Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő utca 66.
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Ladánybene Község Onkormányzat
Képviselő-testülete
212015.

2015.íebruár 24-i
ülésének jegyzőkönyve

Határozat: 8 - 12 12015. (ll. 25.) határozaí

Rendelet:
1t2O15. (l1.27.) rendelet - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
2l2O15, (ll. 27,) rándelet - a hulladékkezelésiközszolgáltatásról szÓló 1212013. (X. 28.)
ön kormányzati rendeletének módosításá ról
3l2O15. (ll,27.) rendelet - a2015. évi költségvetésről
4t2O15, (ll. 27 .) rendelet _ a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
5l2O15. (ll,27,) rendelet - a települési támogatásokról

JEGyzőKöttw
Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló{estületének
ülésén

Jelen

vannak:

201

5. február

24-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 elóadó

Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor köszöntötte

a megjelenteket, elmondta, hogy a

képviselőtestület ülésénminden képviselő jelen van,

A ieqvzőkönvv hitelesítésérefelkérte: Tóth Árpád és

Visontay lstván képviselőket.

A Képviselő{estület a jegyzőkönyv hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta.
Kardos Attila
el:

-

polqármester: javaslatára a képviselő{estület az alábbi napirendet fogadta

1,.

Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok

2.

végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött

vonatkozó kötelező közszolgáltatás
elbírálására

háztartási szennyvíz begyűjtésére

biztosítása érdekébenkiírt pá|yázat

Előterjesztő: Kardos Attila - polgárrnester
összegyűjtött
vonatkozó új önko rm ány zati rendelet elfo gad
E lőt erj e sztő : Kardo s Attila - po l_eárrrrest er

3. Előterjesztés a nem közművel

lláztartási szennlvíz begyűjtésére
ás

ára

4. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1912013. (Xil. 13.) rendeletének
módosítására
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

5. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendeletének elfogad ására
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

6. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kardos Attila - polgárnrester

7. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának a
8.

9.

telePÜlési

támogatásokrólszólórendeleténekmegalkotására
Előterjesztő: Kardos Attila - polgárrrrester
Előterjesztés Kerekegyháza és TérségeFetadatellátó Társulás dÖntéseinek
jóváhagyásáról
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester
Egyebek

-

Halengár Istrrán kérelme

NAPlRENDl PoNToK TÁRGYALÁSA:

1. Jelentés a képviselő-testület á|tal hozott lejárt határidejű
végrehajtásáról

Előteriesztő: Kardos Attila

határozatok

- polgármester

Kardos Attila - polgármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az előző Ülés Óta két
lejárt határidejű határozat volt, amelyről tájékoztatnia kell a képviselŐ-testÜletet. Az egYik a
mai ülés témája, amely szerint a folyékony hulladék kezelésére vonatkozó kÖzszolgáltatás
pályázata kiírásra került, A másik, amely szerint a köztisztviselői teljesítménYszemélYre
szabott feladatai meghatározásra kerü ltek,
Ezt követően kérte jelentése elfogadását.
A képviselők részéről észrevétel,hozzászólás nem hangzott el,

A képviselő-testület 7 igen
határozatot hozta:

szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

önkormánvzat Képviselő-testültének
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ladá nvbene rözség

8

/2015. (ll. 24.) határozata

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attila
polgármester jelentését a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. f ebruár 24.

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtőttháztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekébenkiírt Pá|Yázat
elbírálására
Előterjesztő: Kardos Attila - polgárrnester

2.

A napirendi pont tárgyalásán részt vett a pályázó képviselője, Matics Attila, aki nYilatkozott
arról, hogy nem kéri a zárt ülés megtartását.

