Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő utca 66.
Telefon : 7 6 / 555 -284, 7 6 / 555-285
Email: lbene@ladanvbene.hu

Ladánybene Község Önkormányzat

Képviselő-testülete
2/2014.
2014. február 26-j

ülésénekjegyzőkönyve

Rendelet: 3/201,4. (ll. 29.) rendelet a 2073. évi költségvetésről szóló I/2013. (ll. 15.) rendelet
módosításáról
4/ZOI4, (ll. 29.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/201,1,. (V. 26,)
rendelet módosításáról
Határozat: t4 - t8 (l1.26.) határozat

JEGYZOKONYV
Készült: 201,4.február 26- án a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
Jelen

vannak:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
ranyi Lajos alpolgármester
Mátyás Katalin képviselő
Simkóné Jámbor Marianna képviselő
Terjék Katalin képviselő
Visontay tstván képviselő
Ba

(6 fő)

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jegvzőkönwvezető:

Jurászik Erika eíőadó

Kardos Attila poleármester: 15.00 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a képviselő_
testület ülésérőlVida Lászlóné képvíselő jelezte az ülésrőlvaló távolmaradását.

A iegvzőkönw hitelgsítésérefelkérte; Mátyás Katalin és
Terjék Katalin képviselőket,
A Képviselő-testület

a

jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Attila - polgárlEester: kérte a képviselőket, hogy az egyebek napirendi pontban a
képviselő-testület tárgyalja az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok
támogatását.
Kardos Attila

1.
Z.
3.
4.

-

poIeármester: javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzata alapító okiratainak felülvizsgátatára
Előteriesztő; Szádvári Erika - aljegyző
Előterjesztés az Aranyhomok KistérségfejlesztésiEgyesület Alapszabályának módosítására
Előteriesztő: Kardos Attíla - polgármester
Egyebek

-

adósságkonszolidációban

részt nem vett önkormányzatok

támogatása

NAP|RENDl PONTOK TARGYALASA:

1.

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

poleármester: ismertette a képviselőkkel a 2013. évi költségvetési rendelet utolsó

módosításá nak indokát.

A képviselők részérőlaz eiőterjesztéssel kapcsolatban észrevétel,hozzászólás nern volt ezért a
po gá rmeste r a re nd
l

e

l

et-tervez etet szav azásr a bo csájtotta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal
alkotta:

A rendeletet

Z.

a

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet

jegyzőkönyv

7. számú melléklete tartalmazza.

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzata alapító okiratainak felülvizsgálatára
Előteriesztő: Szádvári Erika - aljegyző

Szádvári Erika - aliegvző: ismertette a képviselőkkel az alapító okiratok módosításának indokát,
elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény módosítása már engedi a szakfeladat
megnevezést alkalmazni, helyette kormányzatifunkciók megnevezést kell alkalmazni.
A képviselőknek az elhangzottak kapcsolatban észrevételenem volt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal
a

l

-

ellenszavazat és tarlózkodás nélkül - az alábbi rendeletet

kotta:

A rendeletet

a

jegyzőkönw 2. szómú melléklete tartqlmazza.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi
határozatot hozta:
Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületé!_ek 1412014. (ll. 26.) határozata
a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
HATÁROZAT
1./ Ladánybene Község Önkormányzata, mint irányító szerv a Ladánybenei Kózös Önkormányzatí
Hivatal - a határozat 1, sz. mellékletétképező - Alapító okirat módosító okiratát, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt - a határozat 2. sz. mellékletétképező - Alapító okiratát jóváhagyja,

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Ladánybenei Közös
a változás bejelentést a Kincstár felé tegye meg.

Felelős: Szádvári Erika

-

Önkormányzati Hívatal jegyzőjét, hogy

aljegyző

Határidő: 201,4. február 26,

1. sz. melléklet:

Módosító okirat
Ladánybene Közös Önkormányzati Hivatal módosító okirat

1./ Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201,1, évi CLXXXIX. törvényben 67, § és 84, §-aiban foglaltaknak megfelelően, az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV, törvény 7-1,1,, §-aiban, az államháztartásróI szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/20t7. (Xl1.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

+,t,Állam házta rtási szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok

és társulások igazgatási tevékenysége

4. 2. Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
0It220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati, és európaí parlamenti képviselő választásokhoz

pcsolódó tevéke nység
016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
O16030 Állampolgársági ügyek
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő elIátások
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
ka

Záradék:

A módosító okiratot Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ul20M, (ll,
26.) sz. határozatával jóváhagyta.

Jelen módosító okírat a 2Ot4. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatal !L/20I3, (ll, 14.) sz. Kth. egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát
veszti.
Ladánybene ,2O'],4. február 26.

"ri

rt

szádvári rrika
aljegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT

és Kunbaracs Község
Önkormányzatának Képviselő-testulete Magyarország helyi önkormarryzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésébenkapott felhatalmazás és a 85, § (1)
bekezdése, valamint az áIlamháutartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdés b.) pontja alapján, figyelemmel az áIlamhéntartásrőI szóló törvény
végrehajtásáról kiadott36812011. (XIi. 31.) Korm, rendelet 5. § (1) - (2)bekezdésében,
valamint a költségvetési szervek alapításara és működésére vonatkoző 1ogszabáIyi
előírásokra, valamint a megállapodó önkormanyzatok között létrejött a Közös
Önkormán5,z ati Hivatal \étrehozáséra és fennt artásíra vonatkozó - Megállapodásban
foglaltakra Ladánybene és Kunbaracs Községek Önkormányzatai Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatala Alapító Okiratát 2014. március 1. napjan történő hatályba
lépéssela következők szerint adják ki:
Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testrilete

1.

Költségvetési szerv:

1.1.

A költségvetési szerv neve, székhelye:
Ladányb enei Közös Önkormány zati Hiv atal
6045 Ladánybene, Fő űt 66.

