűcs Tibor t
belső elIenőr





ELŐTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. ápriüs 29-i ülésére

Tárgv: Ladánybene Község Gazdasági Programja

Előterj esztést készítette: szádvári Erika
aIjegyző

Előteriesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Vgyrendi- Vagyon-nyilatkozattételi,
O sszeférhetetlenségi-és
Település fej lesztési B izottság



Ladánl,bene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon : 7 6 l 457 - 600, Email: polgarnrestería] la d an t,bene.h u

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-i ülésére

Tárgv: Ladánybene Község Gazdasági Programja

Tiszte lt Képviselő-testület !

A gazdasági program elkészítése Magyarországhelyi önkorrnányzatalról szóló 2011. évi
CLXXXX. törvény 1l6. §-ban meghatározottak alapján kerül sor,
A gazdasági progranr a képviselő-testület hossá tár.tr fejlesztési elképzeléseit tartalmazza,
melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
A gazdasági prograrn, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásárrak időtartamára
vagy azt meghaladó időszakra szól.
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeive1
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdaságí adottságok átfogő
figyelembevételével a helyi önkonnányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvo nalárrak j avítás át szolgálják.
A gazdasági program. fejlesztési terv - a megyei teruletfejlesztési elképzelésekkel
összhangban tarta|mazza, különösen: az egyes közszo|gá|tatások bíztosítására,
színvo rral ának j avít ás ára vo n atko ző fejleszt ési elk épzelé seket.
A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület határozatíal fogadja el,
melyet azalábbiak szerint terjesztek a Tiszte]t Képviselő-testület elé:

HATÁRO ZATI-JAVASLAT

Ladánvbene Község Önkormánvzat Képviselő-testületének..../2015. íIV.29.)
határozata
a 2015 - 2019. évre vonatkoző gazd,asági program elfogadásáról

HATÁROZAT
Ladányberre Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi önkormányzaí
2015- 2019, évre vonatkoző gazdasági programj áí az előíerjesztés szerint elfogadja.
Határidő: 2015. április 29.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

Ladánybene, 20L5. április 23,
kardos Attila
polgármester



Ladánybene Község Ö nkor mány zatának

Gazdasági Programja

2015 _ 2019.

Készítette: Kardos Attila - polgármester



BEVEZETÉS

Magyarország helyi önkormányzatakől szőlő 201i. évi CLXXXX. törvény 116. §-a
alap.lán a helyi önkormányzatoknak gazdasági programot kell készíteniük amelynek célja
hogy a képviselő-testület a váIasztási időszak alatt előre meghatározott célrendszer szerint
működjön. fejlődjön. Ladánybene Község Önkormányzata a település vonzővá tétele és a

lakosság ellátási szinvonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a
gazdasági pro gramban megfo galmazott feladatok végrehajtását.

A községi önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit a gazdasági programban
rögziti.

A Gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szőI.

A Gazdasági program helyi szinten meghatározza míndazokat a célkitűzéseket és

feladatokat, amelyek az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi
társadalmi, kömyezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi
önkormányzat általnyújtandó feladatok biztositását színvonalának javítását szolgálják.

A Gazdasági program az alábbiak figyelembe vételével készült:
- Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Polgármesternek az

elképzelései, célkitűzései
- Ladánybene Község Önkorm ányzatánakjelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete,
- összhang kialakítása a hosszú távú településfejlesztési programmal és az ágazati

koncepciókkal.

A Gazdasági programban lefektetett célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek
figyelembe kell vennie egyrészt a cékitűzések egymásra épülő megvalósítását, másrészt a

szüksége s anyagi erő források megteremtését.

Az anyagi források megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos bevételi források (állami
támogatások, adók), szükség van a pályázatí lehetőségek felkutatására, valaminí az

Önkormányzat sajátosságainak kihasználás a a|apján új lehetőségek keresésére.

A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a Gazdasági programjában meghatározott

feladatokat lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával

valósítsa meg.

A Gazdasági program fe\adata számba venni a település kiinduló adatait, valamint azokat

a folyamatokat, amelyek a következő időszakban meghatározhatják a helyi gazdaság

mozgásterét, valamint ehhez képest rögzíteni a község által reálisan kitűzhető és

kitűzendő célokat, követendő irányokat.

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének továbbra is célja az,hogY egY

otthonosan élhető, hangulatos , értékőrző és - teremtő, egyúttal modern, magas színvonalú

szolgáItatásokat nyújtó, fejlődő település legyen. A jövő kilátásait vizsgáIva azonban



számos akadállyal szembesülünk, ha akárcsak rövidebb távű gazdasági kitekintósre is
szeretnénk vállalko zni . Az állattháztartás
helyzete és a makro gazdasági folyamatok közvetlenül és áttételesen is befolyásolják a

közsóg várhatő bevételeit, lévén nemcsak a központi költségvetési támogatásokra vannak
hatással, hanem a helyi vállalkozásokra, lakossági fogyasztásra stb. is.

I.
Az önkormányzat működésének főbb alapelvei

A gazdasági program összeállitásánál az önkormányzat jelenlegi működési jellemzőiből, a

2015. tavaszán meglévő tényhelyzetből kell kiindulni.
Az ineáIís elvárás volna, ha - a jelenlegi ismeretek alapján - mindenre kiterjedően,
időrendi bontásban pontos és tételes prognózisát adnánk annak. hogy mi fog történni
Ladánybenén a 2019-es év végéig. A gazdasági programunk azokat a célokat tartalmazza,
melyeket most reálisaknak és megvalósíthatóknak vélünk. A teljességhez tartozk, hogy
többször is érintünk olyan témákat és feladatokat, melyek ebben az időszakban eleve csak
részben teljesülnek, illetve olyan ügyek, melyek kuáró|ag hosszabb távon kezdhetők,
illetve valósíthatók meg, de már ezekben az években is - legalább az előkészítés szintjén -
foglalkoznunk kell velük. A település működésében, életében folyamatok vannak, egy-egy
konkrét ügy megoldása sokszor többéves előkészítést, szervezést és - ezt követően -
konkrét végrehajtást igényel.

A Gazdasági program összeállításánál meghatározó keretet jelentett a jogszabályi
környezet:
- a törvényi elóírások,
- kormányszintű és miniszteriális rendeletek,
_ Ladánybene Község Önkorm ányzat Képviselő{estületének rendeletei,
- a képviselőtestülethatározatai.

A Gazdasági programban megfogalmazotí célok elérése érdekében a képviselő-testületnek
két irányban kell lépéseket tennie:
- biztosítania szükséges az egymásra épüló programrészek megvalósíthatóságát,
- meg kell teremtenie a szükséges anyagi forrásokat és fedezetet.

Tényként kell kezelnünk, hogy az önkormányzati költségvetésben a feladatfinanszirozásra
kapott - évente változő mértékű - összegek és a saját bevételek egyelőre csak a működés

fedezetére elegendőek. Céljaink eléréséhez elengedhetetlenül szükséges további források
bevonása, melyek között párhuzamosan kell dolgoznunk a saját bevételek növeléséért és

miné l s ikere sebb pály ázatok révén történő forrásszerzésért.

A gazdasági program sikeres megvalósítása érdekében, az alábbi fejlesztési alapelveket

kívánjuk követni az elkövetkező időszakban:
- a községi bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának megtartása, a

kötelezőnek tekinthető önkormányzati feladatok ellátásának - lehetőség szerinti -
javítása,

- az önkormányzati intézmények működésének racionalizálása, költséghatékony
közszolgáltatások biztosítása,

- az önkormányzati ingatlanokkal történő hatékony vagyongazdálkodás, az
önkormányzati vagyon növelése,



- részvétel azokon a pályázatokon, melyek eredményeként megvalósíthatók egyes
ön kormányzati fejlesztési célok,

- környezettudatos, környezetbarát és energia-hatékony szemlélet erősítése és
elótérbe helyezése a gazdaságfejlesztési elképzelések során,

- a helyi vállalkozások élénkítése, törekedve a minél nagyobb részvételükre a helyi
fejlesztéseknél,

- a munkanélküliség szinten tartása, javítása, a helyi lehetőségek és mozgástér
maximális kihasználásával,

- piac szereplőivel történó konzultációs és kooperációs kapcsolatok további erősítése,
- a civil szervezetek közéleti szerepének és gazdaságfejlesztési, társadalmi kohéziós

fu n kció i na k tá mogatása, tevékenység ü k ösztönzése.

il.
Általános helyzetértékelés

A 2015 - 2019. évekre vonatkozó gazdasági program csak úgy fogalmazható meg, ha
bemutatjuk azokat a tényezőket, melyek a ciklus során adottságként vagy körülményként
a le gme gha tár o zőbb an b e fo lyá s o lh atják az ö nko rmányz ati munk át.

1. Demográfiai adatok

Ladánybene Bács-Kiskun megye északí részén található kistelepülés. A község területe
4072 ha, amelyből 96 ha belterület, s 3976 ha külterület.

A község lakónépessége az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

2010.

Fő 1,724

2011.

17 13

2012.

1714

2013.

