Ladá nybe ne Község Ö n kormányzat Képviselő-testü lete
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Ladánybene Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
512015.

2015. május 19-i
üIésének jegyzőkönyve

Határozat:29 - 35 (V, 19.) határozat
Zárt ülés határozatai: 36 - 38 (V. '19,) határozat
Rendelet: 912015. (V. 20.) - a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015,(X.27.) rendeletének
módosításáról
1012015. (V. 20.) a települési támogatásokról szőlő 512015. (ll, 27 )
önkormányzati rendelet módosításáról
1112015. (V. 20.) - az avar és növényi hulladék nyílttériégetésénekhelyi
szabályairól

JEGyzóKöttw
Készült: Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének 2015. május
ülésén

Jelen

vannak:

19-i

Kardos Attila polgármester
Mátyás Ferenc Miklós
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván
képviselők (7 fő)

Szádvári

Jeqvzőkönvvvezető:

Erika

aljegyző

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor köszöntötte

képviselő{estület ülésénminden képviselő jelen van,

a megjelenteket, elmondta, hogy a

A ieqvzőkönvv hitelesítésérefelkérte: simkóné Jámbor Marianna és
Visontay lstván képviselőket.

A Képviselőtestület
Kardos Attila
el:

-

a jegyzőkönyv

hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta.

polqármester: javaslatára a képviselőtestület az alábbi napirendet fogadta

1. Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzatának 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának te|epülési
támogatásokról szóló re nde letének módos ítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Előterjesztés az avar és növényi hulladék nyílttériégetésénekhelyi szabályairól
önkormányzati rendelet megalkotására
Előtefiesztőj Kardos Attila - polgármester
Ovoda vezetői pályázatelbírálása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Előterjesztés a közigazgatási szünet elrendelésére
Előteriesztő: Szádvári Erika - aljegyző
Beszámoló Ladánybene Község közbiztonsági helyzetéről
Előteriesztó: Kovács lstván - őrsparancsnok
Tájékoztató a Ladánybenei Polgárőr Egyesület működéséről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

9. Előterjesztés a

gyermekétkeztetésfeltételeit javító fejlesztések támogatására
pályázat benyújtására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
10. Előterjesztés a Bács-Víz Zr1.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
1 1, Egyebek

Zárt ü!és:

1.

Helyi kitüntető címek odaítéléséről
Elóteriesztő: Kardos Attila - polgármester

NAPIRENDI PoNToK TÁRGYALÁSA:

Kardos Attila

-

polqármester: elmondta, hogy célszerűségiokok miatt első napirendi

pontként a község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló kerül megtárgyalásra.
Köszöntötte Kovács lstván őrsparancsnokot, valamint Pintér Tamás közeti megbízottat.
Felkérte Kovács lstvánt, hogy egészítseki írásos előterjesztését.

-

őrsparancsnok: elmondta, hogy az írásos anyag is bizonyítja, hogy a
bűncselekmények visszaszorításában jelentős eredményeket értek el, amelyben nagy
szerepe van a helyi körzeti megbízottnak. Megköszönte az önkormányzaí támogatását,
valamint a körzeti megbízott munkájának elismerését.Tájékoztatta a képviselőket a 19
megyére kiterjedő közbiztonsági programról, amelyet június 30-ig meghosszabbítottak. A
programban megfogalmazottak alapján nótt a rendóri jelenlét a településen, a lajosmizsei,

Kovács lstván

illetve a kerekegyházi kollegák is besegítenek a járőrözésben.

Kardos Attila

-

polgármester: megköszönte

segítségérőlbiztosította őket.

a

rendőrök munkáját, az önkormányzat

- képviselő: elmondta, hogy a rendőrség munkájában szemléletváltás
figyelhető meg, jónak tartja, hogy a településen abűnözők szempontjából kiszámíthatatlan a
rendőri jelenlét. Ladánybene bűnözői rétege viszonylag csekély létszámú,az átutazókkal van
nagyobb probléma.
Visontav lstván

Kovács lstván - őrsparancsnok: a körzeti megbízott akkor látja el jól a feladatát, ha a
települést magáénak ézi. Ott kell lennie a rendezvényeken. A települések jelentós
összeggel támogatják a rendőrséget, segítik a rendőrök munkáját.
Simkóné Jámbor Marianna
köszöni

a munkájukat.

-

képviselő: véleménye szerint ézékelhető a rendőri jelenlét,

- képviselő: a táblázatok, illetve diagramok alapján egyéfielműen látható a
a
rendőr
munkáját nagymértékbensegíti a kutya,
csökkenés,
Mátvás Ferenc

- képviselő: régebben mindig feltörték a tanyájukat, amely már
időszakra nem jellemző, ez a rendőrijelenlétnek is köszönhető.

Tóth Árpád

A képviselók részérőlegyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott

A

az

utóbbi

el.

képviselótestület 7 igen szavazatíal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozatot hozta:

Ladá nvbe ne Közséq O nkormá nvzat Ké pviselő-testü ltének 29120 1 5. (V. í 9.) hatá rozata
a község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ladánybene Község
közbiztonsá 9i helyzeté ről szó ló beszámo !ót e lfogadja,
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. május 19.

2. Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila

Kardos Attila

-

-

határozatok

polgármester

polqármester: elmondta, hogy

az

önkormányzati ciklus gazdasági
programja felkerült a honlapra, a következő Hírmondóban kivonatosan a lakosság részéreis
tájékoztatásra kerül. A tanyagondnoki mikrobusz cseréjérea pályázat benyújtásra került.

Tóth Árpád
pályázatot?

-

képviselő: kérdezte, hogy milyen autóra nyújtotta be az önkormányzat a

Szádvári Erika - alieqvző: Ford Transit 2.2 TDl. gépjárműre.
A képviselők részérőlegyéb észrevétel,hozzászőlás nem hangzott

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képvisető-testültének 30/2015. (V. 19.) határozata
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárő|

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attila
polgármester jelentéséta lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. május 19.

3,

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi köttségvetési
rendeletének módosításá ra
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

polgármester: elmondta, hogy

a

szokásos elóirányzat módosítások

kerülnek a képviselők elé, melyet a pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalt,

Vida Lászlóné

-

képviselő: elmondta, hogy

képviselő knek a rendelet-módos ítás e lfogadását.

a

bizottság megtárgyalta,

s

javasolta a

Kardos Attila _ polgármester: csak az előirányzatok változtatásáról van szó, azokról,

amelyeket pótelőirányzatként kapunk az államtól.

Simkóné Jámbor Marianna

megtörtént-e a telekvásárlás?

polqármester: nem, a szervezése folyamatban van.

-

Kardos Attila

- képviselő: kérdezte, hogy

A képviselők részérőlegyéb észrevétel, hozzászőlás nem hangzott

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal
rendeletet alkotta:

A

rendeletet

a

jegyzőkönyv

1.

-

el,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül -

az

alábbi

számú melléklete tartalmazza.

4. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának
mogatásokról szóIó re nde leté nek módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

települési

tá

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a februárban elfogadott települési
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása kerül a képviselő-testület elé,
melyet az ü9yrendi bizottság előzetesen megtárgyalt.
Visontav lstván - képviselő: a bizottság megtárgyalta az elóterjesztést, amely szerint
júniusban a gyermekek nyári étkeztetésénekkiváltására természetbeni juttatásként a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részéreegyszeri juttatás kerül
megállapításra. Egyetértett a bizottság továbbá a szépkorúakrészérenyújtott támogatássaí

kellene átadni, emléklappal együtt.
A kelengyepénz megállapítását is áttárgyalta a bizottság, melyet még át kell gondolni.
Fontos annak a meghatározása is, hogy az egyik szülő legalább 5 éve életvitelszerűen
Ladánybenén éljen, s előtérbe kell helyezni a természetbeni juttatásként történő
megállapítását is.
Elmondta, hogy a bizottság támogatta a nem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek iskolakezdés előtti támogatását, valamint az önkormányzat
intézményeibendolgozók gyermekeinek évente e9yszeri iskoláztatási támogatását is.
is. Véleményük szerint ünnepélyes keretek között

Mátvás Ferenc

-

a

gyermekek felmenő rendszerben részesülnek ingyen
tankönyvben, szeptembertől az 1 - 3. éűolyam részesüle támogatásban.

-

Kardos Attila

képviselő:

polqármester: a kelengyepénz megállapításának kidolgozásába a védőnőt

is be kell vonni.

Szádvári Erika

-

alieqvző: kérte az iskola és az óvoda vezetéséneksegítségétaz

iskoláztatási támogatással kapcsolatban,

Simkóné Jámbor Marianna

-

képviselő: jó megoldás a kezdeményezés.

A képviselők részérőlegyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott

A képviselő{estület 7 igen
rendeletet alkotta:

A

rendeletet

a

jegyzőkönyv

szavazahtal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

2. számú melléklete tartalmazza.

5.

Előterjesztés az avar és növényi hulladék nyílttériégetésénekhelyi szabályairól
önkormányzati rendelet megalkotására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

polqármester: elmondta, hogy az előterjesztés szerint az avarégetésta

lakosság igényli, melyet a bízottság előzetesen megtárgyalt.

Visontav lstván - képvise!ő: a bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását, Gondot
jelent a külterületi lakosságnál is az avarégetés. Javasolta egy központi komposztáló
kialakítását, valamint célszerűnek tartaná a következő Hírmondóba történó megjelentetését.
Elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a nyárfák allergiát okoznak, meg kell
vizsgálni, hogy mit lehet ellene tenni.

Simkóné Jámbor Marianna

telepítését?

-

képviselő: mit lehet tenni, illetve miért engedélyezik

a

Kardos Attila - polqármester: megkérdezzük, hogy mit lehet velük tenni,
Mátvás Ferenc

- képviselő:

a kihirdetett rendeletet a lakosság tudomására kell hozni.

A képviselők részérőlegyéb észrevétel,hozzászőlás nem hangzott

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal
rendeletet alkotta:

A rendeletet a jegyzőkönyv

6.

-

el,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

3. számú melléklete tartalmazza.

Óvoda vezetői pályázatelbírátása
Elóteriesztő: Kardos Attila - polgármester

a márciusi képviselő-testületi ülésen kerűlt kiírásra az
intézményvezetői pályázat, amelyre nem érkezettbe pályázati anyag.
Kardos Attila

Visontav lstván

-

-

polgármester:

képviselő: a bizottság megtárgyalta, s elfogadásra javasolja.

A képviselők részérőlegyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott

A képviselő{estület 7 igen
haíározatot hozta:

a

csiribiri

szavazaItal

-

el.

ellenszavaza| és tartózkodás nélkül - az alábbi

voda óvodavezetői feladatainak ellátásáról
HATÁROZAT

1.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a L4/2015. (lll. 24.)
határozatával, a Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvá nítja.

2.

képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2016. július 31. napjáig - a
Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői állásra kiírt pályázat eredménytelensége,
vaIamint a nemzeti köznevelésrő! szóló 2OLL. évi CXC. törvény 67. § (1)
bekezdésébenmeghatározott nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás
feltételeinek hiánya miatt - az intézmény szervezeti és működési szabályzatának
helyettesítési rendjében foglaltakat kell alkaImazni, s megbízza az intézmény
munkaközösség vezetőjét, Vida Lászlónét az intézményvezetői feladatok

A

eIlátásávaI.

3.

A képviselő-testület dönt, hogy a 2016. márciusi képvise!ő-testületi ülésen

az intézmény vezetésére2OL6. augusztus 1. napjától kezdődő öt éves időtartamra,
ismételten nyilvános pályázatot ír ki.
4. A képviselő-testület felkéri Szádvárí Erika aljegyzőt, hogy a pályázati
eljárásra vonatkozó előterjesztést készítsee!ő.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Szádvárí Erika - aljegyző
Határidő: 2OL6, március 3]-.

7.

Elóterjesztés a közigazgatási szünet elrendelésére
Előteriesztő: Szádvári Erika - aljegyző

Kardos Attila

-

Visontav lstván

-

polqármester: elmondta, hogy már évek óta bevált gyakorlat

közigazgalási szünet.

a

képviseló: a lakosság tudomásul vette, javasolja az elfogadását.

A képviselők részérőlegyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott

A képviselő{estület 7 igen
határozatot hozta:

szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Község Önkormánvzat Képviselő-testületének 3212015. (V. 19.) határozata
Igazgatási szünet a Közös Önkormányzati Hivatalban
HATÁROZAT

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testü]ete a Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatalban 2015. június 29. napjátóI 2OL5. július 3. napjáig (4
munkanap), valamint 2015. december 28 napjától 2075. december 31. napjáig (4
munkanap) igazgatási szünetet rendeI €|, űEy, hogy a halaszthatatlan feladatok
eIlátását biztosítani kell.
A Képviselő-testület feIkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtéte!ére.
Határidő: 2015. május 19.
Felelős: Szádvári Erika - aljegyző

gyermekétkeztetésfeltételeit javító fejlesztések támogatására
pályázat benyújtására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

8. Előterjesztés a
Kardos Attila

_

polqármester: jó lehetőségnek tartja

a

pályázat benyújtását, melyre

vonatkozó elóterjesztést a bizottság tárgyalta.

a bizottság megtárgyalta, s elfogadásra
@ájékoztatástadottarról,hogyazóvodaikonyhakiszol9álóhelyisé9ei
"kerülnének
során modern, 6 tálcás
Vida Lászlóné

-

képviselő: elmondta, hogy

pályázati pénzből felújításra, valamint eszközbeszezés
sütő, valamint burgonyakoptató kerülne beszerzésre.
Tóth Árpád

-

képviselő: a mostani sütő már teljesen elhasználódott.

Visontav tstván _ képviselő: nagyon jó ez a pályázat, támogatja

a

pályázati anyag

benyújtását.