Kardos Attila - polgármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a PálYázat négY
vállalkozás részéremegküldésre került. Meghívásos pályázat Útján, a kÖzszolgáltatásra

vonatkozó pályázati kiírásra egyetlen pályázat érkezett, a jelen lévő pályáző részéről.A
polgármester kérte a képviselőket, hogy a pályázó részéretegyenek fel kérdéseket.
Tóth Árpád - képviselő: kérdezte, hogy a lakosság hogyan Iesz tájékoztatva a szolgáltatásról,
gondol itt az elérhetőségre.
Matics Attila - pálvázó: elmondta, hogy több településnek is nyújt ilyen jellegű szolgáltatást,
ahol az önkormányzatok segítséget nyújtottak nekí a lakossági tájékoztatásban. Elmondta,
hogy közzéteszi telefonos elérhetőségét,amelyen keresztül mindig elérhetőek.

- képviselő: kérdezte, hogy az árat mennyire befolyásolja az elszállított
szennyvíz mennyisége, s kérdezte, hogy mivan akkor, ha egy nap 10 ember akar szállítani?

Tóth Árpád

-

pálvázó: 5 - 10 m3-es autói vannak, s a bejelentést követő 77 őrán belül
szolgáltatást el tudja végezni, de ha sürgős azonnal tud intézkedni.

Matics Attila

Szádvári Erika
órát tartalmaz.

-

aliegvző: felhívta a pályáző figyelmét, hogy a közszolgáltatási

a

szerződés 48

Matics Attila - pálvázó: 48 órán belül is el tudja végezni a szolgáltatást.
Simkóné Jámbor Marianna
emelés?

- képviselő: úgy véli, hogy ez az ár

nagyon magas/ várható-e még

Matics Attila - pálvázó: ezen az áron ő egyedül nem emelhet, azt csak a képviselő-testület
beleegyezésévelteheti meg - az ő előzetes kérelme alapján. Várhatóan nem lesz emelés,

csak akkor, ha esetleg nagyon magas lenne az üzemanyagár,

Szádvári Erika - aliegvző: felhívta a képviselők figyelmét, hogy áremelés kizárólag képviselŐtestületi döntés után lehetséges. A szolgáltató áremelésre vonatkozó kérésétnem köteles a
képviselő-testület elfogadni.

Visontav lstván - képviselő: elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, s
elfogadásra javasolja. Véleménye szerint nem lesz egyszerű a lakossággal elfogadtatni,
hangsúlyozni kell, hogy ez törvényi kötelezettség, s évente legalább egyszer kell számlát
produkálni, Ez a döntés felgyorsítja majd a lakosság igényéta csatornázásra. Javasolta
továbbá, hogy a falugyűlésre a szolgáltató kapjon meghívást.
Tóth Árpád

- képviselő: kérdezte, hogy

Matics Attila

-

az árat ki határozta meg?

pálvázó: elmondta, hogy a pályázati anyaga tartalmazza az árat, melyet ő

határozott meg, figyelembe vette

a

szállítási költségeket, valamint

a

lerakási

és

ártalmatlanítási díjat is. Megjegyezte, hogy ő kunszentmiklósi, s a szennyvizet Kecskemétre
kell beszállítania.
A képviselőkrészéről egyéb észrevétel,hozzászóIás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozata

A nem

közműveI összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó
biztosítása é rdeké ben kiírt pály ázat e lbírá lása

köte lező közszo lgá ltatás

HATÁROZAT

.
.

1./ Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estülete az 2l2O15. (l. 13 )
határozatában foglaltak szerint kiírt, ,,közszolgáltatás vé9zéséreLadánybene
település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz a közszolgáltatásba bevont háztartások esetében évente legalább 1
alkalommal töfténó begyűjtéséreés ártalmatlanító telepre elszállítására" című
páIyázatot eredményesnek nyilvánítja, a benyújtott pályázatot és a benne foglalt
díjat elfogadla az alábbiak szerint:
A pályázat nyertese: Kuszaka 2004 Bt' Kunszentmiklós Liszt Ferenc u.10.
Ladánybene területén a nem közművel összegyűjtött háztaftási szennyvíz
begy űjtésére vo natko ző közszolg á ltatás - ö n ko rmá nyzali ren deletben kih rd eten dő,
legmagasabb - legmagasabb díja:
i

kosság i csatornázott:
kossági csatornázatlan
közületi csatornázott:
közü leti csatornázatlan