1719

A lakosság nemek szerinti megoszlása:
(2013. december 31-i állapot)

A lakosság korcsoportos megoszlása:
(2013. december 31-i állapot)

887 fo ferfi
832 íö nő

0 - 6 éves I2I fő

7 - 18 éves 24I fő
19 - 62 éves 1074 fő
63 - é\,tő1 283 fő

A belterületen élők száma 1024, a külterületen élők száma 695 rő.



Az adatok viszonylag rövid időszak demográfiai eseményeit mutatják, ám az adatokból
több egyértelmű következtetést is levonhatunk.

A lakosság létszáma gyakorlatilag stagnál, nem változk. A gyermekek létszámához
képest magas az idősek száma, valamint jelentős a külterületi lakosok száma.

2. A kormány gazdaságpolitikai lépései

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány
- bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait,
- kialakította a járásokat,
- változtatla a jegyzői feladatköröket,
- a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki,
- törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló

h ivatalait megszüntette,
- az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette,
- átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében - elvette a személyi

jövedelemadó helyben maradó részét, - elvonja a gépjármű adő 60 o/o-áí.

A 2013 - 2020-ig tartó EU ftnanszirozású ciklus keretében a források felhasználásának
prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és középvállalkozások
támogatását jelölte meg Az összes források 60 %-át kívánja e célokra költeni a kormány.

Támogatást élveznek az energiafelhasználást csökkentő korszerűsítések.

3. Az önkormányzat pénzügyi he|yzete

Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban legfontosabb szempont a

kiegyensúlyozott, költségtakarékos költségvetés, valamint a fizetőképesség megtartása.

Az önkormányzat pétliigyi, likviditási l^rclyzetét jellemzi, hogy az állami normatíva,
illetve a helyi adók és a helyiségek bérbeadásából származő helyi bevételek elegendőek a
mindennapi működésre, működési hitel igénybevételére nincs szükség.

Az önkormányzat 2015. április 8-án az alábbi pénzkészlettel rendelkezik:
- költségvetésielszámolás számlák egyenlege: 8,000.000 Ft
- értékpapírban lekötött összeg: 15.000.000 Ft.

Ladánybene Község Önkormányzatának kifizetetlen. lejárt határidejű számlatartozása
nincs, hitelállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat vagyona a 2014. évi zárőmérleg szerint 1.190.690.000 Ft, amelyből
5 5. 2 8 1 . 000 Ft vagyonkezelé sbe átadott önkormány zati v agyo n.



Az önkormányzat ingatlanvagyona 1.115.014.000 Ft, amely forgalomképtelen - ezen
belül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű - vagyonból, korlátozottan
forgalomképes vagyonból és űzlreti vagyonból áll.

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartoző fobb ingatlanok: közterületek, utak,

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoző fobb vagyonelemek jelenleg:

általános iskola. tűzoltőszertár, művelődésiház,községháza. orvosi rendelő, Óvoda és az
IKSZT (közösségi ház) épűlete. Az üzleti vagyon körébe tartoznak a külterületi szántŐ,
gyep művelési ágú ingatlanok, valamint az önkormányzati bérlakások,

Az izemeltetésre átadott vagyon az ivővizhálőzat rendszere.

A költségvetési kiadások szerkezete az elmúlt két évben az alábbiak szerint alakult:

Megneve
zés

A kiadások aránya (o/o'l és összege (eFt)
20l3 o//n 2014 o//o

Személyi
juttatáso
k

59.027 39 72 30l 31

Személyi
juttatáso
k
iárulékai

14 840 l0 19 446 9

Dologi
jelIegű
kiadások

49 435 _) _] 69 367 30

Működés
i célú
pénzeszk
öz átadás
egyéb
támogatá
s

21 455 l4 48 143 2I

Felhalmo
zási célú
kiadások

6 796 4 21 704 9

Kiadások
összesen

151 553 l00 203 961 100



Megnevezés A bevételek aránva (%) és összege (eFt)
2013 % 2014 o,/

,/o

Intézményi
működési
bevételek

15 393 10 28 444 I2

Onkormányz
atok sajátos
működési
bevételei

22 69I 14.5 27 597 1l

Onkormányz
atok
költségvetési
támogatása

116 522 74 l28 618 53

Működési
cétú
pénzeszköz
átvétel

| 291 1 15 496 6

Hitelek,
pénzmaradvá
nyr Intézmény
finanszírozás
Felhalmozási
célú bevételek

754 0.5 42 780 18

Bevételek
összesen

156 651 100 242 935 l00

A köttségvetési bevételek szerkezete az elmúlt két évben az aLábbiak szerint alakult:

4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögziti

Meg kell teremteni az önkormányzaí sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit.

Ez azonban nem jelentheti a helyi adók mértékének emelését, valamint Új adók

bevezetését.
A bevételek növekedését a helyi adókből származó hátralékok behajtásával kell elérni,

hiszen igazságos köáeherviselés nem valósulhat meg, ha egyes lakosok, vállalkozók nem

tartják be a közösségi együttélés szabályait.

A képviselő-testület ismeri a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel
összhangba hozva igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a

legkedvezőbb összegű támogatást kapja.

Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyaít, azok hasznosításának módjait és

lehetősége it, valamint a ferntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.



Az önkormányzat törekszik atnan hogy a gazdasági prograrnban megbatározotl
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül. minél több pályázati forrás
bevonásával valósítsa meg. Ha a hitel felvétele elkerülhetet|en. az kizárőIag fejlesztési
célra vehető igénybe.

ilI.
Gazdasági program

1. Fejlesztési elképzelések

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015 - 2019, ér,ekre a
k ö vetke ző általáno s fej le s zt é s i e lk épze 1é seket határ o zza me g:

a.) lnfrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések kedvező hatással vannak a település fejlesztésére. A
megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket eredményez. A képviselő-
testület fontosrrak taftla akőzuthálőzat, a járda, a csatornarendszer, aközvílágitás, illetve

egyéb szolgáltatások biztosííásáí, ezért az alábbi fö fejlesztési terveket határozza meg:

- a község teljes körű szennyvízhálózatának kiépítése,
- utak szilárd burkolattal való ellátása, meglévők rekonstrukciója,
- járdák felújítása, építése,
- közvilágításbővítése, korszerűsítése,
- külterületi dűlőutak rendbetétele,
- önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése,
- faluközpont kialakítása,
- helyi termékek értékesítési lehetóségeinek megteremtése,
- a rendezési tervben foglaltaknak megfelelóen a Petőfi Sándor utcával párhuzamosan

ép ítési telkek kialakítása.

b.) Környezetvéde!em
- parlagfűirtás, általános gyommentesítés,
- középületek környezetének rendezése, parkosítása,
- közterületeinkvirágosítása, parkosítása,

c.) Oktatás, művelődés
- az állami fenntartásban lévó általános iskolával a jó kapcsolat fenntaftása,

lehetóségekhez mérten kö ltségvetési tá mogatása,
- ladánybenei gyermekek oktatási intézménybe történő szállítása,
- tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (Bursa Hungarica

ösztönd íjprogram),
- ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon résztvevők számának növelése,
- önkormányzati rendezvények magas színvonalon való megrendezése,
- Megyei Könyvtáriellátásban való részvétel megtartása,
- eMagyarország Pont további működtetése,
- testvértelepülési együttműködés erősítése.



d.) Szociá!is és egészségügyi ellátás
- jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás illetve vállalkozás

szezódés alapján),
- tanyagondnoki szolgálattovábbi működtetése,
- kötelezó és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése,
- önkormányzali bérlakás építése, kialakítása,
- a település lakosságszámának megőrzése érdekében segíteni és támogatni kell a

fiatalok telek-, illetve lakásvásárlását
- játszótér bővítése

e,) Közbiztonság
- térfigyelő-kamerarendszer bővítése,
- jó együttműködés fenntartása a rendőrséggel,
- közterületek, rendezvények rendjének megőrzése

f.) Sport -és szabadidős tevékenység
- tornaterem kérdésének megoldása, pályázati lehetőség felkutatása,
- sportpálya melletti területen vizesblokk kialakítása,
- sportpálya melletti területen többfunkciós sportpálya kialakítása

g.) Civilszervezetek
- Ladánybene Községért Alapítvánnyal a jó kapcsolat megőrzése
- a Ladánybenei Polgárőr Egyesülettel a iő kapcsolat megőzése, Újjászervezés

kezdeményezése,
- a Ladánybenei Football Clubbal a jó kapcsolat megőrzése, Újjászervezés

kezdeményezése,
- az Egyházzal való jó kapcsolat fenntartása, közös rendezvények szervezése,
- a lakosok aktív közreműködésének kérése a rendezvények lebonyolításánál.

2. Munkahelyteremtés

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván
családokban romlanak az életkörülmények

önkormányzat, mivel a munkanélkült
az emberek életminősége, másrészt az

aZ
eS

önkormányz at szociális kiadásai is emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A
munkahelyeremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat a fejlesztési

elképzelései kapcsán előnyben részesíti a helyi vállakozásokat/vállalkozőkat.
Itt kell említést tennünk a közmunkaprogram fontosságáról.
A közmunkaprogram és a helyi gazdáIkodásfejlesztés közel sem azonos. A
közmunkaprogram alapvetően szociális segítségnyújtás, ezzel szemben a helyi gazdaság

fejlesztés sokkal több szereplővel rendelkezik: önkormányzat, civll szervezetek, lakosok

stb.
A közmunkaprogram keretében értékteremtő tevékenységet végzünk: közterületek

karbantartását és fejlesztését végeznJk, önkormányzati ingatlanok karbantartását, kisebb

fejlesztését is etlátjuk. Önkormányzaíi tülriJdonban lévő termőfoldek megművelése,

erdősítése.