1.1.1. Rövidített neve:
Ladánybenei KÖH

1.2. Székhelye:
6045 Ladanybene, Fő űt 66.
1.3. Telephelye:

Ladányb enei Közös Onkormanyzati Hivatal Kunb aracsi Kirendeltsé ge
6043 Kunbaracs, Kölcsey út 1.

1.4. Feladat-eüátási helyek:
6045 Ladanybene, Fő út 6ó.
6043 Kunbaracs, Kölcsey út 1,
1.5. Jogelődje:

Ladánybene Község Polgármesteri Hivatala - 6045 Ladánybene, Fő út 66.
Kunbaracs KőzségPolgármesteri Hivatala - 6043 Kunbaracs, Kölcsey út 1.

2.

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat- és
hatáskörébe tartoző ügyek döntésére való előkészítésévelés végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködík az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állarni szerveklrel történő együttműködésének összehangolásában.

J.

Az a|apítő, fenntartó szerveke megnevezése, székhelye:
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testtilete
6045 Ladánybene, Fó út 66.
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6043 Kunbaracs, Kölcsey út 1.

4.

A költségvetési szerv tevékenysége:
A közös hivatal ellátja az Möiv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számáta

meghatározott feladatokat Ladánybene és Kunbaracs települések vonatkozásában. A
hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormanyzatai által
jőváhagyott, a közös hivatal működésére és fenntartására létrejött megállapodás
tartalmazza.

közös

Kunbaracs Községben a közös hivatalnak kirendeltsége működik
pénzügyi, adőzási tevékenység végzésére.
+.t.

az

igazgatási,

Áttaml áztartási szakágazati besorolás:
841 105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.

A

költségvetési szerv az alaptevékenységekörében meghatározott feladatokat nem
haszonszerzés céljából, felada!égzésiés ellátási kötelezettséggel líújaeL, az alapítő
által áno s felügyelete mellett.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
4.2.

alaptevékenységek államhíztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:
^z
01i 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati, és európai parlamenti képviselő
választásokhoz kapcsolódó tevékenység
016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
0 1 ó030 Allampolgarságl ügyek
1 0 6 02 0 Lakásfenntartás
sal, lakhatás sal ö sszefiig gő ellátások
1 090 1 0 Szociális szolgáltatás ok igazgatása

5.

Illetékessége, működési köre:
Ladánybene és megállapodás a|aplán Kunbaracs község kőzigazgatási területe

A Közös Önkormányzati Hivatal a szél<helyénés kirendeltségén ellátja:
az alapítő, illetve fenntartó önkormányzatok, a képviselő-testtiletek, a bizottságok,

a

polgármesterek, valamint a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási,
a polgármesterek hatáskörébe brtoző államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésévelés végrelrajtásávaI, a jegyző hatáskörébe lartoző hatósági ügyek
előkészítésével,végrehaj tásával kapcsolatos feladatokat.

6.

Irányító szerve, székhelye:
Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő -testülete
6045 Ladánybene, Fó út 66.

7.

Gazdálkodása szerinti besorolása:
A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan és gazdáLkodő költségvetési szerv.
Együttműköd,esi megállapodás alapjan ellátja a Ladánybenei Csiribiri Ovoda és a
Kunbaracsi Ovoda gazdá|kodási feladatait, valamint az önkormányzat feladat- és
hatásköréb e tartoző feladatokat,

A

munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét egyrittműködési megállapodás
szabályozza.

8.

A költségvetési szerv ágazah besorolása:
Fő tevékenysége: TEOR 8411 Altaiános közigazgatás

9. Az

alapítás időpontja, a létrehozásról rendelkező döntések:
Alapítás dátuma: 2013. március 1.
Az alapitásró 1 rendelk ező hatir ozatok száma:
Ladányb ene Község. Ö nkormény zat Képvisel ő -testületén ek I 2 l 20 13. (II. 2 1, )
Kunbaracs Község Onkormrányzat Képviselő-testuletén ek 3 12013. (ii. 2 1 .)

10.

A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, foglalkoztatásijogviszony megielölése:
A Közös Önkormányzati Hivatal élén- jogszabályban meghatározott képesítési
követelményeknek megfelelő végzettséggel - a fenntartó és alapító önkormányzatok
Mötv. 82. és 83. §_a szerinti, a polgármesterek lakosságszám-arányos többségi
döntésével, határozatlan időre kinevezett jegyző áLL, figyelemmel az Mötv. 146/C. §
(2) b ekezdésében fo g1 altakra.

A Közös

Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kinevezésére, a páIyázati kiírásra a
közszo|gáIati tisztségviselókől szőló 2011. évi CXCD(. törvény 241 , § rendelkezéseit
ke11 alkalmazni.

A

páIyázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos előkészítő feladatokat a székhely
község polgármestere látja eL,tá$ékoztatva atársult település polgármesterét.
Felmentéséhez és elleni fegyelmi eljárás elrendeléséhez az érintett települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges.

Az

egyéb munkáltatói jogokat a székhely település polgármestere gyakorolja.

11. Foglatkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatásíjogviszony megielÖlése:

1.1.
IL2.
1,3.

1

1

aközszo|gálati tisztviselőkről szőlő 2011 , évi C)C(IX. törvény
a munka törvénykönlvéről szőlő 201,2. évi I. törvény
szóió 1959. évi IV. törvény
a polgari törvénykönlvről

Záradék:
Ezen alapító okirat az alapitő önkormányzatok
március 1. napjával lép hatályba.

képviselő-testületeinek határozatával201,4,

Az

a\apító okirat hatáIyba lépésévelegyidejúleg Ladánybene Község Önkormányzat
Képviselő-teshilete l2l20l3. (II. 21.) határozatával elfogadott egységes szerkezehi
Lad ányb enei Kö zö s Önkorman y zati Hiv atal al apító okirata hatá|y át veszti.