A képviselók részérőlegyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott

A

képviselő{estület 7 igen szavazattal

határozatot hozta:

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

étkeztetésfeltételeitjavítófejlesztésektámogatására
HATÁROZAT

1.

2.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, amelyben a
Ladánybene Község Önkormányzat fenntartásában lévő Ladánybene,
Rákócii út 6. szám alatt működő konyha infrastrukturális felújítására,
fejlesztéséreigénye! vissza nem térítendő támogatást.
A fejlesztés megvatósításának költsége: beruházási ÖsszkÖltség bruttó
2.030.366 Ft, eszközbeszerzés költsége bruttó 1.019.683 Ft, azaz Összesen:
bruttó 3.059.049 Ft.

3. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő,testülete dönt, hogy

a

fejlesziési költség saját forrásának összegét - a fejlesztés megvalósítása
biuttó összegének 5 o/o-a _ azaz, 152.952 Ft-ot 2015. évi kÖltségvetésébenaz

általános tartalék terhére biztosítja.
4. A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila
benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. május 29.
E lőte rj

esztés a Bá cs -Y íz Zrl-v el ka pcsolatos dö ntése k
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

potqármester: elmondta, hogy volt

me g

a

-

ho

polgármestert a pályázat

zaálár a

BácsvÍz Zr1,. közgYŰlésén, ahol

-Vagyonértékelésekötelezettségeatulajdonosnak,

amennyiben nem készül el, azt szankcionálják. A vagyonértékelésre3 db árajánlatot kértÜnk,
amelyré 1 db árajánlat érkezett be, melynek elfogadására kérte a képviselőket.

A képviselők részérólegyéb észrevétel, hozzászőlás nem hangzott

A

képviselőtestület 7 igen szavazattal

határozatot hozta:

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

Laclánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testületének 34/20í5. (V. 18.) határozata
t_aaanyoene község ivőviz közmű törzsvagyon vagyonértékelése

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testÜlete

LadánYbene
vagyongazdálkodási
község ivővíz közmű-vagyonára vonatkozóan a
döntéshozatalt megalapozó és az üzemeltetési szerződés mellékletét
képező, átfogó vagyonártékeléséveI és stru ktu rált közművagyon adatbázis
fe!állításával- a vixÖv yiziközmű, Yízgazdálkodási és Vagyonszakértő
Mérnökiroda Kft-t _ 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. - bízza meg.
2. A képviselő-testület a 356.000 rt + ÁrR vagyonértéke!ésdíjat 2015. évi
köttségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítja,
3. A kéfviselő-testület felhatatmazza Kardos Attila polgármestert a
vá lla lkozó i szerződés a láírására.
Felelós: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. május 19.

Kardos Attila

-

potqármester: szavazásra kérte a képviselóket a BACSVÍZ Zrt-vel
zeződésmÓdosításávalkapcsolatban.AzÜzemeltetési

szeiződés alapján megállapított bérleti díj összege a vagyonértékelésdíjának fedezetére is
szolgálhat.

A képviselók részérőlészrevétel, hozzászólás nem hangzott

A

képviselőtestület 7 igen szavazattal

határozatot hozta:

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

z.t-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról
HATÁROZAT

Ladánybene Község _Önkormányzat Képviselő-testÜlete a határozat 1mellékietétképező bÁcsviz vír- és Csatornaszolgáltató Zrt-ve.l - 6000
kecskemét, lzsáki u. 13. kötött üzemeltetési szerződés módosítását

jóváhagyja.
A képvióelő_testület felhatalmazza Kardos Attila
üze me ltetés i sze rződés mód osításá n a k aláir ásár a,
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. május 19.

polgármestert

az

9.

Egyebek

Kardos Attila - polgármester: tájékoztatta a képviselőket s Spoftegyesüíet átadásátvételének jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy a mai napig még nem történt meg,
Tájékoztatta a képviselóket továbbá arról, volt az lzsákkom. közgyűlésén, ahol a társaság
további működéséről is szó esett. Véíhetően még december 31-ig tovább múködik, de
szeretnék legalább 2018-i9 tovább működtetni a társaságot.
dr. Rácz lmre Gábor
közszolgáltatásról

-

alpolqármester: a lakosságnak meg kell értenie, hogy kötelező

van szó.

Simkóné Jámbor Marianna

-

képviselő: kérdezte, hogy van-e lehetóség a lomtalanításra?

Kardos Attila - polqármester: évente egy alkalommal van lehetőség
lomtalanításra, melyet előzetesen be kell jelenteni a szolgáltatónak.

a házhoz

menő

Vida Lászlóné - képviselő: tájékoztatta a képviselőket a majális rendezvényeiről.
Elmondta, hogy június 5-én a környező településekkel együtt az óvodásoknak focikupát

szerveznek, ezt követően Lajosmizsére mennek focizni. Megköszönte
támogatását, melyet az óvodai kiránduláshoz nyújtott.

BerenténéGönczi llona
ö n ko

rmá

-

az

önkormányzat

taqintézménvvezető: az iskola nevében is megköszönte

nyzat által nyújtott tá mogatást.

az

Pintér Tamás - körzeti meqbízott: az önkormányzat segítségétkérte a közbiztonság
megerósítése érdekében. Elmondta, hogy a hétvégénegy kiksorú gyermek nagy
sebességgel autózott a településen, veszélyeztetve az arra közlekedőket. Javasolta a
faluközpontban egy térfigyelő kamera telepítését.Sokan nem tanúskodnak, nem vállalják
nevüket, eztváltaná ki a kamera.
simkóné Jámbor Marianna

-

képviselő: érdemes lenne felszereltetni, sok mindent látna.

Kardos Attila - poIgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az Opticon telepíti a
hálózatot, amelyen keresztül hatékonyabban lehet felszerelni a kamerát, így a rögzítés már
nem SD kártyára történne.
Mátvás Ferenc - képviselő: Makai, Baranyi és a Fókusz előtt is van kamera telepítve, akik
nem szívesen bocsájtják rendelkezésünkre az adatokat.
Kérdezte, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakban történt-e előrelépés? Kérdezte, hogy
miért van az hogy az egyik helyen lenyírják a füvet, a másik helyen nem, illetve elmondta,
hogy a járdára behajló ágak több helyen akadályozzák az arra közlekedőket.

Kardos Attila

-

polqármester: elmondta, hogy

a

fűnyírás minden évben visszatérő

probléma, nincs rá jó megoldás, az ágak gallyazásáról intézkedik.

Tóth Árpád - képviselő: halotta, hogy önkormányzati dolgozók, önkormányzati
magánszemélyek ingatlanán vágják a füvet, ha látja szólni fog.

Mátvás Ferenc -

eszközökkel

képviselő: kérdezte, hogy van-e munkaköri leírásuk a
amely tartalmazza, hogy hol kell a füvet lenyírniuk? Véleménye

közfoglalkoztatottaknak,
szerint mindenkinek kötelessége, hogy a saját ingatlana előtti közterületet rendben tartsa.