2.5OO.- Ft/m3+Áfa

la
la

:

:

2.5OO.- Ftlm3+Áfa
2.500.- Ft/m3+Áfa
2.500.- Ft/m3+Áfa

2.1 AKépviseló-testület kötelezettséget vállal a rendelet elfogadásával egyidejűleg a

nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás biztosítására megkötendő Közszolgáltatási Szerződés megkötésére
2015. március 1-i hatállyal, egyidejűleg falhatalmazza Kardos Attila - polgármestert
a szerződés alá írására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. március 1.

3.

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtőttháztartási
vonatkozó ú.i önko rm ány zati ren delet elfo gadás ára
Előterjesztő: Kardos Attila - polgárrnester

szennyvíz begyűjtésére

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy az előző napirendi ponthoz 5zorosan
kapcsolódik a rendelet-tervezetre vonatkozó előterjesztés is, melyet előzetesen
véleményezetta környezetvédelmi hatóság (javasolja a rendelet elfogadását). Elmondta,
hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Visontav lstván
elfogadását.

-

képviselő: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, s javasolja

az

A képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászőlás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
rendeletet alkotta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

A rendeletet az 7. szőmú melléklet tartalmazza.

4. Előterjesztés Laclánybene Község Önkormányzat

Képviselő-testületének
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1912013. (XII. 13.) rendeletének
módosítására
Előte{iesztő: Kardos Attila - polgárrnester
Kardos Attila - polgármester: jogszabályi változások, valamint formai hibák miatt szükséges
a helyi rendeletünket módosítani.

Visontav lstván

-

Szádvári Erika

-

képviselő: a bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet javasol elfogadni.
Elmondta, hogy a szolgáltató feladatát jólteljesíti.

aliegvző: kérte a képviselők segítségétabban, hogy tájékoztassák

a

lakosságot, hogy a hátralékok behajtása a NAV útján történik.

Vida Lászlóné - képviselő: kérdezte, hogy milyen változás várható július 1-től?

Szádvári Erika

-

aliegvző:

a

kuka igénybevételénéllesz változás, amely az ingatlan

használóinak számától, nagyságától is függ majd.
A képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
rendeletet alkotta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

A rendeletet az 2. számú melléklet tartalmazzu.

5.

Előterjesztés Ladánybene Község Onkormánl,zat 2015. ér,i költségvetési

rendeletének elfogad ásár a
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy minden évben megtárgyalásra kerül az adott
évi költségvetés, így most is.

Vida Lászlóné - képviselő: elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amely
nagyon alapos, részletes. Elmondta, hogy a bizottság részéről elhangzott, hogy van-e
fontosabb cél, mint a laptop beszerzés. A bizottság úgy véli, hogy nem biztos, hogy erre
kellene költeni. Felvetette továbbá az iskolai tornaszoba kialakításának kérdésétis.

-

képviselő: kérdezte, hogy hogyan alakul a céges autók biztosítása, miért kell
cégautó adót fizetni, ezen lehet-e változtatni, il|etve lehet-e megtakarítást elérni?

Tóth Árpád

-

kardos Attila - polgármesteri cégautó adót akkor fizetünk, ha a céges autót más célra is
használjuk. A biztosításokat alkusz céggel vizsgá|tattuk, az őjavaslataik alapján kötöttük meg.

-

Visontav István

képviselő: laptop beszerzéssel csak akkor érdemes foglalkozni,

ha

megtakarítást érünk el vele, s kiváltja a papírfelhasználást.
Kardos Attila - polgármester: a laptop beszerzése helyett javasolja a Ladánybenéről szóló
könyv újbóli kiadását. Véleményeszerint Kürti lstvánt fel kellene kérni egy újabb bővített
változat kiadására.

Visontav lstván - képviselő: jó ötletnek tartja.