Az

alapítő okiratot jóváhagyla:

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testrilete a I4l2O14. (II. 26.)

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviseló-testtilete ....l20t4. (,......) számú
hatérozata1l<kal.

Ladányben e, 20| 4. február 26.

A megállapodó önkorm ányzatok
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozatot hozta:

Ladánvbene Közsée önkormánvzat

Képviselő-testületének 15/2014. (ll. 26.) határozata

a Ladánybenei Csiribiri Óvoda Alapító Okiratának módosítása

HATÁROZAT

1./ Ladánybene Község Önkormányzata, mint irányító szerv a Ladánybenei Csiribiri Óvoda - a
határozat 1. sz. melíékletétképező - Alapító okirat módosító okiratát, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt - a határozat 2. sz. mellékletét képező - Alapító okiratát jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhataImazza a Ladánybenei Közös
a változás bejelentést a Kincstár felé tegye meg.

Fele]ős: Szádvári Erika

-

Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy

aljegyző

Határidő: 2074. február 26.

1. sz. melléklet:

Módosító okirat
Ladánybenei Csiribiri Óvoda módosító okirat

1./ Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló 201,t évi CüXXIX, törvényben 67, § és 84, §-aiban foglaltaknak megfelelően,

az

állarnháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-'1,7. §-aiban, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/ZOIL. (Xl1.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Ladánybenei Csiribiri
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 6, pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
S.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

Szakágazat száma és megnevezése:
851O2O Óvodai nevelés
Alaptevékenvségeinek államháztartási kormánvzatifunkció

szerinti besorolása:

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás
09111O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,ellátásának szakmai feladatai a
többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában, a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye a la pján:
a) testi, érzékszervi,értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességévelküzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességévelküzd;
09t1,40 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 lskolai intézményi étkeztetés

Záradék:

A módosító okiratot Ladánybene
26.\ sz. hatá rozatáva

l

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a t5l201,4, (ll.

jóvá hagyta.

Jelen módosító okirat a201,4. március 1-jén lép hatályba, ezzelegyidejűleg a LadánybeneiCsiribiri
Óvoda 94l2o73. (Xll, 11.) sz, Kth. egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti.
Ladánybene

,20!4. február 26.

-..l;. ,1

,.-)

.<- */-i. *

"

szádvári Erika
aljegyző

ALAPÍTÓ OKlRAT

Ladánybene Község önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szólő 20t7. évi CXCV.
törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. §. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

szóló 368/2011. (Xl1.31.) Kormányrendelet 5, §. (1)- (2) bekezdései, valami intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012, (Vlll, 31.) EMMl
rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja

ki:

1. Neve:

Ladánybenei Csiribiri Óvoda

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

6045 Ladánybene, Rákóczi út 6.

3. Az intézményfeladatellátási helye:

6045 Ladánybene, Rákóczi út 6.

4. Jogelőd megnevezését,székhelyét:

Kunadacs - Ladánybene Általános lskola és Óvoda
6097 Kunadacs, Petőfi S. u. 1. (alapítás éve: 2007,)

202022
807733
L5807731-2-03

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011_. évi CXC. törvény 4. §. 1. a) pontja alapján óvodaí

nevelés.

s. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazat száma és megnevezése:

851O2O óvodai nevelés

tevéke

ti be

inek államházta

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakma i feladatai
o9112o Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai a
többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában, a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján:
10

a) testi, érzékszervi,értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességévelküzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességévelküzd;
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményiétkeztetés
096020 lskolai intézményiétkeztetés

7. llletékességi működési

köre:

Ladánybene Község közigazgatásiterülete

8. Alapító, fenntartó, működtető neve és székhelye: Ladánybene Község
Képviselő- testülete

Önkormányzat

6045 Ladánybene, Fő utca 66,
9. lrányító szervének neve,

székhelye:

Ladánybene Község Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő út 66.

10. Típusa:

Gazdálkodásijogkör:
szerint:

10,1.
10,2. Köznevelési szempont

Önállóan működő költségvetési szerv
Óvoda

11. Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek létszám:

évfolyamok száma:
felvehető maximális létszám:

12. Gazdálkodásifeladatokat ellátó önállóan

1-

3 csoport

75 fő

működő és gazdálkodó szerv

megjelölése:
Ladánybene Község Polgármesteri Hivatala

-

6045 Ladánybene , Fő út 66.

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Vezetője azigazgató, akit a Képviselő-testület - pályázat alapján - határozott időre
bíz meg. Foglalkoztatásí jogviszonyára a közalkalmazottak jogállá sáről szólő 1992,

évi XXXlll. törvény vonatkozik.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatásijogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szólő 1992, évi XXXIll. törvény

A polgáritörvénykönyvről

szóló 1959. évi lV. törvény.

feladatellátásra szolgáló vatyon:
Ladánybene Községi Önkormányzat tulajdonát képezi a ladánybenei ingatlan nyilvántartásba
felvett 334 és 397 hrsz-ú ingatlana, valamint mindaz a leltár szerinti ingóvagyon, amely leltár
szerint az óvoda használatába adja.
A költségvetési szerv használatában lévő összes vagyon értékéta számviteli nyilvántartások

15. A

atapján elkésztett mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot

tartalmazza.

1,1,

a

mindenkori leltár

16. Feladatellátásra szolgáló vagyon felettí rendelkezési jog:
A tulajdonjog Ladánybene Község Önkormányzatát, a használati jogaz intézménytilleti meg. A
gazdálkodási jogot az intézmény a jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolja.