3. Helyi közigazgatási szolgáltatások fejlesztése

- a közös önkormányzali hivatal, valamint az önkormányzali intézmények informatikai

állományának szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése,
- elektronikus kapcsolattartásra való fokozatos áttérés, a bizottsági tagok, kÜltagOk

részére elektronikus úton történő szakmai anyagok továbbítása.
- honlapfejlesztés.



- szolgáltató és ügyfélbarát önkormányzati hivatal kialakítása,
- közös önkormányzati hivatal további fenntartása Kunbaraccsal.

Iv.
ö ssZegze§

A gazdasági program akkor lesz erednrényes. ha a lehető legtöbb célkitűzés megvalósul
belőle.

A község fejlődése, növekedésének biztosítása, vonzerejének fokozása természetesen sok
olyan külső tény,ezőtől firgg. amelynek befolyásolására a Képviselő-testületnek nincs
eszköze, Mégsem várhatja ,,tétlenül" a gazdaságt és pétuügyl folyamatok jobbra
fordulását, hanem a település lakosságával, civil és egyéb szervezeteivel együtt
gondolkodva, egl,rnás munkáját segítve a programban megfogalrnazott törekvések
megvalósításán kell dolgoznia, melyek biztosítják Ladánybene további fejlódését.
Szeretném, ha továbbra is együtt dolgoznánk, s együtt gondolkodnánk Ladánybenéért,
lrisz továbbra is célként kell emlegetni: ,,Alkossunk egy Falut!"

Ladánybene, 2015. április 8.

kardos Attila
polgármester

Zárad,ék:
A Gazdasági programot Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
. . . .. l 20 15. (IV. 29 .) határozatáv al, elfo gadta.

Ladánybene, 20I5.



ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene község Önkormányzat képviselő-testületének

2015. április 29-i ülésére

TárgY: Előterjesztés a tanYagondnoki szolgálat szakmai programjának felülvi zsgálatára

EIőterjesztést készítette : szádvári Erika
aljegyző

EIőterjesztő: kardos Attila
polgárrnester

Véleménl,ezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánvbene, Fő út 66.

Telefon : 7 6 l 457 -600, Email : po lgarnrestc rírr-.l lad anv bene.h u

Tárgy: Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának felüIvizsgá|atára

Tisztelt Képviselő-testület!

Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testülete II12009. (X. 22.) rendeletével
megalkotta a tanyagondnoki szo|gáIatről szóló öntr<onnányzati rendeletét, valamint a 7l12009.
(X. 19.) hatarozatával elfogadta a tanyagondnoki szolgálatről szólő szakmai programját,
rnelyet 2012. július 23 -i képviselő-testületi ülésérr felülvizsgált.

Az időkőzben bekövetkezett változások szükségessé teszik a szakmai program módosítását.

A szakmai programban pontosan meg kell jelölni az e|látási területet és az ott élők létszámát.

Az ellátottak köre az ellátásí tenilet teljes lakossága, melyet ki kell egészíteni az ott ellátandó
célcsoport jellemzőivel. A íbladatellátás tartalmának, nródjának és rendszerességének
részletesebb szabályo zása is szükséges.

Jelen előterjesztés tartalmazza a tanyagondnoki szolgá|at szakmai programjának
felül viz s gá latár a vo natko zó egys ég es szerkezetb e fo glalt j avas latot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tanyagondnoki szolgálat szakmai programját az
e lőterje szté s szerint e lfo gadrri szír,e skedj ék.

HATÁROZATI-JAVASLAT

Ladánybene Közsée Önkormánvzat KéDviselő-testületének ..../2015. (IV. 15. )

határozata
a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadásáról

HATAROZAT

Ladánybene Község Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő
tanyagondnoki szolgálat szakmai programj át e határozat 1. mellékletét képező
formában elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. április 15.



Ladánybene Község Onkormányzat
tanyagondnoki szolgálatának

szakmai programja

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviseló{estülete - a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1l20oo. (l,
7,) SZCSM rendelet és az önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 1112009. (X.
22.) rendelete alapján - a település tanyagondnoki szolgáltatásának szakmai programját az
alábbiak szerint határozza meg.

A szakmai pro9ram a ladánybenei önkormányzat közigazgatási területén működő
tanyagondnoki szolgáltatásra terjed ki,

l. rész
A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata ./

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületen
élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése,
a tanyákon élők szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb
életminőség elérése.
A tanyagondnoki szolgálat az önkormányzaí saját rendelete, az 112000. (|. 7,) SZCSM
rendelet 39. § (1)-(3) bekezdései, valamint a helyi szükségletek alapján

közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat),
valamint

az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez,
A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: a településen életvitelszerűen tartózkodó
külterületi lakosság, aki aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik
a ta nya go nd no ki szo l gá ltatás igénybevéte lére.

A tanyagondnoki szolgálata külterület alábbi részét látja el: Gödörállási dűlő (kivéve: 19 -
45), Országúti dűlő (kivéve: 23 - 46), Pálinkás dűlő (kivéve: 16 - 34), Csíkos dűlő, Baracs l.

dűlő, Baracs ll. dűló, Jajgató dűlő, Hosszúszéki dűlő.

A szolgá|tatás működtetésével a külterületi lakosság jelentős részét bevonjuk a
szolgáltatásba, az 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanyagondok és az 1

mikrobusz gépjármű biztosításával,
A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
A tanyagondnok feladatellátása során szükség szerint együttműködik a települési
intézményekkel: az óvodával, iskolával, szociális és egészségügyi intézményekkel,
m űvelődési házzal és könyvtá rra l.

Az együttműködés módja: jelzés szóban, telefonon, esetleg írásban bármely fél részéról.
Egyeztetés a polgármesteri hivatal kijelölt dolgozójával, vagy a polgármesterrel, amennyiben
az ügy bonyolultsága ezt kívánja.

|l. rész
A telepü!ési, lakossági szükségletek bemutatása

Ladánybene Bács-Kiskun megye északi részén található kistelepülés. A község terulete
4072ha, amelyből 96 ha belterület, s 3976 ha külterület.



A község népessége az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

2010.

Fő 1724

2011.

1713

2012.

1714

2013.

1719

A lakosság nemek szerinti megoszlása:
(2013. december 31-i állapot) 887 fő férfi

832fő nő

A Iakosság korcsoportos megoszlása:
(2013. december 31-i állapot) 0 - 6 éves 121 fő

7 - 18 éves 241 fő
19 - 62 éves 1074fő
63 - évtól 283 fő

A belterületen élők száma 1024, a külterületen élők száma 695 fő.

Az ö n ko rm á nyz at á l ta l fe n nta rtott i nté zmé nye k, közszo I g á l ta tá so k :

Ladánybenei Csiribiri Óvoda
lKSZT, könyvtár, művelődési ház
Ladánybenei Közös Onkormányzati Hivatal

A településen állami fenntartásban egy 8 éűolyamos általános iskola működik,
A községben ,1 vegyes (felnőtt, gyermek) háziorvosi körzet, 1 fogorvosi körzet, 1 védőnői
közet Kunbaracs községgel együtt -, 1 gyógyszertár, 1 posta működik, 1

takarékszövetkezet, 1 pénzfelvevő automata érhető el.
Az önkormányzat az időszakosan megjelenó Hírmondóban tájékoztatja a lakosságot az
aktuális h írekről, információkról.

A környező települések közötti köz|ekedés helyközijáratokkal megoldott, Kecskemétre és a
szomszédos telepü|ésekre, valamint Budapestre.
Az alapvető szociális ellátások mel|ett a házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti feladatokat
támogató szolgáltatást a község társulási formában Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó
Társulásban látja el.

A lakosság a település méretéból és földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az alapvető
kereskedelem és a lakossági szolgáltatások területén ellátott, egyéb szolgáltatások a közeli
városokban (Lajosmizse, Kecskemét) elérhetőek.



lll. rész
A./ A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások

körébe tartoző alapfeladatai \__/,

1 . közremű ködés az étkeztetésben
A feladatellátás tartalma, módja:

A tanyagondnok kiemelt - a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált -
feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel ételhordóban történő házhoz
szállítása külterületen. A tanyagondnok ezt a feladatot szóban vagy írásban jelzett igények
alapján látja el, egyeztetve a szolgáltatást nyújtó Csiribiri Óvoda élelmezésvezetőjével.
Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során a további
alapellátási igények felmérése és továbbítása a feladatellátó szociális intézmény felé. A
tanyagondnok a további szolgáltatásokra vonatkozó igényeket írásban rögzíti, és javaslatot

tesz a feladatellátónak azok megoldására,

2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A feladatellátás tartalma, módja:

A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívÜl

esnek a liépesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi
higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén.