Tóth Árpád _ képviselő: a Rákóczi utca járdája nagyon rossz minóségŰ, nem szívesen

járnak rajta, mit lehet vele tenni?

Kardos Attila - polqármester: az
ö n

adósságkonszolidációban

részt nem

vett

kormá ny zaíok tá mogatás ából í edezn i lehet.

Tóth Árpád

-

képviselő: szemétgyűjtésszervezését jó megoldásnak tartaná.

Kardos Attila _ potqármester: most volt ilyen szervezés, minden évben van, ehhez adnak
láthatósági mellényt, és zsákot is.

10.

Tájékoztatő a Ladánybenei Polgárőr EgyesüIet működéséről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Fehér Gábor

- a Polgárőr Egyesület elnöke

Kardos Attita

-

megérkezett a képviselő{estület Ülésére.

polqármester: felkérte az egyesület elnökét, hogy tájékoztassa a

képviselőket az egyesület működéséről.

- elnök: a Hírmondóban sok mindent leírt. Kiemelte, hogy na9yon
@oklétszáma,amilehetelőny,deegybenhátrányis.lgyekeznekúj
tagÓt<at ioborozni, jelenleg 4 új ember van, az ő oktatásuk, vizsgáztatásuk folyamatban Van.
Ai onkorm ányza{ részéről bármilyen felkéréstkapnak, igyekeznek teljesíteni, ami a
csökkenő létszám miatt egyre nehezebb. A Hírmondóban megjelent toborzásra
Tatárszentgyörgyről jelentkezték, azonban a helyi po19árórségben, csak helYi lakosok
Fehér Gábor

vehetnek reszt. Elmondta, hogy az autót még tavaly sikerült levizsgáztatni, amely komolY
költséget jelentett. Tájékoztatta a képviselóket arról, hogy pályázaton szeretnének
gépjárműre támogatást kérn i.
Jo'-pétoarent emlékeztetett Obornyák János kezdeményezésére,ahol e§y Vacsora
kereiében megköszönték a polgárőrség munkáját. Emlékezetett arra, hogy a tagok ingYen,
saját szabad idej ü ket felá ldozva

te ljes ítene k szol gá latot,

Mátvás Ferenc - képviselő: kérdezte, hogy hány taggal bír az egyesÜlet, illetve név szerint
kikre számíthat?
Fehér Gábor- elnök: papíron 30 tag van, amelyből csak 12aktív. ViczkÓ, Szivák, Farkas,
Ollósi és párja, valamint Mátyás és párja.

Kardos Atti!a

-

poIgármester: fontos az egyesület társadalmi megítélése,az ÖnkormánYzat

jelenikme9,ezérlisfontosszámunkra,ho9yműködő

legyen. Telepuiési szinten úgy látszik, hogy működése elsikkad. MindenfélekéPP a
"gy"rÜl"t
véietőnek kéílkoordinálni a tagságot, ha ebben segítségkell, Úgy az ÖnkormánYzat Partner.

Fehér Gábor

-

képviselő: a tagok ingyen dolgoznak, nem keménykedhet velÜk, ellenkező

ffiyesÜletet,ráadásulatagoknaktagdíjatiskellfizetni.

Tóth Árpád _ képviselő: a polgárőröknek kellfizetni, azért hogy ingyen dolgoznak?

Kardos Attila _ polqármester: el kell dönteni, hogy akarja-e telepÜlés vagy sem! A tagd'ljak

árátisvállalhatja.Kérdezte,ho9ylát-eesélytarra,ho9ya

póígarorseg legalább zó tővel működjön? Véleménye szerint csak akkor lehet kiállni az
egyesület mellett, ha a másik oldalon is látszik az akarat.

Fehér Gábor - eInök: véleményeszerint a 20 fő kivitelezhető. Nagyon hiányzik a lakossági
visszajelzés, egyedül nagyon nehéz bármit is tenni. Szolgálati beosztást a jelenlegi létszám
figyelembevételével nagyon nehéz megoldani.

Tóth Árpád

-

képviselő:

a

toborozás nem nagyon sikerült. Véleményeszerint nem

várhatjuk el senkitól, hogy állandóan rendelkezésre álljon.

Kardos Attila - polqármester: aki vállalta, hogy polgárőr lesz, tisztában volt azzal, hogy ezt
ingyen teszi, a képviselők sem kapnak munkájukért juttatást. Felajánlotta, hogy megszervezi

az egyesület tagjainak a vacsorát, amely mellett megbeszélhetik a felmerülő problémákat,

le kell zárni a régi tagságot, s az újakkal, valamint az aktív tagokkal
újra kell indítani a szervezetet, a vacsora megszervezését aközgyűlés megtartását követően
javasolja.

Fehér Gábor

- elnök:

Mátvás Ferenc

- képviselő:

előbb az egyesúleten belúlíviszonyokat kelltisztázni.

Pintér Tamás - körzeti meqbízott: elmondta, hogy neki a polgárőrséggel együtt kellene
dolgozni, s kérdezte, hogy mikor volt utoljára közgyűlés?
Fehér Gábor - elnök: másfél éve.

Pintér Tamás _ körzeti meqbízott: Felsőlajoson jól működik a faluőrség, jogkörrel nem
rendelkezik, de aktív tagjai vannak. Véleménye szerint a polgárőrség vezetésévelvan gond.
polqármester: a vezető dolga számon kérni az embereket, ők önként
választották, hogy tagjai lesznek a polgárőrségnek. Döntsük el, hogy akarjuk-e csinálni, s a
vezetó vállalja-e a polgárórség vezetését.Ha igen, számon kell tőle kérni az egyesület
működését. Hangsúlyozta, hogy vállalja a vacsora szervezését, csak időpontot kér, hogy

Kardos Atti|a

-

mikor.

-

elnök: nem ragaszkodik az elnöki poszthoz, ha valaki jobban csinálja az
egyesület vezetésétszívesen átadja.
Fehér Gábor

- képviselő: nem ismeri a polgárőrséggel kapcsolatos gondokat, de
véleményeszerint az elnökségen belüli vita hatással van a tagságra is.
Visontav lstván
Fehér Gábor

-

képviselő: kérte a képviselőket, hogy nyújtsanak segítséget a tagság

szeruezésében, minden képviselő ajánljon egy-egy tagot, s ő vállalja, hogy elbeszélget vele.

Mátvás Ferenc

-

képviselő: jelezte, hogy a polgárőrség közgyűlésén, mint egyesületi

tagnak lesznek kérdései.

E témában a képviselő-testület döntést nem hozott.

A képviselő-testület ezt követően zárl ülést tartott a kitüntető címek adományozása kapcsán.
A zár1

ü

l

és anya g át

kü l ö n j eg yzó kö

nyv tarlalmazza.