Záradék
Jelen alapító okirat 2074. március ].-én lép hatályba, s az alapító okiratot Ladánybene Község
Önkormányzat Képviselő-testülete t5lZO1,4. (ll 26.) határozatával hagyta jóvá.

Ladá nybene, 2014. február 26.

i-\

'
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kardos Attila

Előterjesztés

az

-

-

aljegyző

Aranyhomok KistérségfejlesztésiEgyesület Alapszabályának

módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila

Kardos Attila

-,r)
--Z

szádvári Erika

polgármester

3.

,

^ _.o,-d<' n f-::1

- polgármester

polgármester: ismertette

az

Aranyhomok KistérségfejlesztésiEgyesület

Ala psza bá lyának módosításá ra vonatkozó előterjesztést.

A képviselők részérőlészrevétel,hozzászólás nem hangzott el, ezért a

polgármester szavazásra

bocsájtotta az előterjesztést.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi
határozatot hozta:
Ladánvbene Község önkormánvzat Képvíselő-testületének 16/2014. (ll. 26.) számú határozata
az Aranyhomok KistérségfejlesztésiEgyesület Alapszabályának elfogadása
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tag az Aranyhomok
KistérségfejlesztésiEgyesület Alapszabályának módosítására vonatkozó előterjesztést
elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2a14, f ebruár 26.

72

,

Egvebek:

-

adósságkonszolidációban

részt nem vett önkormányzatok

támogatása

Kardos Attila - poleármester: tájékoztatást adott a képviselőknek arról, hogy azok a telepü|ési
önkormányzatok, akik nem vettek részt az adósságkonszolidációban támogatási igényt nyújthatnak
be a BM-hez, Ladánybene esetében ez maximum 20 millió Ft-os támogatást jelent. A miniszteri
rendelet meghatározza azokat a célokat, amelyekre igénybe lehet venni a támogatást, így támogatást
igényelhetünk út, járda építésre,kulturális, igazgatási épületek felújítására. Célunk olyan támogatás
igénybevétele,amely a lakosság széles körét érinti, illetve régi igénye a településnek. Kardos Attila polgármester véleményébenkifejtette, hogy a támogatási igényt elsősorban a 3 belterületi földút
szilárd útburkolattal történő ellátására célszerű benyújtani. Az önkormányzat már rendelkezik
árajánlattal, azonban mind 3 út kivitelezési munkálataira nem elegendő.
Hangsúlyozta, hogy az előző időszakban is volt aszfaltozás, amelyre a lakosságtól is szedtek be
támogatást, amelyet most is javasol.

Visontav lstván

-

kéoviselő: elmondta, hogy javasolja

ő is a

közműfejlesztési hozzájárulás

megfizetését,kérdezte, hogy mi van akkor, ha nyer a szennyvizes pályázat?

- poleármester: ez egy más helyzet lesz, de belátható időn belül véleményeszerint
nem valósul meg, nincs rá pályázati támogatás. Rendelkezünk kész pályázati dokumentációval,

Kardos Attila

bármikor be fogjuk tudni nyújtani.
Simkóné Jámbor Marianna
a falugyűlésen.

-

képviselő: már az emberek várják a beruházást, többször

is felvetődött

Kardos Attila - polgármester: olyan teherbírásúutat kell építeni, amelyen mind a szemétszállító
teherautó, mind pedig a szennyvízszállító el tud menni.
Kifejtette, hogy a munkálatokat célszerű a nyári melegben elvégezni.

A képviselők részérőlészrevétel,hozzászólás nem

hangzott el, ezért a polgármester szavazásra

bocsájtotta az előterjesztést.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi
határozatot hozta:

az adósságkonszolidációban

nem részesült önkormányzatok

támogatásáról

HATÁROZAT

L Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásokról szóló 1,o/2o1,4. (ll. 19.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be,
A támogatási összeget az alábbi fejlesztési célokra igényli:
a.) Zrínyi M. utca földút makadám aszfalt 420 fm hosszan, 4 m szélesen - 7 .638.288 Ft
b.) Dózsa Gy. utca földút makadám aszfalt 360 fm hosszan,4 m szélesen - 6.547J,04tt
c.) Arany J. utca földút makadám aszfalt 360 fm hosszan, 4 m szélesen - 5.814.608 Ft
Osszesen:

20.000.000 Ft.
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2.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a támogatási igény benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Szádvári Erika

Határidő: 20].4. március

-

aljegyző

6.

Kardos Attíla - poleármester: elmondta, hogy az út kivitelezési munkálataihoz engedélyezési

tervdokumentációra is szükség van, ennek költségeit az önkormányzatnak fel kell vállalni, Javasolta

képviselő-testületnek

a tervezési munkálatokhoz

szükséges költségek

a

önkormányzati

költségvetésben való biztosítását,

A képviselők részéről észrevétel,hozzászólás nem

hangzott el, ezért a polgármester szavazásra

bocsájtotta az előterjesztést.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi

határozatot hozta:

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testületének 18/2014. íll. 25.) határozata
a földutak tervezési költségeinek biztosításáról

HATÁROZAT

7.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Ladánybene Zrínyi utca,
Dózsa Gy. utca és Arany J, utca útépítési
engedélyezési szintű terveinek elkészítésére
650,000
Ft + 175,500 Ft ÁFA, azaz összesen 825,500 Ft-ot biztosít a községi önkormányzat 2014. évi
költségvetésében a közutak fenntartásának támogatása terhére.

2. A

képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila

vállalkozóval a tervezésíszerződést megkösse.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. március 6,

Csere-Várkonvi Csilla

-

-

polgármestert, hogy Bakos Gábor

lKSZT munkatárs: szót kért, elmondta, hogy márcíus 1-től a tatárszentgyörgyi

általános ískolában fog tanítani, a munkahelyváltásnak különös
tanítani szeretne.
Megköszönte a munkájához nyújtott segítséget.
Teriék Katalin
segítséget.