A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét
meghaladó feladatok megoldásában :

ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (izzó, gázpalack, zár stb. cseréje),

kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások,

nehezebb tárgyak mozgatása, hó eltakarítás, fűnyírás (szükség esetén közhasznú
munkások bevonásával)
a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk,

fogyasztási cikkek stb, beszerzése. A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket
íráiban rögzíti, a vásárlás igénylőjétől előleget vesz át, és a kért árucikkeket helyben
vagy az útja során érintett más településen vásárolja meg. A vásárlásról kÖteles

nyúgtat kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a
bizonylat átadásával - abeszezett áru átadásával egyidejűleg! - elszámolni.

közremúködés az étkeztetésben napi rendszerességgel ..x"-szel ielölni

1 -1 0 f ő ellátott személv
11-20 fő ellátott személy
20 fő felett ellátott személy x

Közreműködés a házi seqítségnyúitásban heti rendszerességgel ,,x"-szel ielölni

1-5 fő ellátott személy
6-'10 fő ellátott személy
10 fó felett ellátott személy x



3. Közremúködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
A feladatell átás tartal ma:

A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz
szükséges információk eljuttatása a település külterületi lakói számára. A tanyagondnok
feladata: a helyben va9y a legközelebbi település(ek)en elérhető szolgáltatások
igénybevételének lehetőségeire vonatkoző információforrások és információk felkutatása, és
a tanyasi lakosság ezek alapján történó tájékoztatása.

A fe l a d ate l l átá s ren d szeressége: Fo lya matos.

4. Közremű ködés az egyé b a la pszolgá ltatásokho z v a|ő hozzáférésben

A feladatellátás tartalma, módja:
A tanyagondnok fontos feladata A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
'1993. évi lll. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjólétí
szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való
folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.
A tanyagondnok munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a
veszélyeztetett családok életkörülményeit. Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket, a különböző
szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.), Különös figyelemmel kell lennie a gyermekek
helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra. Amennyiben
ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni a fenntartót, hogy a szükséges
intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor kerülhessen.

A tanyagondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célző inlézkedésekben (otthonba
szállítás, gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való egyúttműködés, a krízishelyzetben
lévő csa ládo k sza kem berekkel tö rtén ő látog atása).

A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kíséri a magányosan élőket, esetleges
egészségromlásukról tájékoztatja a háziorvost. Amennyiben azt tapasztalja, hogy
önmagukról saját háztartásukban már segítséggel sem képesek gondoskodni, jelzi az ellátás
szükségességét a fenntartónak ill. a szociális intézményhálózat munkatársainak, A
magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátart,ozók értesítéséről, a kőrházba
vagy otthonba került egyedülálló külterületi lakosokat látogatja,

A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése vagy a tanyagondnok
bejelentése alapján vehető igénybe.

közreműködés a közösséqi és szociális információk szoloá|tatásában ..x"-szel ielölni

1-30 fő ellátott személv

31-70 fő ellátott személv
70 fő feletti ellátott x

közremű ködés az eqvéb a lapszolqáltatásokhoz va ló hozzáférésbe n ..x"-szel ielölni

Nincs
Eseti
havonta alább két alkalommal
hetente leoalább két alkalommal x



5. Az egészségügyi ellátáshoz valő hozzájutás segítése

A feladatellátás tartalma, módja:
A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi
intézménybe szállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati
segédeszközök beszerzését.
A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a településen élő külterületi betegek minél
gyorsabban jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez.
A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni. A településen kívüli betegszállítás esetén
alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára előírt időpontokhoz, Afertőző
betegek szállításánál különösen körültekintően kell eljárni. A tanyagondnok a betegszállítás
tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti.
Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására vagy
megérkezésére n incs lehetőség.
A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az
alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel.
A tanyagondnok munkájával hozzájárul a lakosok egészségi állapotának megőrzéséhez
azáltal is, hogy aktívan részt vesz a betegségmegelőző tevékenységek, akciók
szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a szűrővizsgálatok lehetőségéről,
helyszínéról, idópontjáról,
A receptek kiváltása és a gyógyszerek időben töfténő házhoz szállítása nagy segítség a
betegeknek, a háziorvossal és a gyógyszertárral való jó munkakapcsolat esetén
zökkenőmentessé tehető. ltt külön figyelni kell arra, hogy a gyógyszerek név szerint
kerüljenek külön csomagolásra, és az elszámolás is pontos legyen, a vásárlást nyugtával kell
igazolni,
A betegszállítás mellett az egészségügyi dolgozók szállításában történő közreműködés is
lehet feladat, amennyiben az a településen másképp nem megoldható (pl. védőnő).
Felmerülhet az igénye az esti vagy hétvégi orvosi ügyeletre történő szállításnak, ezt akkor
kell megoldani, ha az ügyeletes orvos várhatóan nem tud idóben a helyszínre érkezni.

Háziorvosi rendelésre szállítás ,,x"-szel ielölni
Nincs
hetente eovszer
hetente többször x

naponta

Eovéb eoészséoüovi intézménvbe szállítás ,,x"-szel ielölni
nlncs
havonta vaov ritkábban

kéthetente eqvszer
hetente eovszer x

Gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való
hozzáiutás biztosítása (havi átlaqban)

,,x"-szel jelölni

1-10 fő x

11-20 fő

20 fő felett



6. Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása

A felad atell átás tartal ma:

A tömegközlekedés hiányosságai, illetve a külterületi
biztonságos közlekedése érdekében a tanyagondnoki
szálíításában. A gyermekszállítási feladatok egyik
tan kötelezettség megoldásában tö rtén ő seg ítség ny újtás.

nagy távolságok és a gyermekek
gépjármű részt vesz a gyermekek
része az óvoda- és az iskolai

Gyermekszállítás: óvodába, iskolába ,,x"-szel jelölni

Nincs
leqalább eqy forduló naponta X

B./ A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő
feladatai

1. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése
A fe ladate l l átá s ta rtal ma :

A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élő külterületi lakosság
életminőségének javítása. Ez jelenti a helyi társadalom demokratikus működéséből fakadó
élénk közéletet, civil szervezetek létét és működését, amit a szolgálat fenntartója
támogathat. A feladat elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a
település lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható
kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie. Feladatainak egy része a gépjárművel történő
szállítás megoldása, a feladatok más része a rendezvények szervezésével,
népszerűsítésével kapcsolatos.
A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események

2. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
A feladatell átá s tartal ma:

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást
igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek
tanyagondnokok által történő elintézésével. lde tartozík a különféle ügyek elintézéséről
(milyen ügyben hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell beszerezni ill, benyújtani)
való tájékozódás és tájékoztatás is,
A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzatfelé
tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a
vísszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a
lakossá99a l, p roblémá i kat, ké réseiket meg ha l l gatja.

Az önkormányzati munkát segíti a hivatal leveleinek, szórólapjainak kézbesítésével, a
h i rd etmények h i rdetőt áblára történő ki helyezésével,

szervezésére is kiteried, azoknak rendszeres szervezóie lehet.

Eqvéb lakossáqi szolqáltatások biztosításában való közreműködés ..x"-szel ielölni
nlncs
esetenként x



Eqvéb lakossáqi szolqáItatások biztosításában való közreműködés ,,x"-szel ielölni
nlncS

esetenként x

hetente leqalább kétszer
naoi rendszeresséooel

3. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés

A felad ate l l átás tartal ma :

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem
tartoznak:

Napi beszerzések: a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk (pl. alapvető élelmiszerek
beszerzése és házhoz szállítása)
Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy
megbízásuk alapján - a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű
beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek kímélése a
nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással (nyáron cukor- és gyümölcsbeszerzés, pl,

,,szedd magad akciók" helyszínére szállítás, télen a disznóvágással kapcsolatos
beszerzése k, ü nnepi bevásá rláso k (ka rácsony, szilveszter, húsvét).

A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az
állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása.

Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása.
Költöztetés segítése, íűzifa beszezés, tanyaitermék lháztájilhelyi kispiacra szállítása.

C./ A tanyagondnoki szolgálat áItal nyújtott közvetett - az önkormányzati feladatok
megoldását segítő - szolgáltatások
A tanyagondnok - amennyiben az nem az alapfeladatként meghatározott személyes
segítségnyújtás rovására történik közreműködhet azon önkormányzati feladatok
megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a község külterületi lakosságának
minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és kÖzvetlenÜl az
e9yes rászorulók, igénybevevők számára végzi. llyen feladatok lehetnek:

ételszállítás: szükség esetén önkormányzati inlézménybe (óvoda, általános iskola) a

település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az Önkormányzat
és intézmé nyei számára,
önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére (Írásos
anyagok, szórólapok terjesztése - a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a
szó ró lapo k kü lte rü leti házhoz juttatása ),

Eovéb lakossáqi szolqáltatások biztosításában való közremúködés x"-szel ielölni

Nincs
Esetenként X

hetente leqalább kétszer

naoi rendszeresséqqel



A feladatell átá s módja :

A fenntartó utasításai alapján, összehangolva a tanyagondnoki szolgáltatás személyes
szolgáltatást jelentő alapfeladataival.