A képviselőtestület üléséta polgármester 18.15 órakor bezárta,
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polgármeSter
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Lad ánybene Község Onko rmán y zata Képviselő-testületének
9 12015. (V.20.) rendelete
a 2015. évi költségvetésről szőlő 3l20l5.U.27.) rendeletének módosításáról

Ladánybene, Község Onkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az Allanűáztartásről szőlő 2011, évi CXCV, törvény (továbbiakban: Aht.) 23, §. (1)
és 34. §. bekezdésébenfoglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 512011. (V.26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - a
Pénzugyi- és Ellenőrző Bizottság véleményénekkikérésével- és a2015. évi költségvetéséről
sző|ó 2014. évi C. törvény alaplán eljárva az a|ábbi rendeletet alkotja:

1.

§.

Ladánybene Község Örrkorrnányzat Képviselő-testületérrek 3l2arc. GI.27.) rendeletérrek 5.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételei
,,5. §.

örrkonnányzat bevételei
^z
B 1 Működési célútámogatások áI|amháztartáson belülről
B 2 Felha lrno zási c élút árno gatáso k állambázt art áso n be lü lrő 1
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
B7 Felhalrrrozási célű átl,ett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Finansz ír o zási bevételek
(1)

eFt

I51.I49
2I.220
5.844

178.213

Költségvetési hiány belső finanszlrozására szolg. pénzforg. bev, műk, célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg, pénzforg. bev. felh. célra

B8l3 Pénzforgalom nélküli bevételek összesetVelőző
88 Ertékpapír

évi

maradványl

lüli rrrege lő leg ezé sek
Önkormányzat bevételei mindösszesen:

19.100

B 8 Al lamh áztartáson be

197.313

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

2.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének3l20I5. (II.27.) rendeletének 6.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkorm

ány zat kiadás

ai

,,6. §.

(I) Az önkormányzat kiadásai

eFt

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologikiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célúkiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen :
I{9 Finansz ir o zási kiadások
Önko rmán y zat kiadás ai mindös szesen :
(

2

)

(3)

F o g1

alk o ztatott ak létsz áma

(

eng ed

él

21,467

6.2II

36.972
7.400
28.097
3.506
300
103.953
93.360

l97.3l3
22 fő

yez ett )

A kiadások részletezéséte rendelet I/1

és Il3. sz. mellékletei tartalmazzák.

3,

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3l2O15, (IL27,) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
,,7.§,
(1)

A KÖH bevételei

eFt

B1 Működési célútámogatások államháztartáson belülről
B 2 F e lha lmo zá s i c é lú t ámo gatáso k áIlamházt art áso n be 1ülrő
B3 közhatalrni bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalrnozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

2.445
1

B 8 Finansz ír ozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszkozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

2.445
44.232

88l 3 Pén{orgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/ 5.2 I 3
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen: 46.677
(2) Bevételek részletezéséte rendelet IIl2. sz. melléklete tartalmazza.

4.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3l20I5, (II.27.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös

Onkormányzati Hivatal kiadásai
,,8.

(1)

§.

A KÖH kiadásai

eFt

K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terlrelő járulékok és szociális ltozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 E_eyéb működési célúkiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen :
k9 Finansz ir ozási kiadások
LadánybeneiKözös Önkormányzati hivatalkiadásaimindösszesen:
(2) Foglalkoztatottak
(3)

23.792
6.471
5.678
5.523
5.213

46.677
46.677

létszáma

8 fo

A kiadások részletezéséte rendelet IIl1 sz. mellékletei tartalmazzák.
5.§.

Ladárrybene Község Önkormányzat Képviselő-testületérrek 3/2015 , (II.27.) rendeletének 9.§-a
helyébe a kör.,etkező rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként
,,9. §.
(1)

Az óvoda bevételei

eFt

B1 Működési célútámogatások á|lamháztartáson belülről
82 Fe lhalmozás i cé lú támo gatások áIlamháztartáson be lülrő
B3 közhatalrni bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

1

B 8 Finansz ír ozási bevét elek

7.350

7.350
58.067

Költségvetési hiany belső finanszrozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költsé_evetési hiány belső finanszirozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

B8]3 Pénzforgalom nélktili bevételek összesen/előző évi maradvány/
óvoda bevételei mindösszesen :

1 11a
).//,/
65.4l7

(2) Bevételek részletezéséte rendelet III12. sz. rnelléklete tartalmazza.

6.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3l20I5. (IL27.) rendeletének 10.§a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Ovoda kiadásai
,,10.§.
(1)

Az Óvoda kiadásai

eFt

K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologikiadások
K4 E llátott ak p énzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célúkiadások
kó Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb fellralrnozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen :
k9 Finansz ir ozási kiadások
óvoda kiadásai mindösszesen :

l6.I32

4,155
200

65.417

65.417
14 fő

(2) Fo glalko ztatottak 7étszáma
(3)

35,378
9.552

A kiadások részletezéséte rendelet III/1 és aIII14. sz. rrrellékletei tartalmazzák.

záró rendelkezések
7.§
E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatáiyba lépésétkövetően a3/2015.(II.27.)
rendelet a kiegészitésekkelegyütt én,ényes.
\,

'

]

| .J)-,- .-._

Kaidos Áttila'l

szádvári Erika
aljegyző

polgármester

A kihirdetés napja:

,\.

Ladánybene, 2075. május 20.nap
'l'

f

-

lSzádvári Erika
allegyző

/

A táblázatban lévó adatok kotelező feladatokkéni énelmezendők. alábontisssal különbözteiYe

meg

u

állmigegatási

és önként \,állalt feladatokat.

l
Ladánvbeíe Kö^é{ Ötrkormánvzatának

Fog

Kl

l.
s7Á

K2

K3

K4

1,

melléklet u.3 ]0l5 (il,]7,) Iendeiethez

20l5. évi kiadá§ok alakulá§a

K5

KE

x7

Kó

Egl,éb
felhalm.
célúkiad.

K9

ósszeen

KormánJ,mti
Funkció

szakfeladal

06]0]0

]ó0000l

Víaemelés.-kezeiés

80

3?00001

Szenn\ fiz

65

65

,100

400

05]0]0

Nlegnevez§

ma

3E1

0,1j

l60

5]]0001

I<özutak.

68000

l.ákóinoarlan

0

t.jár.

Dologi
kiad.

Te]miilésihulladék

l031

0]0

01,3,35

M. adót

q\ ú|lese,

1

05

szem.
jutt.

] ]

hidal

szocpol.
ell.

NIűk.célú
kiadá§ok

Beruházások

Felújítások

FinaL§z.
kiadások

80

4 154

15:1

bérbeadása

]s0

]8

]00

]l8

12n

]ti

!l.