-

-

képviselő: megkószönte Csere

-

indoka nincs, csak annyi, hogy

Várkonyi Csillának a nyugdrjasok részérenyújtott

Gondos Máté: szót kért, aki elmondta, hogy ismételten megpróbálkozik az lKSZT vezetési
feladataival, a régi nyomvonalon szeretne haladni, igyekszik a régi hibáit kijavítani. Örült annak, hogy
az előző időszakhoz képest bővült a feladata a művelődési ház irányításával, melyet az lKSZT-vel
együtt komplexen fog tudni irányítani.
Egyéb hozzászólás, észrevételaz ülésen nem hangzott el, ezért Kardos Attila
képviselő-testület ülését 16,00 óra kor bezá rta,

14

-

polgármester

a

Kmf.
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Szádvári Erika
aljegyző

-, .\:t<árdos

Áttila
polgármester

J

l

egyzőkönyvh

itelesítők:

'Jil:tr.

\\,-,]
l.

Mátyás Katalin
képviselő

]-.,,t

Terjék Katalin
képviselő
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Ladánybene Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének
3 12014. (II.29.) rendelete
a 2013. évi költségvetésről sző|ő ll2013.(lt.15.) rendeletének módosításáról
Ladánybene. Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőteshilet) az l|lamhiatartásról szől,ő 2011. évi CXCV. törvény 1tovaUUiatUan: Áht.; z:.
s. trl
bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatről szőlő
512011. (Y.26.) önkormanyzati rendelet 39. § a. pontja alapján - aPénzúgyr-és Ellenőrző
Bizottság véleményénekkikérésével- és a2013. évi költségvetésről szőIő 2012. évi CCN.
törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testiiletének 112013. (IL15.) rendeletének 5.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önko rm ányzat működési bevételei forrásonként
,,5,
(1

§,

) Onkorm ány zat működési bevételei

eFt

kötelező feladatra:
Önkormányzat költségvetési támo gatása
Támogatás értékűbevételek
- miíködési

93 617
9 764

önként vállalt feladatra:
Önkormányzat működési bevételei
Támogatás értékűbevételek
- működési
Áttami (áIlamigazgatási) felad atra
Működési bevételek
Önkonnanyzat működési bevételei

22 647
16 460
:

Onkonnanyzat költségvetési támo gatás a
Támogatás értékűbevételek
- működési
- felhalmozási

Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési hiany belső finanszlrozására szolg. Pénzforg. Bev. Műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozásiára szolg. Pénzforg. Bev. Felh. célra 7.00i
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen előző évi' pénzmaradv ény

l

Önkormán yzat bev ételei mindös§zes€n

:

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

t42 488
7.001
149 489

2.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületénekIl2O73. (II.15.) rendeletének 6.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Műkö

d és i,

fenntartás i elő irányz atok az önkormán
,,6.

(1)

Az önkormányzat

egyéb

y

zatná|

§.

gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és
135 361 eFt

támogatások:

kötelező feladatra:
Ebből: Személyi juttatások

12 075
3 048

Munkaadót terhelő j árulék
ebből: Szociális ltozzájáruIási adó
Dologi kiadások
Ell átottak p énzb eli juttatásai
Működési célúvégleges pénzeszköz átadás
Intézményftnanszir o zás

3 048

20 5l9

II

746

4 3I4
71 489

önként vállalt feladatra:

Ebből: Személyi juttatások
Munkaadót terheló j árulék
ebből: Szociális hozzájáru|ási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Miiködési célúvégleges pénzeszköz átadás
Működési célútámogatás értékűkiadás

4 858
1 096
096
4 080

1

786
350

(2) Felhalmozási kiadások

kötelező feladatra:
Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások
önként vállalt feladatra:

924

Részvény vásárl ás, önk, által nyúj tott lakást.
F elhalmozási költségvetés b eruházások, felúj ítások
Egyéb fe\halmozási kiadás (Intézményi Óvoda)

300
3 773
499

(:) Általános tartalék
onként vállalt feladatra:

8 632
8 632

kiadások mindösszesen

1,49 489

:

27,75 fő

Fo glalkoztatottak létszáma (engedélyezett)

(5)

A kiadások részletezéséte rendelet Il1 ésIl3.sz. mellékletei tartalm azzák."
3.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybene Község Polgármesteri Hivatalának működési bevételei forrásonként
,,7. §.

(1 ) Hivatal működési bevételei
ÁUa.oi feladat

eFt

2 555

kapott támo gatás
Támogatás értékűbevételek
múködési
felhalmozási
Ir ány itő szerr,.től

Költségvetési bevételek összesen

912

3 467

:

Hivatal bevételei mindösszesen:

3 467

(2) Bevételekrészletezéséte rendelet IIl2. sz. melléklete tartalmazza."

4. §.
Ladánybene Község Önkormrányzat Képviselő-testí.iletének I/20l3. (II.15.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartás i előirányzatok a Ladánybene Község Polgárm esteri Hivatalánál
,,8.
(1)

§.

A hivatal gazdasági feladatainak működési kiadásai

és egyéb támogatások: 3 502

eFt

Allami feladat:
eFt

Ebből: Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulék
ebből : Szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Eilátottak pénzbeli juttatásai

1 068

308
307
1 179

912

(2) Felhalmozási kiadások

önként váIlalt feladatra:

Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások
E gyéb felhalmozási ki adás

kiadások mindösszesen

3 467

:

6fő

Fo gl alkoztatottak létszarna

- ebből

(5)

elismert

A kiadások részletezéséte rendelet IU1

4,5 fő
sz. mellékletei tartalmazzák."
5. §.