-

Szádvári Erika
helyezni,

aliegvző: az elhangzottak alapján javasolja az összeget céltartalékba

-

képviselő: véleményébenkifejtette, hogy a laptop kérdésétcélszerű
körültekintően megvizsgálni. Kérdés,hogy hány év alatt térül meg. A tornaterem kérdése
először nagyon jó ötletnek tűnt, azonban itt is meg kellene vizsgálni, hogy a kialakítása
inkább előnyökkel vagy hátrányokkal jár. Bízik abban, hogy sor kerül pályázat kíírására.
Javasolja, hogy ezen összeg tartalékba kerüljön - tornaterem kialakítására, mely összeg akár
a pályázat önrészét is képezheti.

Mátvás Ferenc

Kardos Attila

-

Szádvári Erika

-

polgármester: ha 10 év távlatát nézi a tornaszoba kialakítása csak

kényszerpálya, hosszú távú megoldást nem jelent.

ten

alieevző: javasolta az elhangzottak alapján ezt az összeget is céltartalékba

n i.

Mátvás Ferenc
lettek?

-

képviselő: kérdezte, hogy a táblázatban szereplő maradványok hová

kerekes Tiborné - gazdálkodási előadó: az előtervezésnél biztosítani kell, azonban az év

végérekifut nullára.

Simkóné Jámbor Marianna
miért kell venni.

-

képviselő: a védőnő Kerekegyházáről jár át, van neki laptopja,

Rácz lmre Gábor- alpolgármester: régi számítógépe volt, melyet a hivataltól kapott,

Szádvári Erika - aliegvző: nem volt laptopja a védőnőnek, a beszerzés elszámolható a MEP
finanszírozásból.

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: szeretné megköszönni a KMB-s munkáját, nagyon
jól végzi. Sokszor látni nem ladánybenei lakosokat ígazoltatni, örül, hogy a lakosság

érdekében odafigyel. A költségvetésben támogatja a rendőrség 120.000 Ft-os üzemanyag
tá mogatását,

Szádvári Erika - aliegvző: emlékeztetette a képviselőket, hogy az általános iskola
támogatása is beépítésrekerült a költségvetésbe. Festés, kirándulás, tábor támogatása
benne van, azonban a padlószőnyeg beszerzése kikerült belőle.
BerenténéGönczi llona - tagintézménvvezető: köszöni a támogatást. Elmondta, hogy a
kerékpártároló rossz állapotban van, melyet a szülők segítségévelfeltudnakújítani,azonban
a kerítéstis jó lenne felújítani,
Kardos Attila

-

polgármester: elmondta, hogy ez az önkormányzat

feladata, a felújítást

vá lla lja.

Visontav lstván

-

javasolja elfogadni.

képviselő: mindenhová jut egy kicsi, nem dúskálunk, a költségvetést

Szádvári Erika - aliesvző: 15 millió Ft került lekötésre, amely

simkóné Jámbor Marianna
telekvásá rlás?

-

a

jó gazdálkodás eredménye.

képviselő: mikor történik meg

a

faluközpontban

Szádvári Erika - alieevző: javasolta a következő ülés napirendi pontjára felvenni, ahová
jelenlegi tulajdonosokat is meg kellene hívni.
Kardos Attila

-

polgármester: az elhangzottak alapján először

a módosító

a

a

javaslatokat

szavaztatta meg e képviselőkkel.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat nélkül és 1tartózkodással

-

az alábbi

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének 10/2015. (!l. 24.) határozata
a laptop beszerzés összegének céltartalékba helyezéséről
HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
- laptop beszerzésénekösszegét - céltartalékbahelyezi.

A

képviselő-testület felhatalmazza Kardos

Attila

polgármestert, hogy

a

Ladányben éről szólő könyv bővített kiadásban újbóli megjelenéséről tárgyalja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határídő: 2015. június 30.