Nem lalióingatlm

3j0

68000:1

bérbeadása

0660l 0

EIr000l

Zö]dterüle|kezelés

0l 1 l]0

8,1l

0]

li

1

l.cri

l30

01 1

]

E.l1 40

,13i

]oo

870

1,1]l

3lt2
li

1

99l

l5

q4|
19 020

önk hilatal

3.1l 126]

0ll1]0

l 5]0

ixkorm-i iogalkotás

1:

7

l9

]]7

]]

]

098

81110]l

Kö^,ilácít6

0660]0

8.11.10]l

Vfu,os.- és közsécr

Szociá]is lellátás

3419089

Á]lá]ános tanalék

1

l

t,1191j9

0ll]

.)rlicri

86:l01]

012

t6:30

Foron

07,103 l

869041 l

l

38]

l060]0

1 ]

2 960

1

t

]00

51

]40

800

E00

*ii{,

2*fi

280

alaoe11

ls5

155

osr alapellát

Család- és nóvéd

]

]

]94

670

l :j6

4 3,t0

1.10

1

,100

1,100
500

Ónkom,segé]y ámeneti

500

88:1]]1

ihkom,segéIv temetési

400

400

882129l

Ec\ eh önk,eseti pe,e

] 600

2 600

88]]0]l

köíemetés

l]]l

1

8399]8

]

l06020

88994:5

] 940

szociális akeztetes
1

,,lj.l]]i

í1l

69;i

400

400

100

5 0d0

d:\26

l00

!iil]]ij

300

300

Ónk áIt,n\ újt,lakii61
ij.l :ji i,,l]

!?,lii]li
1.1.

8901426

Kó7hasznúali fo!]

8g010l5

Ctl,i] szerr.műk

]
5

l0 ] j]

13 206

]60

71,1

3 014

] 014

tim

t íllJ

cb-l,i:!,lll.cll
Egházal közósségi és
8905065

,ii.i1

0E]044

9l01]3l

Kön\,\1án

l

9l050:l

Köm lntém

93

1

102

9.199001

0l33]0
Önkormánl,zat

g60302l

összsen

sDoftlét

Mí

§

t*ll

lá]1.li

szole

cbi,l:i,)ii:..ii,.,i
l030

0.5
1

92)

330

179

515

l

]80

l

1 61§

)6

5R5

53l

j]1 j1

510

il0

múk és feil

5 455

5,155

eFvéh kö7.táÉ,]

köáemető

300

300

hitéleti te\,,
]aljil]

08

54 340

,.,1|]n1]

Lakásfennt,t.noma

38]113]

s899] l

08]09

_100

394

39.,]

0

]070ii

1

3 5E0
190

1

88]

10705

j30
,r30

fenntaísa

Iskola

Háziorlosi

I

]l5

or odai neve]és

- .'ti.i]]

0i]l

]]5

0 ]5

.,1liá11

S4] 9l ()l

85l01

l29

l2 óíl9
3

.|!,;.i.]ri.Ni

39 020

12

5,10

,rni..ii,"á]iril
06.{0] 0

slE
1]3

llii

lll.:rl

l

1

Ja5
65

65

fennl es m
20,0
0

21 467

6

21l

36 972

1 4oo

28 091

966

2 540

300

93 360

l97 313

Bevételek meghaároása felhasználhatóság szerint,

1,12.sz.

melléklet a

3 ,120

l 5.( II.2 7. )rende] ethez

Bevételek alakulása

eFt
Onként

vállalt

Kötelező

Al lamiq

Osszesen

Bl

l\'lűködési célútámosatások államháztartáson belülről
B 1 1 Onkormánvzat költségvetési tiimogatá§4i
önkormánr,zati hivatal műk, támogatás
Zöldterület-gazd.ílkoűssal kapcsolatos feladatok t449c4!4§a
Kön iálositással kapcsolatos feladatok tamogatása
KöZtemetö fenntartással kapcsolatos feladatok

közutak fenntart,ása
Epvéb kötelező feladat támosatása
Lakott külterül etlel kapcsolatos feladatok lámo gatása
§1,6d6pgdagó gusok átla gos bértárno galása
Óvodapedagógusok rnunkáját közvetlenül s. átlagos
bérrámosatása
or oda múködési támosatása
Gverrnekétkeztetési feladatok átlagos béfiamogaása
Gvmrnekétkezletési feladatok üzerneltetési ámogalása
Hozzáiárulás a pénzbeli szociális iunatásoklroz

l8

18 720
100

100
3 269

5 000

5 000

l757

,7

27 872
7

4 060

8 503

8,706
l 329

8 706

319
I 329
2 500
+J

2 500
43

l

feladatok támogatása
Önkormánvzat költségvetési támo gatása ö§szesen:
R l 6 Támosatásértékű beVételek
Áht-. beltili (oálvázat. visszafiz

z00

7 z00
4 060
8 503

l 319

és közmür,elödési

720

3 269

l 5,]
22 872

szociális étkeztetés
T".-aonnrlnnLi szol oállatás
szociális ásazati Dótlék
Bgkomnerrzáció

könltári

34 808
l 50ó

Jq 808

l 506

300

300
960

86 644

2 500

34 808

l 960
lz3 952
l2 556

|2 556

700

700

FM támsatás nrezőőrre

3 808

3 808

OEP finanszil"ozás
V KP közloelalkozatonak bejruiInogatása
mnootásórfóLíi hp\,ófelek összesen
B2 Felhalmozási célútámogatások államháztartáson
belülről
1kÁzhoíolmi hpvófplpk

l0 l33
1_3

941

önkormánvzat saiátos működési bevételei:

10 l33

l3 256

0

l3 000

l3 000

200
500
20

l 200

1

kommunális adó
Bírsáeok, pótlékok
Hatósási ioekörhöz kötlrető bevételek
ön kormánlzat saiátos m űködési ber,ételei összesen:

l97

6 500

6 500

Géniárműadó
Inaríizésladó

27

500
20
21 220

0

21 220

2 200

2 504

440

700

2 640

3 201

0

5 844

l80

34 E08

178 213

0

R:t \,l íi lriirlósi he\,ófelek

Működési bevételek
Eevéb saiát bevételek (bérleti dijak,szoc. étk )
va gvonkeze] ésből szárrnazó bevétel
Továbbszámlázott szolgáltatás
Fqvéh saiát bevételek
karnat bevetelek
Esvéb saiát ber,ételek összesen:

4 704

l

0

140

R§ Folh llmnzÁsi he\,éf elek
l\{íiLridósi nólri átveff nénzeszközök

87 Felhalmozási célúátl,ett pénzeszközök

lo3 225

Bl -7 Köllsgér,etési ber ótelek összesen
R§ tr'inonczírnzáci

88l3 Pénzforealom nélküli bevételek/ előző
maradvánv /

l5 000

hpl,éf elek

40

19

4 100

ér,i

:

Pénzforsalom nélküli bevételek /előző évi maradr,ány /
Pénzforgatom néIküli bevételek / előző évi maradvány
öss:esen:

önko rmánvzati bel,ételek mindösszesen:

l00

0

/

1s 000

ll8

225

4 100

0

44 280

34 E08

I9

l00

l 97 313

I/3.

sz. nrelléklet a 3 /20

1

5, (II. 27.

)rendeleth ez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai
eFt
Eseti pénzbeü ellátások és természetbeni iuttatások
Eevéb rászorultsáetól flieeő ellátás / Települési seeélv

3 200

kőztemetés

400

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások / szociális csomas

800

önkormánwati

seeé]v / átmeneti

500

2 100

Étkeztetés

önkormiinr,zati sesélv / temetési

400

Osszesen:

7 400

k4 El|átottak pénzbeli iuttatásai mindösszesen:

7 400

Esvéb működési célúkiadások
Rendőrsés támosatása
polsárőr Esvesület

|20
300

Bene-2000 Nonprofit Kft.