Ladánybene Község Önkormanyzat Képviselő-teshiletének 1/2013. (II.15.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybeneí Csiribiri Óvoda működési bevételei forrásonként
,,9.§.
(1) Ovoda működési bevételei

eFt

kötelező feladat
Ir ány ítő szervtő 1

-

kapott támo gatás

43 48l

működési

önként vállalt feladat
Saját bevétel

-

6 4I4

működési
Támogatás értékűbevételek
- működési
- felhalmozási

Bevételek mindösszesen

615
499
51 009

:

(2) Bevételekrészletezéséte rendelet IIUZ. sz. melléklete tartalmazza."
6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testtiletének 1l20I3. (II.15.) rendeletének 10.§a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál
,,10.§.
46 292 eFt

(I) Az Óvoda feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások:
Köte|ező feladat:
Ebből: Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulék
ebből: Szociális hozzájáruIási adó
Dologr kiadások

22 29l
5 598
5 598
18 403

(2) Felhalmozási kiadások

önként vállalt feladatra

:

Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások
E gyéb f elha|mozási ki adás

(3)Pénzeszköz átadás
Működési támogatás (kötelező feladat
(4) Tartalék

:

Fo glalkoztatottak 1étszáma

- ebből elismert
(5)

2 346

I 872

- működési

kiadások mindösszesen

499

51 009
14 fő

9fő

A kiadások részletezéséte rendelet IIi/1 és aIII/4. sz. mellékleteitarlalmazzák;'

7.

§.

Ladanybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/a.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös

ll20l3.

(II.15.) rendeletének

Önkormányzati Hivatalnak a működési bevételei forrásonként
,,10/a. §.

(1)

eFt

Működési bevétel
Támogatás értékűbevételek
működési
felhalmozási

13

KÖH működési bevételei
Áuami feladat

Ir ány itő szertől kap

-

o

6 098

tt ttímo gatás

25,453

működési

Bevételek mindösszesen

31 564

:

(2) Bevételekrészletezéséte rendelet IY12. sz. melléklete tartalmazza."
8. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képvíselő-testtiletének 112013. (II.15.) rendeletének a
10,&.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok a Ladánybenei Közös

ÖnkormányzatiHivatalnál

,,10/b. §.

(1)

A KÖH gazdaságifeladatainak működési kiadásai

és egyéb támogatások:

ÁUami feladat:
eFt
Ebből: Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulék
ebből : Szociális hozzájaru|ási adó
Dologr kiadások

28744 eFt

|8 735
4 790
4 790
5 219

Ellátottak pénzbeli juttatásai
(2) Felhalmozási kiadások

önként vállalt feladatra:

elhalmozási költs é gvetés b eruhá zások, felúj ítások
Egyéb felha\mozási kiadás (térfi gyelő)
(3) Tartalék
- működési
F

kiadások mindösszesen
F o g1

alko ztat ottak

:

létszáma

- ebból elismert
(5)

A kiadások részletezéséte rendelet IYlI sz. mellékletei tartalmazzák."

1.300

I 520
31,564

8fő
6,25 fő

zárő rendelkezések
9.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépésétkövetően a Il2013.(II.15.)
rendelet a kiegészítésekkelegyutt érvényes.

-]i.*t

-

Kardos Attila
polgármester

"",

i ^: l

/'' -,
.-J
.-. '- FI\ .- .,

szádván Erika
aljegyző

A kihirdetés napja:
Ladányben e, 20 1 4. február 29 .nap

.^.

,-_/;t

-/,,]..

Erika
aljegyző

lSzádváir:.

/

I/1. meliék]et

Víztermelés.-kezelés

Folvadék száll.sz.közmú

841 1331
84 1 9069

költséevetési szervek fin.

Család- és nóvéd...

8821 161

szociális étkeztetés

Önk, ált.nvúi t. 1akást.

Civil

szerv.múk.tám.

Civil

szerv.műk.tám.

az

1.1

2013 (II.15.) rendelethez

hitéleti tev.
9101231

Könvr,tári szole,

9105021

Közm. Intézm,

9311021

05

l

666

l01

737

566

768

0

I 751

4 054

SDortlét.műk. és fei1.

590

590

949900l

M.n.s.egyéb köz.tars.t.

22,7

z27

960302

Köztemetó fennt.és m,

27

11

1

Onkormányzat összesen

2I,75

16 933

I/2. sz.

4

l44

24 599

mellékl et az

1

l 20 I 3

Il

746

.(II.

1

5.

77 939

)rendeleüez

Bevételek alakulása
eF't

Működési bevételek
Hatósási ioekörhöz köthető bevételek
Eeyéb saiát bevételek (bérleti díiak.szoc, étk .)

44
7 803

kártédtés

307

Továbbsziimlázon szolgáltatás (orvosi rendelő)

646

osztalék bevétel

754

Működési bevételek összesen:

9 554

Egvéb saiát bevételek
kamat bevételek

210

Eevéb saiát bevételek összesen:

2l0

Onkormán},zat saj átos működési bevételei:

Gépiármúadó
Ipanízésiadó

kommunális adó
Bírsások. oótlékok

önkormányzat saiátos működési bevételei összesen:

6 440
13 712

l

1,73

1

322

22 647

Onkormányzat költségvetési támoeatása:
Telenülési önkormánvzatok működésének támosatása
közneveiés és syermekétkeáetési feladatok támo gatása

27 685
38 9I7

Egyes iövedelempótló támosatások kiegészítése
Hozzái áruIás a oénzbeli szociális ellátásokhoz

7 267

szociális étkeáetés

I 328

Tanvasondnoki szolsáltatás
könywári és közművelődési feladatok támogatása
Lakott ktiltenilettel kapcsolatos feladatok támogatása

I 963

Áthúzodó bérkompenzáció

3 046

I 997
1 7,73

138

szerkezetátalakítási tartalék

5 000

Egyéb működési célúközponti támogatás

4 503

649

4 847

8 632

149 489

önkormánvzat költsésvetési támosatása összesen:

93 617

Támosatás értékűbevételek:
16 460

Támogatás értékűbevételeki Működési
Támosatás értékűbevételek/ Felhalmozási

16 460

Támosatás értékűbevételek összesen:
Pénzforgalom nélktili bevételek / előző évi pénzmaradviiny /

:

Pénzforealom nélkiili bevételek lelőző évipénzmaradvány / működési
Pénzforgal om né lktili b evéte l ek l elő ző év i p énzmar adv ány l
felhaimozási
Pénzforgalom nélküli bevételek l előző évi pénzmaradvány /

7 001
7 001

összesen:

l49 489

önkormánvzati bevételek mindösszesen:

V3.sz. mellékl et az Il2013 .(IL 1 5.)rendelethez

Szociálpoütikai eltátások, rendszeres szociális pénzbe§ ellátások
eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni tamo gatása

I64,7

Rendszeres szociális seeélv/Foealakoztatást helyettesítő támogatás

6 l33

Áoolási díi

356

Lakásfenntartási támo gatás

656

óvodáaatási ámogatás

250

Átmeneti segély /természetbeni, pénzbelt/

455

Etkeztetés

2 078
155

Temetési segé]y
Önkormányz at által saiát hatáskörben adott természetbeni támogatás

16

Osszesen:

Il

746

szociátpolitikai ellátások mindösszesen:

ll

746

Működési célúvégleges pénzeszköz átadás
Rendőrsée támogatása

120

Alapítvány, Bene 2000 Kft.

310

Római Katolikus Esvház

300

kerekesvháza szociáiis feladatellátó társulás
Ladánybene-Felsőlaios Önkormányzati Szenrryvízelvezetési Társulás
Kunadac s lntézmény elszámolás

I 253
56

2 014

Poleármesteri Hivatal (segélyre)

912

Aranyhomok

135

Osszesen:

5 100

Iránvítószerü folvósítás
Polgármesteri Hivatal (Intézmény)

KOH

2 555

(Intézmény)

25 453

48l

Ladánybenei Csinbiri Ovoda (Intézmény)

43

Osszesen:

71 489

Működési céIútámosatás értékűkiadás
Poleárőr Eeyesület

300

Laiosmizse Önkormánvzati Tűzoltósás

l 050

összesen:

1

Működési célúoénzeszk átad.Össz:
F elh alm ozási

c

élú p

77 939

5 496

énzeszkö z átadás

Ladánybenei Csiribiri Ovoda
orvosi rendelő

(

intézmény)

499
924

Művelődési ház ktilső munkálatai

3.7,]3

Első lakáshoz iutók támogatása, részvény
p

énzeszköz átadás mindösszesen

350

300
83 435

:

II/1, melléklet az

ll

2013 (II. 15,) rendelethez

Ladánvbene Község Poleármesteri llivatala 2013. éü kiadásai

szakfeladat

Megnevezés

84l1261

Önk.ie.tev.

8821111

Rendsz.sz.s.

8821121

882l 131
Osszesen

Fogl.
száma

Szem.

jutt.

l 068

M.

adót
terh.j.

Műkcélú
Dologi
kiad.

Szocpol.
ell.

végleges pe.

átad. és
támog.

Tartalék
lpénzm.

Felhalm.

összesen

Kiad.

ért.kiad.
779

Z 555
779

Időskoruak iáradéka

82

82

Lakásfenntartási d.

51

51

6

6

1 068

308

308

1 179

l l79

912

0

0

0

3 467

Ill2.sz. melléklet az

ll20l3.(L

15.) rendelethez

Ladánvbene Közsée Polgármesteri llivatala 2013 éü bevételek alakulása
eFt

Átvett nénzeszközök
Működési célúpénzeszk öz
F

2 555

áty étel Önkormányzattól

elhalmozás i c é|ű p énze szkö

z

átv

étel Onkormrfu ryzattó

Átvett oénzeszközök mindösszesen
Támogatás értékűbevételek:

1

,

:

<§§

Támoeatás értékribevételek

912

Támosatás értékűbevételek mindösszesen:
polsármesteri hivatal bevételei összesen:

912

3 467

IIl3 .sz, melléklet az I/20I3

.(L 1 5.)rendelethez

Szociálpolitikai ellátások" rendszeres szociális pénzbeü ellátások

eFt

Rendszeres pénzbeli ellátások
82

Időskoruak iráradéka

Áoolási díi alanvi ioson normatív
ÁooMsi díi méltánvossási

319

Foslalkozást helyettesítő tám.

460

Rendszeres szociális segély

861

Osszesen:

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juj!4!ísq!
Lakasfenntartási támogatás normatív aiapon

51

51

szociálpoütikai ellátások mindösszesen

9í2

:

III/l, melléklet az

l'20l3 (lJ,

l5-) rendelethez

Ladánvbenei Csiritriri Óvoda 2013. évi kiadásai

Műkcélú
szakfeladat

Megnevezés

Fogl.
száma

Szem.

jutt.

M. adót
terh.j.

Dologi
kiad.

SzocpoI.
ell.

végleges pe.
átad. é§
támog. ért.

kiad.

8510111

ovodai nevelés

889921

szociális étkezés

1

9

15 935

3 881

,7

161

2 354

2 346

Tartal
ék

lpénz
m.

I 872

Osszesen

Felhalm
.kiad.
499

31 694
2 354

562913ll

Ovodai intézrnényi
étkeaetés
Iskolai intézményi
étkeaetés

5629201

Esvéb vendéslátás

5629121

z

2 l28

5,75

3

4 228

1 142

5 531

I4

22 29I

5 598

18 403

2,783

5 486
10 901

0

574

5,74

Osszesen

III1

2.sz. me lléklet az

1

l

2 346

0

.

l 20

1

3

.