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének 11l2015. (ll. 24.) határozata

atornaszobakialakításáraszántö5szegcéltartalékbahelyezéséről
HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
- tornaszoba kialakításának költségét - céltartalékbahelyezi.
A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert - hogy az
általános iskolávaI egyeztetve kerüljön meghatározásra, hogy a testnevelés órák
helyzetének megoldására melyik a legmegfelelőbb.
Felelős: Kardos Attíla - polgármester
Határidő: 2015. február 24.

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászóIás nem hangzott el, ezt követően Kardos
Attila - polgármester - a módosításokat figyelembe véve szavazásra kérte a képviselőket,

A képviselő-testület 7 ígen szavazattal
rendeletet alkotta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

A rendeletet a 3. szőmú melléklet tartalmazza.

6.

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat 2014.

évi költségvetési

rendeletének módosításár a
Előterjesztő: Kardos Attila - polgárrnester

Kardos Atti|a - polgármester: elmondta, hogy a 2014, évi költségvetési rendelet utolsó
módosításáról kell szavaznia a képviselőknek, amely csak előírányzat változásokat tartalmaz.
A teljesítésekről a képviselők a zárszámadáskor fognak dönteni. A pénzügyi bizottság is
tárgyalta az anyagot.
Vida Lászlóné - képviselő: a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen
rendeletet alkotta:

szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

A rendeletet a 4, számú melléklet tartalmazza.

7, Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzatának a

települési

támogatásokról szóló rendeletének megalkotására
Előteqiesztő: Kaldos Attila - polgár,rnester

Kardos Attila - polgármester: a szociális ellátások területén március 1-től jelentős változás
történik, a me lyre vonatkozóa n az előterjesztés elkészü lt.

Visontav lstván

-

képviselő: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, véleményeszerint
rendszer nagyon sok bizonytalanságot tartalmaz. Az előterjesztést javasolja elfogadni.

Szádvári Erika

-

a

alieevző: abból kell kiindulni, hogy 2015-ben a7 állam szociális

feladatellátásra 7,3 millió Ft-ot ad az önkormányzatnak, amelynek felhasználási lehetőségeít
a költségvetési törvény részletesen tartalmazza, így felhasználható a közfoglalkoztatottak
állam által nem támogatott részéreis. Jelenleg nem látjuk, hogy ebben az évben milyen
mértékben, hány főt támogat az áílam, hogyan alakul a közfoglalkoztatás rendszere.
Támogatja a természetbeni juttatások rendszerét, amelyet az előterjesztés is szabályoz. A
rendelet-tervezetbe beépítésrekerült a tűzifa támogatás, a gyógyszertámogatás, illetve a
lakhatási támogatás. Célszerű a kifizetéseket folyamatosan figyelemmel kísérni,hogy az
állami támogatás teljes összegben felhasználásra kerüljön, esetlegesen bővíteni, illetve
szigorítani az ellátási rendszert.

Mátvás Ferenc - képviselő: az előterjesztést áttanulmányozta, elfogadásra javasolja.
A képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
rendeletet aIkotta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

A rendeletet a 5. szőmú melléklet tartaImazza.

8. Előterjesztés Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás

jóváhagyásárót
Előteiesztő: Kardos Attila - polgárrnester

döntéseinek

Kardos Attila - polgármester: a szociális jellegű feladatokat költséghatékonyság miatt
társulás formájában lát.luk el.
Simkóné Jámbor Marianna

- képviselő: nagyon

magas az óradíjak emelése.

Szádvári Erika - a]ieevző: igen, a házi segítségnyújtásérinti a települést, amelynek óradíja
2.90O Ft-ra emelkedik. A következő ülés napirendi pontja lesz a helyi térítésidíjak
felülvizsgálata, amelynél ugyancsak emelkedés várható.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbeng_Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének 12l2015. (ll. 24.} határozata
Kerekegyh áza és Térsége Feladatellátó Társulás határozatainak jóváhagyása

HATÁROZAT

L. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
2.
3.
4.

9.