D./ A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások
A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális
segítségnyújtást végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek
révén a helyi lakosság általános szükségleteinek kielé9ítését az emberek szállításával segÍti.

A tömegközlekedés elégtelensége (p| a volánbuszok megállóinak távolsága) okot adhat a

tanyagondnoki tevékenységi kör közlekedési szolgáltatásokkal történő bővítésére. A
tanyaóondnoki szolgálat menetrendszerű járatot nem üzemeltethet, a tömegközlekedéshez
való isatlakozás biztosítása az alapfeladatokat nem akadályozhatja. A kÖzlekedéSi
szolgáltatásokhoz való kapcsolódá s az egyedi eseteket preferálja (késői járatokhoz,

iskolások közlekedéséhez való igazodás).

A feladatellátás módja :

A fenntartó utasításai alapján, összehangolva az alapellátási feladatokkal.

E./ A tanyagondnoki szolgáttatás összteljesítményét jelző mutatók

A tanyagondnoki tevékenység településen belüli és településen kívüli feladatellátást
egyaránt-feltételez. A tanyagóndnoki szolgáltatás elemei a gépjármű igénybevételével
látható el

A fenntartó, a tanyagondnok és a helyi közösség számára egyaránt fontos, hogY a
tanyagondnoki szotgatat teljesítményét, hatékonyságát ismerje. A haté_konYság egYik

muiatÓla az ellátott lakosságnak az összlakossághoz viszonyított aránya. Cél, hogy ez az
arány minél magasabb legyen, a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak

minél nagyobb hányada részesülhessen a szolgáltatásban.

Közrem ű ködés a tömeg közlekedés he z v alő hozzáj utásba n .,x"-szel ielölni

nem vesz részt

esetenként részt vesz X

rendszeresen részt vesz

Tervezett qépkocsifutás havi szinten ,,x"-szel jelölni

1000 km alatt

1000-1500 km

1 500 km feletVszolqálatlhó X

Az elIátott külterületi Iakosság aránya az összes szolgálat
tekintetében

,,x"-szel jelölni

30% alatt

30 % felett X



A tanyagondnoki szolgálat a felsorolt tevékenységek mellett, a fő tevékenységi körökbe nem
sorolt egyéb - szintén térítésmentes - szolgáltatást nyújthat.

!V. rész
Tájékoztatás, kapcsolattartás, igénybevétel, ellátott- és munkajogi kérdések

A ta nya gond noki szolgá ltatások közzététe lének módja

A tanyagondnoki szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon kell

közzétenni:

- hirdetményben, a szokásos helyeken,

- szórólapokon, minden lakásba eljuttatva,

- helyi rendezvényeken: közmeghallgatás, településfórum,

- a helyi médiákban: rádió, tv, kábel-tv, újságok, hírlevelek,

- személyesen, élőszóban: a tanyagondnok, a polgármester, képviselők, illetve hivatali
dolgozók útján.

A szolgáttatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

A szolgáltatásokkal, és a felmerülő problémákkal kapcsolatban tájékoztatást munkaidejében
a tanyagondnok, ügyfélfogadási időben a polgármester illetve a polgármesteri hivatal erre
felhatalmazott dolgozója - aljegyző - ad. A tájékoztatás alapja a helyi Önkormányzatnak a

tanyagondnoki szolgáltatást is magában foglaló helyi szociális rendelete, illetve a működési
e nged élyt kiadó hatós ághoz benyújtott sza kmai prog ra mja.

A kapcsolattartás lehetséges módjai
Személyesen: a tanyagondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek tÖbbségében az
igénybevételkor kerüi sor, Az igénybevétel dokumentálása az adott szolgáltatás
ávégzésének elismerését igazoló szolgáltatásnaplónak az igénybevevő részéről töfiénő
alá írásával történhet.

Telefonon: a tanyagondnok számára biztosítani kell a telefonon történő mobil elérhetőséget,

hogy az igénybevevők távollétében is jelezni tudják számára szükségleteiket.

írásban: rendszeres ellátási igényét, észrevételeit és esetleges panaszait az ellátottak

írásban is jelezheti a szolgáltatás fenntartójának.

A szolgáttatás igénybevételi szándékának jelzése

A szolgáltatással ellátott külterületi rész lakossága a helyben szokásos tájékoztatási

módozátok szerint értesül a lehetőségekről. A lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a

tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon, a szolgáltatást fenntartó a polgármesteri

niváta-iuan pedi9 s="mélyes"n, illetve írásban jelezhetik a szolgáltatásról tájékozÍatő

dokumentumokban megjelölt személynél,

A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 2

munka"nappal előób bejelentheti és egyeztetheti a tanyagondnokkal, a településen kívüli

szolgáltaÜsi igényét páoig 4 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A
tetaditetlátás 

-egyrészt ; bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett Probléma
fontossá9ától függ.

Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenYségektől, a

fenntartóval kell egyeztetn i,



A tanyagondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell
arra, hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe taftozó
alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának
figyelembe vételével kell dönteni,

A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét be kell
tartani.

A tanyagondnok a szolgálat által biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy
figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos alapjogok
maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi
méltósághoz, a testi épséghez valamint a testi-lelki egészséghezvalő jogra.

A tanyagondnoki szolgáltatás adott időpontban történő igénybevételének indokoltságát a
tanyagondnok ill. a fenntartó az igénylő adott élethelyzete, rászorultsága alapján állapítja
meg, függetlenúl az igénybe vevő egyéb, az akut élethelyzetet nem feltétlenül befolyásoló
körülményeitől (családi körülmények, jövedelmi helyzet stb,). , A tanyagondnoki szolgálataz
ellátottak élethelyzetú kból adódó szü kség leteit köteles kielég íten i.

Az ellátást igénybe vevőnek jo9a van a szolgáltatás múködésével kapcsolatos
legfontosabb adatok megismeréséhez.

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem, különös tekintettel az egészségi állapotával,
személyes körulményeivel, jövedelmi viszonyaival, szociális helyzetével kapcsolatos
információkra.

- Panasztételi eljárás: Panasszal a fenntartó felé írásban beadott kérelemmel lehet fordulni,
A panaszt a fenntartó 8 munkanapon belül köteles elbírálni és írásban megválaszolni.
Amennyiben a szolgáltatás igénylője a választ nem taftja kielégítőnek, az ellátott jogi
képviselő útján érvényesítheti jogait.

- lgényérvényesítés önálló útja a területileg illetékes ellátott jogi képviselő útján,

Elérhetősége: dr Sümegi Annamária
20i489-9535
Ügyfélfogadás: minden hó 1. csütörtökén a Kecskeméti Platán Otthonban

6000 Kecskemét, Szent lstván város 1.

A tanyagondnoki szolgáltatást végzők jogai

- A tanyagondnoki szolgáltatást végző - önkormányzati fenntartó esetén közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló számára biztosítani kell, hogy a
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi
méltóságát és személyiségi jogait, munkáját elismerjék, valamint a fenntartó megfelelő
munkavégzési körülményeket biztosítson számára,
_ A munkavállaló munkakörében - esetlegesen - történó felelősségre vonása csak a
fentiekkel arányosítható.

- A tanyagondnok jogosult munkaváIlalói jogainak érvényesítésére a Munka Törvénykönyve
és a Közalkalmazotti Töruény alapján.

A tanyagondnok helyettesítése
Az önkormányzat alkalmazásában lévő szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott által.



V. rész
Egyéb - a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos - előírások

Személyi feltételek
Ladánybenén egy tanyagondnoki szolgálat működik, egy fő közalkalmazotti jogviszonyban
fo g la l koztatott tanyagond n okot a l ka lmazu n k.

Az alkalmazás minimum feltételei: B általános iskolai végzettség, tanyagondnoki alapképzés
elvégzése (fenntartó által finanszírozott),,,B" kategóriás gépjárművezetői engedély,
A tanyagondnok köteles a munkáltató által támogatott kötelező továbbképzéseken részt
venni, és a közalkalmazottak számára előírt kreditpontokat megszerezni.
A tanyagondnok számára lehetőséget kell biztosítani - a feladatellátáshoz szükséges -
közössé9i összejöveteleken való részvételre, a szakmai szervezetekkel (megyei va9y
regionális tanyagondnoki egyesületek, Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség,
Tanyagondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztálya) történő kapcsolattartás. A
tanyagondnok köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra vonatkozó etikai
szabályokat betarta n i.

A tanyagondnok köteles minden munkanapon, illetve a munkaidón túli munkába rendelés
esetén azelőít1, időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas állapotban,
A tanyagondnok esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles
munkaadójának mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez különösen
vonatkozik a gépjárművezetés alóli felmentésre, amennyiben esetleg más feladatok
ellátásban az említett problémák miatt nem akadályozott.

Tárgyi feltételek
A tanyagondnoki feladatok ellátásához az önkormányzat egy darab mikrobusz gépjárművet
biztosít. A nagyobb méretű tárgyak ltűzifa, költöztetés/ szállítása érdekében 1 db utánfutó
biztosítása megoldott.. Jelen szakmai program 1. sz. függe|éke tartalmazza a Gépjármű-
üzemeltetési Szabályzatot,
A tanyagondnoki gépjárművet zár1, helyen kell tárolni, a tanyagondnok köteles a
tanyagondnoki gépjárművet használat után minden nap ezen a helyen leállítani, A
tanyagondnok köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel
kísérni (km-óraállás),
A tanyagondnok a feladatai ellátásához készpénzellátmányra jogosult.

A tanyagondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a
tanyagondnoki gépjármű mellett a feladatellátásához szükséges egyéb, a szolgáltatást
fenntartó rendelkezésére álló eszközöket is használni (számítógép, internet, telefon, stb).

A fenntartó saját költségén - az ellátottakkal való kapcsolattartás, a megoldandó feladatokról
való gyors értesülés és a hasonlóan gyors problémamegoldás, valamint a lehető
leggyorsabb, és leggazdaságosabb cél elérése érdekében mobiltelefon használatát
biztosítja a tanyagondnok számára,
A tanyagondnok tevékenységének, a szolgáltatások igénybevételének dokumentálására a
Tanyagondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztálya által készített formanyomtafuányt
használja.



Záradék:

Ladánybene Község önkormányzat Képviselő{estülete a tanyagondnoki szolgálat szakmai
programját 2O15, április 29- i képviseló-testületi ülésén .,.12015. (lV. 15.) határozattal

elfogadtá, egyidejűleg a2012.július 23. napján elfogadott szakmai programot hatályon kívÜl

helyezte.

Ladánybene, 2015. április 29.

kardos Attila
polgármester



1.fliggelék

LADÁNyB E N E Közs Éc ö rv xo RMÁNyzAT KÉ pvls E ló_re srüLETE
cÉplÁnmű üzeuelTETÉsl szABÁLyzATA

a tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához

l.
A G ÉpJÁRM ú HAszNÁlRrrt KApcsoLATos

ÁlrelÁttos szABÁLyoK

1, Aszabályzathatálya kiterjed a Ladánybene Község Önkormányzata tulajdonában lévó, -
és tanyagondnoki szolgáltatás ellátása érdekében használt gépjárműre, annak vezetőjére,
valamint az üzemeltetésében résztvevő, aztirányító és ellenőző személyre.

2. Ladánybene Község Önkormányzata tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátása
érdekében a következő gépjármű üzemel:
- üzemi használatú gépkocsi: FORD TRANS|T
Az üzemi használatú gépkocsi elsősorban a tanyagondnok tevékenységének ellátása
érdekében kulcsos rendszerben működik.

3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű jogszabályoknak és szabályzatnak
megfelelő üzemeltetése a tanyagondnok feladata.

4. Ladánybene Község Önkormányzata gépjárműve csak menetlevéllel közlekedhet.
A gépjármű, illetve gépjárművezető menetokmánnyal (menetlevéllel,) való ellátásáról a

hivatal pénztárosi feladatokat ellátó ügyintézóje gondoskodik.

5. A gépjármű használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány - menetokmány:

- üzemi használatú gépkocsi:
Nyomtatvány száma: D Gépjármű 36/5. r.sz. (Személygépkocsi menetlevél)

6. A menetlevelet naponta kell vezetni, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi a megtett utat,

az indulás és érkezés időpontját, a gépjárműhasználat célját (pl. ebéd szállítása, vásárlás,
levelek kézbesítése), korrekciós tényező alkalmazásának alapjául szolgáló körülmény. A
menetlevélen feljegyzett ad ato kat a gépjárm űv ezető a lá írásáva l igazolja.

7. A menetlevélen javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet
végrehajtani.

8. A menetlevél vezetését, valamint annak adatait a Polgármester kÖteles havonta
ellenőrizni, ezért a tanyagondnok köteles ezen időpontra a menetlevelet a Polgármesternek,
a tanyagondnoki tevékenységnaplóval e9yütt, leadni. Az ellenőrzés megtörténtét a
menetlevélen fel kelljegyezni. A Polgármester ezek ellenórzési kötelezettségét átruházhatla.

9. A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A
felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozÓ
szabályok szeiint kell megőrizni. A menetlevelek megőzéséért a pénztáros felelős.

10. A gépjármű üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek
megfeleló műszaki állapotban tartása érdekében a járművet vezető tanyagondnok



haladéktalanul köteles jelezni az Önkormányzat Polgármestere felé, ha jármű územben
tartásának valamely akadálya merül fel (pl, műszaki vizsga érvényessége, környezetvédelmi
vizsgálat érvényessége lejárt, rossz műszaki állapotban van a gépjármű).

11. lndulás előtt a gépjármű biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és
működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győzódnie. Ellenőriznie kell
továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tarlozékainak meglétét és a KRESZ előírásainak
való megfelelését.

12, A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a
gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan
működését.
Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának
megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát
megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra lehetóség van - be kell vontatni a
gépjármű telephelyére, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni.
Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell tüntetni.

13. A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település,
országúti távolságot jelző km. tábla) a menetlevélre fel kelljegyezni,

14. A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó
eseményekról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért a jármű vezetője
(tanyagondnok) felelős. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján kell dönteni a kártérítés
mértékéről.

ll,
Aa. üzEMl HAszNÁLATú GÉpKocsl

használatának rendje

Általános szabálvok

1.1. Az üzemi használatú gépkocsit elsősorban aközigazgatási határon belül, de azon kívül
is lehet használni, amennyiben a használat célját Ladánybene Község Polgármestere,
jóváhagyta, illetőleg a munkakörülmények, az elvégzendő feladat jellege azt indokolttá teszi.
A menetlevélen szereplő adatok alapján az adott munkaterületre vonatkozóan vezetett
tevéke nység na pló szerinti gépjá rm ű haszná lat te ki nthetó i ndoko ltna k.

1 .2. A Ladánybene Község Önkormányzata által üzemeltetett gépjármű tárolási helyét:
Ladánybene, Fő út 66. szám határozzameg.

1 .3 A 9épkocsit Ladánybene Község Önkormányzatánáljogviszonyban álló, az arfajogosító
engedéllyel rendelkező személy vezetheti. A gépkocsi vezetésére vonatkozó engedélyt a
Polgármester adja ki. A kiadott engedélyeket a pénztáros őrzi. A gépkocsi vezetésére
vonatkozó, névre szóló engedély annak a dolgozónak adható, aki legalább '1 éve 'B"
kategóriájú, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és vállalja e feladat elvégzését.
Az engedélyt be kell vonni, ha tudomásra jut, hogy az engedéllyel rendelkezó a gépkocsi
vezetését engedéllyel nem rendelkező személynek áten9edte,



lll.

üzeueruyec ellÁrÁs, etszÁruolÁs

A gépjármű üzemanyag fogyasztási normájának, valamint az üzemanyag felhasználás
ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint
történik:

1 .1. Az üzemi használatú személygépkocsi üzemanyag fogyasztási normáját - a
módosított 6011992. (lV.1.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) vagy b.) pontja alapján
meghatározott - korrekciós tényezőkkel módosított - alapnorma alapján kell elszámolni.
Az üzemanyag költség ellenértékét a fogyasztási norma és a meghatározott minőségű
üzemanyag árának a szozata adja.

1.2. Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 6011992. (lV.1.) Korm. rendelet
2 § (1) bekezdés a.) vagy b.) pontja szerinti elszámolása esetén a gépjárművezető köteles a
menetlevél nyomtatványon feltüntetni a korrekciós tényezők alapjául szolgáló adatokat,
információkat.

1,3, A gépkocsi vezetője a gépkocsi várható futásteljesítménye alapján üzemanyag elóleget
vehet fel. Az újabb előleg kifizetésének elengedhetetlen feltétele a korábban felvett előleggel
töfténő elszámolás.

1.4. A korrekt üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsit tele tankkal kell a
gépkocsivezető részére átadni, és ugyancsak teli tankkal kell részükről a gépkocsit leadni,
visszaadni. Ugyanezen eljárás követendő minden hónap utolsó munkanapján.

1.5.Üzemanyag költség csak Ladánybene Község Önkormányzata nevére szóló számla
alapján számolható el,

Ezen speciális Gépjármű üzemeltetési szabályzat2015. április 30. napján lép hatályba,

Ladányben e, 2015. április 29.

kardos Attila
polgármester

Ladánybene, 201 5. áprilís 29.

szádvári Erika
allegyző

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester





ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. április 29-i ülésére

Tárqv: Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott

álapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás pályázatának benyújtására

E lőterj esztést készítette: szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon : 7 61 457 -600, E ma il : polgarmester@la da nvbe ne. h u

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testüIetének 2015. április 29-i ülésére

Tisztelt Képv!selő-testü let!

2015. április 17. napján megjelent Magyar Közlönyben kiírásra kerül a Darányi lgnác
Terv keretén belül, EMVA társfinanszírozású pályázat a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott a l a pszo l gá ltatá so k fej l e szté sé re.

A pályázat 1. célterülete a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű beszerzése.