(II.

1

5.

872

) rendelethez

Ladánvbenei Csiribiri Óvoda 2013. óü bevételek alakulása
eFt

Műkörlési trevéfelek
Eevéb saiát működési bevétel

192

Intézménviellátás díia
Iskolai tédtésidíiak

1 321

óvodai tédtésidíiak

961

Esvéb vendéslátás

752

szociális étkezetés

l

Kiszámlázott termék és szolgáltatás AFA bevétele

1 348

kamatbevéte1

825

15

Míiködési hevéíel összesen

6 4l4

:

Támosatásértékű bevétel
pályázati összeg

615

Támosatásértókű működési bevétel összesen:

615

Iránvítószervtől kanott támosatás
Mtiködési célúfinanszírozás i bevétel Önkormánvzanól

43 481
499

Felhalmozási célúfinanszírozási bevétel Onkonnányzattól

Átvett oénzeszközök

mindösszesen

43 980

:

51 009

Bevétel összesen:

III]4. sz. melléklet az 1l20I3.(L 15.) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása /AFÁ- val együtt/
eFt
Benrházás:
Jarda kialakítása

250

Előtető kialakítása

249

Beruházás összesen:
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

499
499

499

51 009

IV/l. mellékl et az l

20 1 3 (Ii. l 5.) rendelethez

1

Ladánvbenei Közös

szakfeladat

Fogl.

Megnevezés

Szem.

jutt.

száma

Önk.ie.tev.

8411261

Osszesen

Önkormánvzati Hivatal 2013. éü kiadásai

M.
adót

terh.j.

Műk.célú
Dologi
kiad.

Szocpol.
ell.

végleges pe.

átad. és
támog.

Tartalék
lpénzm.

Felhalm.

Kiad.

ért.kiad.

8

18 735

4,790

5 2I9

8

18 735

4 790

5 279

0

IY l 2.sz. mellékiet az l l 20

13

.

1 520

l

300

3| 564

1 520

1 300

31 564

(I.

) rendeiethez

1 5,

önkormánvzati llivatal 2013 éü bevételek alakulása

Ladánvbenei Közös

eFt

Míikődési bevétel

l3

Kamat

Átvett pénzeszközök

25 453

Iránvítószervi támosatás bevétele

Működésí célúpénze szk

6 098

öz átv étel Önkormányzattól (Kunbaracs)

Felhalmozási célúpénzeszk őz áft étel Onkormányzattól

Átuett nénzeszközök

mindösszesen

31 564

:

Támosatás értékűbevételek:
Támogatás értélaibevételek (Alaptól)
0

Támosatás értékűbevételek mindösszesen:

köH

31 564

bevételei összesen:

IY

l3

.sz. melléklet az

I l

20 13

.(I.i

5.

) rendelethez

5.

) rendelethez

Szociálpotitikai ellátások, rendszeres szociáüs pénzbeÜ ellátások

A

táb|ázat nem releváns.
IY l 4.sz, melléklet az

I l

20

13

.(I.1

Felhalmozási kiadások alakulás a/ÁFÁval együtt/
Felúiítás:
Térf,rsvelő

Felúiításösszesen:

Osszesen

i

300

1

300

Ladánybe ne Község Ön kormá n yzat Képvisel ő-testü tetének
412014. (ll, 29) rendelete
Ladánybene Község Ön kormányzat Képviselő-testütetének
Szervezeti és Múködési Szabályzatáről szóló
512011. (V. 26.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estülete az Alaptörvény 32" cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény í04. § (1) bekezdésében foglaltakra a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 512011. (V. 26.) rendeletének módosításával
kapcsolatban a következőket rendeli el:

1.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
R.) 1. § -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül

512011, (V, 26.) rendelet (továbbiakban:

ki:

Az önkormányzat által ellátott feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti
besorolása felsorolását a 5. sz, függelék larlalmazza."

,,(6)

2.

§

Jelen rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba, és 2014, március 2. naplán

hatályát veszti,
'/'

'i*-----.:'\
Kardos Attila
polgármester

Lörincz Edit
jegyző
megbízásából
'\ i!

|1|f

..-{.

Szádú'ári Eriká'

kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 201 4. íebruár 29-én kihirdetésre
Ladányben e,2Q14,február 29.

került.

;,,

;

"*:,F";l,

*

- aljegyző

.\

5'_")^,,__i,-, --,:
szádvári Erika
aljegyző

1. függelék
,,5

a

412014. (ll" 29.) rendelethez

függelék 512011. (V, 26.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok
átlamháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása a kincstári tÖrzskÖnyvi
nyilvántartásba vétel érdekében:

10705,|

Önkormányzatok és önkormányzati hivata]ok jogalkotó és
áltaIános igazgatási tevékenysége
köztemető-fenntartás és - működtetés
Az ö n ko rm ányzati vagyo n nal való gazdál kodással kapcso atos
feladatok
Terü letfej Iesztés igazgatása
Rövid időtartamú közfoglal koztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfog lalkoztatás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Közvilágítás
zöldterület kezeIés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapel!átás
Család és nővédeImi egészségügyigondozás
lfj úság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Könyvtári szol gáltatások
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Lakásfennta rtással, lakhatással összefüggő ellátások
szociális étkeztetés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

011130
013320
013350

041140
041231

041232
041233
045120

0451 60
051 030

052020

063020

06401 0
06601 0

066020
072,|11

072311

074031
074032
081030
082044
082091

082092
1

06020

l

JELENLÉrt ív
Készült: Ladánybene Községi Önkorm ányzat Képviselő-testületének
2014. február 26-i ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

2. Baranyi Laj os képviselő
3. Mátyás Katalin képviselő

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

8. Szádvári

Erika aljegyző
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