50

Római Katolikus Esvház

300

Ladánvbene Közsésért Alapítvánv

980

Szociális Feladatellátó Társulás

1 300

Laiosmizse Tűzvédelmi és Mentési köztestület

l

zarándowt támoeatása

35

l89

Kecskemét Aranyhomok Eevesület

I6.777

Tartalékok
Celtartalék (könlrkiadás

r

agy 1elek vás.kialakíuisi kte.

Céltartalék (testnevelési órák megoldására)
Duna menti és kiskunsá

300

s

í y íz sazdáIkodá si Társulá

k5 Esvéb működési célúkiadások mindösszesen:

)

991

5.,7l5
s

40
28 097

Finanszírozási kiadások
Közös

Onkormán:,zati Hivatal ( Intézménv)

39 020

Ladánvbenei csiribiri Óvoda í lntézménv')

54 340

k9 Finanszírozási kiadások

93 360

összesen:

Il4. melléklet az 3l20I5. (II.27.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

e

Ft-ban

Beruházások
onkormánr,zat társü eszköz beszerzés

254

védőnő laotoo beszerzés

140

IkszT társü eszköz

beszerzés

Város és közsés^s^azdálkodásra tárgr"i eszköz beszerzés
[.akóinsatlan társü eszköz beszerzés

26
190
38

Nem lakóineatlan táreü eszköz beszerzés

318

K6 Beruházások mindös§ze§en:

966

Felúiítások
Telek vásárlás

2 540

K7 Felúiítások mindösszesen:

2 540

Esvéb felhalmozási célúkiadások
Első lakáshoz iutók támoeatása

300

k8 Esvéb felhalmozási célúkiadások mindösszesen:

300

A táblázatban lévii adatok államigazgatási feladatokként értelmezendók. alábontás az idei

ér,ben nem tervezett. mel1 önkéntes feladat lenne.
II'l. melléklet

Ladánvbenei Közös

I(ormányzati

Funkció

szakíeladat

Fogl.
száma

Megnevezés

K1
Szem.
j uft.

Önkormánrzati Hivatalának 2015,

K2

M. adót

tjár.

K3

K4

DoIogi

SZocpol.

kiad,

e|l.

K8

K5

Kó

Nlúkcélú
ki

aZ 3, 20 l 5.(IL27, ) rendelethez

ér,i kiadások alakulása

Beruházások

adások

Egyéb
felhalm.

K7

Felújít:l§ok

célú

K9
Ossresen

Finan§Z.
kiad risok

kiád.
01]]30
0

l 1220

lq 252

84l l

önk_hivatal

8,1l l ]

Adó. illeték

2

6

245

4 107

2 030

548

7l5

510

ó7E

736

5

52|3

33

9t7

3 313

]0q0l0

84l]j

Szociális szol!r, helvi iEazc

l050 l0

882l

]

Rendszeres szoc s

| 192

l050l0

88]l

]

Foglalkoztatást

2

990

2 990

06020

88]]

1

Lakásfemt.t.norrna

l

041

l

Önkormánl,zat

össresen

_5

_523

]

3 924

helv,tám.

8.00

6 17l

5 678

l

5

?l3

0

0

Ber,ételek me ghatár ozása felhasználha tósá g szerin t
II l 2.

Bevételek alakrrlása a Ladánvbenei közös

sz. nrellékl et a

3 l

20

Önkormánvzati Hivatalnál

I 5

.

(II.27, )rerrdelethez

eFt
Onként

Kötelező

Államie,

vállalt

B1 Működési célútámogatások államháztartáson belülről

82 Felhalmozási

cél ú tá m

osatások államháztartáson

bel

Osszesen

2 445

2 415

0

0

44 232

44 232

ülről

83 közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
Bó Működési célúátyett nénzeszközök
B7 Fellralmozási célúátl,ett nénzeszközök
B1-7 Költspé\,etési bevételek összesen

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

B8l3 pénzforpalom nélküli bevételek l előző évi maradvánv /
pénzforsalom nélküli bevételek lelőző évi maradvánv /
Pénzforgalom nélküIi bevételek / előző évi maradvánv / összesen:

0

0

Bel,éteIek mindösszesen:

0

0

n
5

213

46 677

5

0/í1

16 677

0

0

492

213

46 677

II/3. sz.

melléklet a

3l

20l 5.(I1.27. )rendelethez

Ellátottak pénzbeli j uttatásai
eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Rendszeres szociális segély

I 492

FoelaIkoztatást heIvettesitö tárrlocatás

2 990

Lakásfenntartási támoeatás

1 041

ovodáztatási támosatás

összesen:

5 523

IIl4. sz. mellék]et a .3l2015,(IL27.) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása l^I^- val együtt/

eFt

A táblázatb an

er

e

d et

i

előir ány zaí n e m

s

z er ep e

l.

A táblázatban lévő adatok kötelező feladatokként értelnrezendők. alábontásssal különböztetve

rneg az önként vállalt feladatokat, az idei évben nem tervezünk

IlIi l. rnelléklet az3i 2015 (lI.27.) rerrdelethez

csiribiri ovodának 20l5. évi kiadások alakulása

Ladánvbenei

Kormánl,zati
Funkció

SzaL{eladat

09l l 10109] ]40

85l0l1l

Megnevezés

Fogl.
száma

Snm.
jutt.

K2
M, adót

tjár.

K3

Dologi
kiad.

28 294

7 q60

2 283

482

2 856

2

3 4z0

787

4 832

l0

oyodai neveIés

Kl

3

758

K4
Szocpol,

ell,

K5

Kó

kiadások

Beruházások

}lúkcéIú

K8

K7

Felúji
tá§ok

Egyéb
íelhalm.
célú
kiad.

K9

össnsen

Finan§Z.

kiadások

44 167

4 l55

5 621

0960 l 0

562912

l

Ovodai intézrnénl,i etkeztetes

096020

56]c l3 l

lskolai intézménü étkeztetés

0I 3390

562920

l

vendéc étkeztetés

0.3

197

118

2 399

3 014

l07051

88992 l

1

szociális étkeztetés

0.5

884

205

2 z87

3 376

l4.00

35 378

9 552

Onkormán},zat ös§resen

l

16

l32

9

200

4

l55

200

0

0

0

2_19

65 177

II|l 2. sz.

nel lékl et a

3 l

201 5.(11.27. )ren del eth ez

Ber,ételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

eFt

Bl Működési

Kötelezö
célútámogatások államháztartá§on

onként vállalt

Allarnis-

ösr"esen

belülről

82 Felhalmozási célútámoeatások áIlamháztartáson belülről

83 közhatalmi hevéfelek
84 1\,tűködési bevételek
Működési ber,ételek
szociális étkezők

2 040

2 040

lntézrnénvi tá,itési díi - óvoda

642

l

642

Intézrnénviterítésidii - iskola

l
l

595

l

595

vendép étkezetetés

1

073

2.073

Eqvéb saiát bevételek

kamat bevételek
Esvéb saiát bevételek összesen:
85 Felhalmozási

7 350

0

0

7 350

7 350

0

0

7 350

867

200

3 727

0

0

3 72?