Ladánybene Község Önkormányzata 1999. évtől tartja fenn a településen a
tanyagond noki szolgálatot,

A szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületen élők
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz
való jutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a tanyákon élők szolgáltatási
funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint jobb életminőség elérése.
A szolgálat igénybevételére a településen életvitelszerűen tartózkodó külterületi lakosság
jogosult. A szolgálat működtetésével a külterületi lakosság jelentős részét bevonjuk a
szolgálatba, az egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanyagondnok és az egy
mikrobusz gépjármű biztosításával. A tanyagondnoki gépjárművet a szolgálat működése óta
egyszer lecseréltük, a jelenlegi mikrobusz 2006-os évjáratú.
A gépjármű kilométeróra állása: 210.461km.
A szolgálat zavartalan, a jogszabályoknak megfelelő működésének alapfeltétele, hogy
rendelkezzen több személy szállítására alkalmas üzemképes, üzembiztos gépjárművel.
A tanyagondnoki szolgálat működtetésében lévő gépjárművet az önkormányzat
folyamatosan karbantaftla, azonban az eltelt idő és a rendszeres földúton történő használat
miatt felújítása gazdaságtalan, ezért szeretnénk új 9épjármű beszerzésére pályázni.

A pályázali kiírás melléklete részletesen tarlalmazz4 hogy milyen műszaki
pa ra méte re kkel rendel kező gépjá rm űvet lehet besze rezni.

Három gépjárművet forgalmazó cégtől kértünk árajánlatot, amelyek közül - ár-
értékarány figyelembevétele mellett - a Ford típusú gépjármű mellett döntöttünk.

A gépjármű
nettó ár:
regisztrációs adó:
AFA:
összesen:

beszerzési ára az alábbiak szerint alakul:
7.820.000 Ft

185,000 Ft
2.111.4oo Ft
9.93,1.400 Ft

A pályázaton nettó 8 millió Ft-ot igényelhetünk, amely a nettó beszerzési értéket, valamint a
regisztrációs adót tartalmazhatja. Tehát az 2.111.400 Ft AFA összegét az önkormányzatnak
kell vállalnia - EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a.) pontja miatt.

Az önkormányzat a felmerülő saját költség összegét részben a jelenlegi Ford mikrobusz
értékesítéséből, részben pedig a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére
'finanszírozhatja.



Kérem a Tisztelt Képviselő{estületet, hogy a pályázatot a pályázati kiírásnak megfelelően
nyújtsa be, s az alábbi határozati-javaslatot fogadja el.

HATÁRoZATt_JAVASLAT

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének .,./20í5. (tV. 29. )

határozata
m i kro b u sz besze rzé sé re von atkoz ó pály ázat be n yújtá sá ra

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselótestülete pályázatot nyújt be a Darányi lgnác
Terv keretében meghirdetett - EMVA társfinanszírozású - a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatásra. Az
önkormányzat a pályázati igényét az 'l. célterületre - mint a már működő tanyagondnoki
szolgálat új gépjármű beszerzésére kívánja benyújtani,
A képviselőtestület vállalja, hogy a beszezendó gépjárműre - legkésőbb az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásáig - CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének
időszaka alatt fenntartja, valamint vállalja, hogy a tanyagondnoki szolgálatot ingyenesen látja

el,
A képviseló-testület a beszezésre kerülő gépjármű beszerzési árát terhelő ÁFA értékét
2015. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére, valamint a jelenlegi tanyagondnoki
m i krob u sz értékesítéséből szá rmazó bevétel ból b iztosítja.
A képviselő{estület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert a pályázat elektronikus Úton

történő benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. május 4.

Ladányben e, 201 5. április 22.

kardos Attila
polgármester
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TÁncy: Úl rono Mikrobusz árajánlat

Tipus/ MoDELL:

Motor:

Modell év:

Külső szín:

Belső kárpit:
Soft Charcoal/Max Charcoal Black

Várható szá llítás megrendeléstől:
hét

TEcHNlKA| Aonror

MOTORADATOK:

Henge rűrta rta lom:
cm'
Elrendezés, fajta:
hengeres
Max.teljesítmény:
114 kW
Max.forgatónyomaték:
Környezetvédelmi osztály:
üzemanyag:
H ajtás:

Váltó:

KüLső MÉRETer (mm):

Hosszúság:
Szélesség tükörrel/tükör nélkül :

Magasság:

ütések száma:
Ajtók száma:
Vegyes üzema nyag fogyasztás :

CO2 kibocsátás:

Csomagtér:
Gumi méretek:
Megengedett személyek száma :

VTSZ SZÁM:

.&mm*C$\§L&§

§et suxnthxr

Ford Transit Custom Tourneo LWB 1.3/300 2.2 TDCI 155 FWD Trend

z.ZíDcll155 LE

2015

TEcHNoTlc SlLVER

Lane

12-1,6

2200

soros 4

155 LE,

385 Nm
Euro 5

dízel
Elsőkerék hajtás 2WD

Manuális 6 fokozatú

5339
zzga/1986
1900_2020

8 VAGY 9

5

6,9ll100km
172 glkm
1-6,8m3
215/65 R15
8/9 fő
8703

1



Ajánlat darabszáma:

Csomagtér mérete:
Ajtók száma:

. d§n l n l4

:}s#ül§eH§ #{*K

\i§:*1:l,ii i jtíT

1db

1,8 m2

5db

t i]|5él,i i i§si *|r
,:

I i.:|i!

iéiyszórók - statikus kanyarodó

Első ködfényszÓrÓk
S zervokormány
Sebességtartó automatika
ImmobiIiser
Beá]lítható sebességhatároló
Fedélzetr számitó9ép
BorKormanV

Hidegindító funkció {-20'C)
D-ese- Reszecske Szűró,DPF)
Első légzsák - vezetó o]da]on



I -r ]Á^-c:l,, - .ltáS C]dal rn
O_ JaIleg zsák I Fü9gönyJ egzsa K

El ső t,tas:]da]_j bi:tonsagiö,J e,oleszl tó
Ucaso.1 oa_i e'1s: legzsak r<ikapcso1o gomb
Figyelneztetés a h,iztonsáqiör, bekapcsolására - hang ós fény;elzés
HaLsó 3-poncos bizLonsá9-r.övek
E] ektr Jnc s sz_npla Kli:ponL i :ar - vef: burkolar ta1
Tavrrányilo ajtónyitó - többcsatornás - Feltölchető (2 behajtható
KulCS )

Automata a)tózárás
Kér1 épcsős aj toryitás
Konfiguráiható a]tcny]_tas - (Standard szeméiyszáiiítő 1ármű,
kétlépcsős nyitás )

ESP rer.dszer, EBD rendszer
Veszfekezesre frgye.]_mezcető fények
ABS, BorulasgáLló, vészfékassz'sztens, visszagurulasgátló,
krpörgésqácJ ó
Első manuálrs 1égk_ondícionáfó, hővédő üvegezéssel

utas oldalonO] lalsj rc] óaj co al utas oIdalon
fr'-tr í-cnm:ry )

AM/FM rádio
USB és AUX csatIakozó
Bf ue toot h
AI,,1/FM antenna
Z e]So nangs7oro
Rádió kezelőszervek a kormánvkeréken

Láthatósági csomaq 1

Fúthetó szélvédő
Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony
4-soros pont mátrix kijetző
E]ektromosan állitható, fűthető külső
i r:nlziol z,1 kkol
rUL[ClL-[

E-elfelettj cároLo - :ár]-ató

e, j hl i ^ró

visszapillantó tükrök integrált

jobb o1dalon
üléssornál - bal oldaLon,

j obb o1dalon
]léssc,rna- - bal c lda'] , n

Elektromos első abLakemelők a vezető cldalon automata fel/le
funkci óvaf
Fix oldalablak a
Tarlalmazza: f s-x
Oldalsó tolóajtó
rix o]dalablak a
TarLalmazza: F'rx
Hővédő üveqezés

második ü]_éssornál -
olda]ab]ak a második
nyitás - korlácozott
harmodj k ú] éssorna]
olcialabiak a harmaclik

Fix ablak a hátsó ajtón
Tarta Lmazza a hátsó ablakfűcést

Hátsó ködzárófény
Szimpla akkumulátor
Standard generátor (15 0 Al,{P )

Uloa-tSo Ie-L_LepoK

Elektromosan állítható visszapillantó



Bőrkormány (Aflítható magasságú es melysegu)
Sebességváltó gomb - bőr
Első manuális 1égkondrcionáló berendezés
Levegő / pollen szúrővel, belső 1evegőkeringetéssel

2 db rakományrögzítő fül a raktérben (e
D]N/ISO szabványnak megfelelő rögzícőpont
ü]éseket e]távolicják, standard SWB kombi
Belső kapaszkodók - 2 db (Vezetó oldalon
Minr feIsó konzoI - 1DIN vízszintes

hátsó ülések rögzítőpontjai
ként használhatóak, ha az
model]e ken)

/ utas ofdal on, beha; th-to)

4*irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappat
2-irárLyban manuálisan aLlrthato dupla utasüfés leha;tható asztaLlaI

I- - ---: -L -- - r:l Ál -h^-le5 _ 9 L ]ly_1 L] ]d LU L_.]_LU_Ld|rpdr

2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
Yezef-ő oldali kartámasz (Szimpla, belső)
vezető ol dal i derékcámasz
2-i:anyban aflrthat l ( feL /le , hatso fej tám]ak
Második sor 3 személyes (2+1 elrendezés) üIések
TSOFTX és felső rögzítési pont a gyermekülés rögzítésere