-

Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás átmeneti gazdálkodásra
vonatkozó költségvetési határozatával.
A képviselő-testüIet egyetért Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás
2015. évi költségvetési határozatával.
A képviselő-testület egyetért az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevéte!érőlés alkalmazandó térítésidíjakról szőlő
előterjesztéssel.
A képviselő-testület egyetért a Humán Szolgáltató Központ szakmai
programjának módosításával, valamint az óvodai beiratkozás időpontjának
meghatá rozásával.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. február 24.

Egyebek
Halengár Istr,án kérelme

A napirendi pont tárgyalásán Halengár lstván jelen volt.

Kardos Attila - polFármester: ismertette a képviselőkkel, hogy a Ladánybenén áthaladó
5202-es úton súlykorlátozási tábla van, amelyre behajtás csak behajtási engedély kiadása
után lehetséges, Halengár lstván behajtási engedélyt kért, hogy a benzinkúton tankolni
tu dja na k.

Szádvári Erika - aliegvző: elmondta, hogy a polgármester úrral együtt tárgyaltak Halengár
lstvánnal a behajtási engedélyről. Figyelembe kell venni, hogy a Fő utcán lakók már többször
is panaszt tettek, hogy a nagy tehergépjármű forgalom miatt a házaik megrepedeznek.
Elmondta, hogy a Fő utca nem rég lett felújítva, ha tönkre megy, még egyszer nem kap új
a

szfa ltot.

-

polgármester: ebben most nem kell döntenie a képviselőknek, azonban
Halengár lstván részérelehet kérdéstfeltenni.

Kardos Attila

Halengár lstván - kéreImező: elmondta, hogy vállalkozás szempontjából fontos, hogy
teherautók tankolását meg tudja oldani, Ladánybenére fizeti aziparűzési adót, amely bevétel
növekedésével növekedne. Fejlesztésre is sor kerülne,
Szádvári Erika

-

aliegyző: behajtási engedélyt csak akkor adtunk ki, ha telephellyel

rendelkezett a kérelmező Ladánybenén, illetve ha építkezéscéljából a településre szállított.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy nem lehet különbséget tenni, ha egyszer kiadjuk

másoknak is ki kell adni

- diszkrimináció. Amikor Halengár lstván megvásárolta

a benzinkutat

akkoriskintvoltatábla-tudatábanvoltasúlykorlátozásnak'
Tóth Árpád

- képvise|ő: kérdezte, hogy mit ért fejlesztés alatt?

Halengár lstván
példa.

-

kérelmező: nem árulja el, mert az ötletet elveszik tőle, erre volt már

Kardos Attila - polgármester: úgy kell gondolkodnunk, hogy a lakosság előtt tudjuk vállalni
véleményünket,
Szádvári Erika - alieevző: próbálkoztunk olyan megoldásra jutni, hogy Tatárszentgyörgy felől
megközelíthető a benzinkút, s arra el is lehet hagyni a települést. Ez a megoldás a
kérelmezőnek nem volt megfelelő, lsmét emlékeztetett a Fő utca állagának megóvására,
valamint arra, hogy az iskolát is védeni kell a nehéz gépjárművektől,
Halengár lstván - kérelmező: máshol is van iskola.

Kardos Attila - polgármester: minket nem érdekel, hogy mások hogyan csinálják, saját
településünk érdekeit kell szem előtt tartaní.
üresen jönnek nincsenek 20 tonnások.

Halengár lstván

- kérelmező: ha a gépjárművek

Mátvás Ferenc

-

képviselő: a döntésnél 3 szempontot kell figyelme venni: van-e ilyen

-

képviselő: ebben a kérdésbennem tudunk dönteni, de keressük rá

lehetőség, mi a lakosság véleménye,illetve mi a lakosság haszna?

visontav lstván
megoldást.

a

A képviselő-testület e kérdésben döntést nem hozott.
Halengár lstván elhagyta a tanácskozótermet.