65 211

200

0

65 477

her,éf elek

86 Nlűködési célúáh,ett nénzeszközök
B7 Felhalnrozási célúátvett pénzeszkőzök

Bl -7 Költssévetési ber,ételek összesen
88 Finanszirozási bevételek

5,7
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Ladá nybe ne Község Ö n kormán yzat Képvise lő-testü letének
10120'|5. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 512015. (X,27.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (2)
bekezdésébena szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény
25. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi lll. törvény 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
512011. (V. 26.) önkormány,zati rendeletének 29. § (1) bekezdése alapján az UgyrendiVagyonnyilatkozattételi, Osszeférhetetlenségiés Településfejlesztési Bizottság
véleményénekkikérésével- a következőket rendeli el:

1.§
(1) Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5l2O15.
önkormányzati rendeletének 10. §-a azalábbiakkal egészül ki:

(ll.

27 .)

,,10/A. §

a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
^z
tárgyév május 1. napján fennáll a tárgyév június hónapjában természetbeni
juttatásban - elsősorban tartós élelmiszer - részesíthető.
(2)
támogatás mértékéta képviseló{estület az önkormányzati költségvetési
^
rendeletében határozza meg.
(1)

10/B. §

(1) Jövedelemre való tekíntet nélkül 50.000
a személy, aki Ladánybene Községben
a 90. életévet betöltötte.
(2) Jövedelemre való tekintet nélkül 60,000
a személy, aki Ladánybene Községben
a 95. életévet betöltötte,

Ft-os egyszeri támogatásban részesíthető az
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
Ft-os egyszeri támogatásban részesíthető az
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és

2.§
zárő rendelkezések
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépésétkövető nap hatályát veszti.
Ladánybene, 2015, május 19.
].,]
-'--"

.: \,§-

kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távollétében
5.:.LL-.-('__.

szádvári Erika
aljegyző

1l.

kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2015. május 20 - án kihirdetésre került.
Ladánybene, 2015. május 20.

-i
\^z,,'szádvári Erika
aljegyző

',,'

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11 12015. (V. 20.) önkormányzati
rendelete

az avar és növényi hulIadék nyílttériégetésénekhe|yi szabályairól
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk 1,) bekezdés
a) pontjában, a környezet védelménekáltalános szabályairól szóló 1995. évi Llll. törvény 46.
§ (1)bekezdés c.) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás
alapján - Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 512011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 29 § ('1) bekezdése alapján az
Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségiés Településfejlesztési Bizottság,
valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995, évi Llll. törvény 48. § (3)
bekezdése alapján az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményénekkikérésével- az
avar és növényi hulladék nyílttériégetésénekhelyi szabályaival kapcsolatban a következőket
rendeli el.

í. Az önkormányzati rendelet célja és hatálya

í.§ A rendelet

célja az avar, növényi- és kertí hulladék nyílttéri égetésérevonatkozó helyi
szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmétbiztosítja.

2. § A rendelet területi hatálya
belterületére terjed ki.

-

erdő terület kivételével - Ladánybene Község közigazgatási

2. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Avar, növényi- és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, lábon álló növényzet,
tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, továbbá a kert

használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő maradvány, fű és
egyéb növényi maradványok.

(2) lngatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, akinek tulajdonában, birtokában, kezelésébenvagy
használatában lévő ingatlanon avar, növényi-, kerti hulladék keletkezik, vagy más
módon a birtokába kerül.

(3)

Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása,

(4) Tároló
zsák.

edény: hulladékgyűjtó tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag

3. Avar

és növényi hulladék égetésénekszabályai

(Í ) A település területén az avar, növényi- és kerti hulladék ártalmatlanításáról,
hasznosításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni,

4. §

Az égetéssorán a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett

(2)

avar, növényi- és kerti hulladék semmisíthető meg.

(3)

A

(2) bekezdésben meghatározott hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű
hulladék, vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek
maradékai) nem égethetők.

(4) Lábon álló növényzet, tarlóégetés tilos.

5. § (1) Ladánybene Község közigazgatási belterületén az avar, növényi- és kerti hulladék
nyílttériégetése- ünnepnapok kivételével-hétfótől péntekig naponta 7.00 _'lB.00 óra,
és szombaton 8.00 - 12,00 óra között engedélyezett.
(2)

Az avar, növényi- és kerti hulladék nem égethetó tűzgyújtásitilalom idótartama alatt.

6. § (1) A tűzgyújtási tilalomra, és a meteorológiai viszonyokra nyílttériégetéssorán
figyelemmel kell lenni.

Az avart, növényi- és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni,
ahol az égetésés annak hósugázása a személyi és vagyonbiztonságot nem

(2)

veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárl nem okoz.

A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni,

(3)

hogy arra veszélyt ne jelentsen.

(4)

A tűz

őzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles
gondoskodni. A tűz helyszínénolyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbentartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg
eloltható.

(5)

Az égetésvégénmeg kell gyöződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell
a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, illetve földréteggel történő
lefedéséről

(6)

A

füstképződés csökkentése érdekében az avart, növényi- és kerti hulladékot
előzetesen szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet,

(7) Nagyobb mennyiségű hulladék egy időben történő elégetése esetén a szomszédokat

legalább 3 nappal korábban tájékoztatni kell az égetésvárható időpontjáról. Az
égetésegy alkalommal legfeljebb három óráig tarthat.

(8) Tiíos az avar, növényi- és kerti hulladék égetésepárás, ködös,
erós szél esetén.

esős időben, illetve

(9) Az égetésfolyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj
légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

stb.)

(1O)

Tilos égetni kisfeszültségű, közép- és nagyfeszültségű, továbbá távközlési hálózati
vezeték alatt.

7. §

Közterületen
szükséges.

avar, növényi- és kerti hulladék égetéséheza jegyző engedélye

4. Szabadtéri tűzgy újtás szabályai

8. § A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés használat kizárólag a jogszabályokban

meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások
szigorú betartásával történhet.

5. Záró

rendelkezések

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ladánybene, 2015. május 1 9.

kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távollétében
\ -,i - -.

.n-_)

szádvári Erika
aljegyző
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kihirdetési záradék:
Ezen rendelet2015. május 20-án kihirdetésre került.
Ladánybene, 2015. május 21.
l,

szádvári Erika
aljegyző

/

JELENLÉrI ÍV
Készült: Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 19 - i ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

2.Mátyás Ferenc Miklós képviselő
3. dr. Fiácz Imre Gábor képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő
5. Tóth Árpád képviselő
6. Vida Lász\őné képviselő
7. Visontay István képviselő

8. Szádvári

Erika aljegyző
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