Harmadik sor 3 személyes (2+1 elrendezés) ú]ések
Teljes.oy*i |?9]ob9.itás - szigetelt gumi, kgnnve1 tisztitható
Gumi etső padJ_óborítás szigeteléssel a D-oszlopnal

ZárhaLó tanksapka
Lábtér vrlágítás - csak az oldafsó
Fokozatosan elhalványuló belső tér
Világítás a rakodótérben
Konfigurálható belső tér vílágítás
Da-c1 --]<=-:'^i i anlo l_]kör
Csak akkor standard, ha Frx ablak
ÁttittratO fe;támlák minden üléshez

! ^ ] : ^ ] ! i ]__ i ]LU-LUd ]LUKlldl
világítás elö1

/ akkumulátor kímé}ő * 30 perc

^ L:l^: ^]laVal a naLSo a]ton

Első lökháriLő - Teljesen színre fúlL
Nem e- erhetó SVO [en1 ezéssel

ítátsó 1ökháritó - Fekele műanyag {tépcső nélküt)
Első hűtőrács felül és alsó hűtőrács keret
-Leo-es nappali meneríény
Keréknyomás fiqyelő rendszer
Hatso ao] ak üVegeZett fűthető
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Aí*F &luns P§§TEKT§R*
{+3 ponlos kerekesszék és utas rögzíiő rendszeí

Az oloP szeii olkoióelemei (PRo 2 L A):

?db 5:CiikJ5 r,ereke:slék rögzíló he!ec3|
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MoDELL Nrrró ltste Áne: 8.060.000 FT + AFA

gnuTTó LlsTA Án RectsztnÁclÓs ADÓVAL: 1o.421.200FT
nEctszrnÁclós noó TARTALoM: 185.000FT

Opctós tlsrn NErró Ánnxxnl:

HÁrsó rlínnn
150.oooFT+ÁFA
ÜlÉscsorune 17 (9 szeurÉlves oectó)
Duple uras ülÉs LEH.AJTH.A.To ASZTAILAL És rrr,NylTHATo üt-ólappal
Vpzpróü lÉs oöNrnprő ülólappnl (4-tn_ÁNvneN l,taN uÁI- tsaN Ár-lírHeró)
FúrHprő plsó üLEspr
Yr,zttó oLDALl raRrÁvasz (Sznralte, srlsó)
Y p,zrr ő oLDALI opRÉrrÁvesz
YEzETo oLDALI És ures oLDALt oyoettÉczsÁror
FüccöNylÉGzsÁKoK" 155.000
pr+ÁrR

KenexrsszÉr nöezírő porur rtÉpírÉse :

4+3 Pontos kerekesszék és utas rögzítő rendszer és oldalsó fetlépő
400.000.FT+Ár,a

Az opctóxrnL szERELT 2WD nnooell Ntrró ttsteÁRn:

KrovtztvtÉNyEs AJÁNLArt Nmró Án:

Apl tnRtnloru:

8.775.oOO Fr + Áre
7.820.000 Fr+Áre

2.LLL.4OOFr

Wr*v*xruy,Éruvrs ffimx""rgg* gi-nmÁsx Áre: *.*3E"4#S fiT
REGlszTRÁclÓs ADÓ: 185.0ooFT(VÉTEL Án ruenn TARTALM AzzA.
Az árak Forintban (HUF)értendők!

GRRnructn szorcÁlrarÁsor:

í,,{rnden új Fcrd Transit ge pjár,lrilre 2 év, knt k*rlátozás rló1l<tsli, teijeskórií garancia vcnatkozik. Á íe*tiekel Ítiüi
mindenúj F*rdTra*s;t gépjarITrírt+3év,v*gymaximum7*üűüülcr'l.t F*rdL,xtraGaranci*isvtnatk*zik^A+3*v
F*rd [xtra garancla az 5. év ve;éig, de legieíjebb 2ü0 0*ü fut*tt kil eléréséig érr;és;yes a gepjármű ellő
forgai*rnba helye:ésetől szdnrítva.

SzeRvtz tcÉruy:

Szervizciklus (Kötelező átvizsgálás 12 hónap, vagy 20.000 km elteltével.)KrnesreoÉsürur rvyttvaTantÁsa:

Gépjármű értékesítés: Hétfő- Péntek 8.00-17.00 Szombat: 8.00-12.00

Márkaszerviz: Hétfő- Péntek 8.00-17.00 Szombat: 8.00-12.00

Alkatrészértékesítés: Hétfő-Péntek8.00-17.00 Szombat:8.00-12.00

Balogh Donát
Értékesítési tanácsadó

Hovány Kft

Érdeklődését megköszönve maradok tisztelettel:



Mezőőri beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület !

Az önkormányzatnál1992. évtől teljesítek szolgálatot, 2013-ban sikeres rendészeti vízsgát
tettem.

Feladatom a település területén termények. erdők védelme.
Birtokvitás ügyeknél eljárás,

Földterület kinrérésnél, ha tudomásomra jut, jelen vagyok, fenyképfelvételeket készítek.
Külterület i levelek kézbesítés e, piactér felügyelete.
Adódó" fóleg vasipari karbantartási munkák elvégzése.
KÓbor kutyák gazdáinak felkutatása, melyek sok problémát okoznak részerrre, erre megfelelő
megoldást nehéz találni, de lőni nem szabad. Jelenleg az önkormányzatnak nincs szerződése a
sintérrel. Ha megtalálom, a tulajdonost felszólítom.
Szemétlerakások megkeresése. a szemetelő személy azonosítása ishozzámtartozk. Ezzel
csak az a baj, hogy tettenérés esetén lehet hathatósan intézkedni, ami szinte lehetetlen.

Az intézkedésimről naplót vezetek, a lakossággal jó kapcsolatot ápolok, a problémáikkal
felkeresnek és igyekszem ezeket a helyszínen megoldani.
Körzeti negbízottal szoros munkakapcsolatot tartok, megbeszéljük az esteket, bármikor
hívhatom, de ez víszont is így van.

Előre láthatólag a jövő ősztől a koromnál fogva nyugdíjba vonulok. Következő mezőőr
keresésében érdemes lesz gondolkodni.

Kérem, a beszárnolom elfogadását.

Ladánybene, 2075. április 23.

Tisztelettel:

.iíi,
, 1.' r

Drabant János
mezőőr
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6045 Laíáryíene, Fő út 72.
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Ladánybene Község Önkormányzata
6045 Ladánybene, Fő u. 66.

Gl'l - l

lkt.sz.: 72l2OL5.

Tisztelt Önkormányzat, tisztelt Képüselő Testület!

Kérem Ladánybene Község Önkormányzatát és Képúselő testületét, hogy lehetőség szerint

szíl,es]<edjen támogatni a Ladánybenei Bene Vitéz Átalános Iskolát a Filantrop Kft.

l 6ooo Kecskemét, Ipar i.2.1 által feljegyzett hiányosságok pótlásában.

Iskolánkban 2015. e,4. 22-ér. ellenőrzést tartott a fent nevezett kft. munkatársa és

5 helyiségb en l őItözők, informatika, technika, pince / szén-monoxid érzékelŐ berendezés

felszerelését írta elő, melyeknek várlrató költsége 5 db " 13.ooo Ft/db= 65.ooo Ft

Abeszerzésre 6o napos határidőt kaptunk. Amennyiben az eszközök határidőn belÜl nern

kerü]nek feiszerelésre jelzéssel élnek a katasztrófavédelem felé.

Továbbá intézményünk nem rendelkezik én ényes engedéllyel a régi típusÚ, nllt égésterű

kazánok, konvektorok műszaki-biztonsági felülúzsgálatáról, melynek beszerzése

kb.4o.ooo Ft.

A KLIK költségvetése jelenleg nem tudja finanszírozni a fenti eszközök beszerzését illetve

felülüzsgáIatot.
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Ladánybene, 2015. 04. 24.
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Tárgv: a temető és a sírok állapota Ladánvbenén

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony és Képviselő Testület!

Alulírott ladánybenei lakosok egy kéréssel fordulunk a Tisztelt Polgármester Úrhoz, Jegyző

Asszonyhoz és a Képviselő Testülethez.

Ahogy az a 2o]4-2015_es falugyűlésen is napirendre került, a temetőben lévő öt darab hatalmas és

öreg fa rendkívüli módon életveszélyesek, ráadásul veszélyeztetik az alatta és a környékén levő

sírokat. A gyökerek felnyomják a betont, a száraz ágak pedig rápotyognak a sírokra.

Azt szeretnénk kérni (hiszen ez a közös érdekünk), hogy a fákat vagy vágják ki, vagy legalább

gallyazzák le, hiszen azok akár emberéletben is kárt tehetnek. Ha pedig a sírokban okoznak kárt, azt

az Önkormányzatna k kell helyreállítani.

Bízunk benne, hogy kérésünk megértésre talál, és mielőbb megteszik a szükséges lépéseket.

Szíves, jóindulatú támogatásukat előre is köszönjükI

Tisztelettel: C5r,Utgor-_ ho-!-d ui
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Ladánybene, 2OI5. 04. 24.
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