A képviselők részérőlaz ülésen egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attíla - polgármester
a képviselő-testület ülését 18.15 órakor bezárta,
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háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól

a nem közművel összegyűjtött

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény 4. § (2)bekezdés d.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló ,1995. évi LVll,
törvény 45. § (6) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján - Ladánybene Község
Önkormányzata Képviselótestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
512011. (V, 26) rendeletének 29 § (1) bekezdése alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozattételi, Összeférhetetlensé9i és Településfejlesztési Bizottsá9 valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Llll, törvény 48.§ (3) bekezdése alapján
az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményénekkikérésével- a nem közművel
összegyűjtölíháztarlási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályaival
kapcsolatban a következőket rendeli el:

í. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa
1. §

A közszolgáltatás kiterled:
a.) az ingatlanon keletkező, közműpótló létesítménybenösszeggyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlan ítás céljából történő elszáll ításra,
b,) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kíjelölt áftalmatlanító telepen
(1 )

történ ő elhelyezésére.

(2)

A nem

közművel összegyűjtött háztaftási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező
közszolgáltatással ellátott terület határa Ladánybene község közigazgalási területére

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2, § E rendelet alkalmazásában:

1. Közműpótló létesítmény:közműcsatornával nem rendelkező ingatlanokon

keletkező
háztarlási szennyvíz ideiglenes gyűjtésére és tárolására alkalmas, ingatlanon elhelyezett
akna.

2. Közszolgáltatási díj: közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak
fizetendő, rendeletben meghatározott díj,

3. lngatlantulajdonos: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény 44lB, §-a szerinti
ingatlantulajdonos.

3. A

közszolgáltató és az ártaImatlanító he!y megnevezése

3. § (1) A közszolgáltatást teljes körűen ellátó, kötelezett, kijelölt közszolgáltató a KUSZAKA
2004. Bt. 6090 Kunszentmiklós, Liszt F, u. 10. - (továbbiakban: közszolgáltató).

-=

(2)

.
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Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztaftási szennyvizet
Kecskemét, Mindszenti krt. 36. szám alatti hatóság által kijelölt szennyvíztisztító telepen
az átadási helyen kell elhelyezni a szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó
műtárgyában.

4. Aaingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás
kötelező igénybevételénekmódja és feltételei

4. § (1) A közszolgáltatás körében az

ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti
jogviszonyt a közszolgáltatás esetében az a tény hozza {étre, hogy a közszolgáltató az
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás
teljesítésérerendelkezésre á ll.

(2) Aközszolgáltatás teljesítésénekfeltételeiről aközszolgáltató
ingatlantulajdonost.

írásban köteles érlesíteniaz

(3) A közszolgáltató

köteles azingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72őrán
belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni.
Az elmu lasztott elszáll ítást:
- ha az a Közszolgáltató hibájából nem történt meg 24 órán be\űl,
- ha az a Közszolgáltatótól független, kívül álló okok miatt történt, 48 órán belül, vagy a
rajta kívül álló okok megszűnése után azonnal köteles pótolni,
Az elmulasztott elszállítás pótlásának időpontjáról a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonost külön értesíti.

(4)

A

5.§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztarlási szennyvíz
gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a mások életét,
testi épségétne veszélyeztesse, a település természetes környezetét ne szennyezze.

(2)

közszolgáltatónak - a tárgyévet követő év március 1. napjáig - az elszállított és
tisztítás céljára átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről
a vízügyi hatóságnak és ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzalnak adatot
kell szolgáltatnia,

Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetóségét szállítőjármű
számára.

(3) Az

ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételérevonatkozó
kötelezettsége alól, ha nem használt, vagy beépítetlen ingatlanán nem keletkezik
háztaftási szennyvíz és ezt írásban bejelentette a közszolgáltatónak.

6. § (1) A közszolgáltatás megkezdésekor az ingatlantulajdonos, vagy a közszolgáltató
kezdeményezésérea teljesítés feltételeit írásba kellfoglalni, mely során meg kell határozni:

a.)
b,)
c.)
d.)
e.)

f.)

a közszolgáltatás megkezdésének napját,
a teljesítéshelyét,
a felek jogait és kötelezettségeit,
a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit
a közszolgáltatási díj megfizetésének módját
a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.

.

(2) Aközszolgáltatás

!

.,i;it-,1

alapdíját a 4 § (1)bekezdése alapján, aszerződés írásba foglalásától

5. A nem közművel összegyűjtött háztarúsi szennyviz gyűltésével és elszállításávaI
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételénekmódja és feltételei

7. § (1) Közműpótló létesítménybecsak kommunális vagy összetételében

kommunális
jellegű szennyvíz vezethető. Tilos mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, vagy egyéb veszélyes anyagot elhelyezni, amely a szennyvíztisztító telep
ren deltetésszerű mű köd ésétakadály ozza,

(2) Aközszolgáltató köteles a ingatlantulajdonos bejelentésétől számítolt72 órán belül a vele
egyeztetett idópontban a szolgáltatást elvégezni,

(3)

A nem közművel összegyűjtött háztaftási szennyvíz begyűjtése és elszállítása,
árlalmatlanítása jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltethető, vagy
korlátozható.

(4)

Az

ismeretlen ősszetételű szennyvizet összetételének megállapításáig veszélyes

hulladéknak kell tekinteni, amelynek elszá||ítását a közszolgáltató

megtagadhatja.

A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kívévea (4)
bekezdésben foglaltakat, valamint ha a szennyvíz az átadási helyen a külön

(5)

jogszabályok szerint nem helyezhető el.

A nem közművel összegyűjtött
rendelkezések

6.

8.§
(2)

(1)

háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a kijelölt átadási helyen

szabad leereszteni és ártalmatlanítani.

A

közműszolgáltató

a begyűjtött és elszállított, az átadási hely üzemeltetője pedig az

átvett háztartási szennyvízzel összefüggő

nyilvántartást köteles vezetni oly módon, hogy

a ténylegesen elhelyezett háztaríásí szennyvíz mennyisége, minősége és származási
helye pontosan megállapítható legyen.

7. Aa.

időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

9. § (1) Ha az ingatlantulajdonos időlegesen, vagy szezonális jelleggel használja ingatlanát
nyilatkozatot tehet a közszolgáltató felé. A nyilatkozatnak tadalmaznia kell, hogy az
ingatlanban bejelentett la kóhelye senkinek nin cs.
(2)

(3)

A nyilatkozatot aszezonális használatot megelőzően legalább 15 nappal kell eljuttatni a
közszolgáltató

részére.

A nyilatkozat alapján aközszolgáltatást időlegesen igénybe vevőnek a közszolgáltatással
kapcsolatos kötelezettségei is erre azidőszakra terjednek ki.

8. Személyes adatok kezelésérevonatkozó rendelkezések

A

közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a
közgzolgáltatást igénybe vevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás
igénybe vételének idótartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybe vevó nevét,
lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes adatot kezelni,

§

10.

(1)

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat

a

közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok
folytán a közszolgáltatás igénybevételérekötelezetté válik.

(3)

A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben
minden kor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartan

a

i.

9. A közszolgáltatás dlja, az egységnyi díjtétel,a fizetendő díj megállapítása,
díjmentesség és díjkedvezmé ny alkalm azása

11. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért
egytényezős - ürítési
díjból álló - közszolgáltatási díjat kell fizetníe, amelynek legmagasabb egységnyi díját az
1 . melléklet tarlalmazza.
(2)

Az ürítésidíj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött

(3)

Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásétl fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti

elszállított háztarlási szennyvízmennyiség egységnyi értogatára vetített díja.

és

egységnyi díjtételés az elszállított mennyiség szorzaIa alapján köteles megfizetni.

() Az íngatlantulajdonos

köteles az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésevel egyidejűíeg, a közszolgáltató által helyben kiállított
számla alapján a helyszínen megfizetni.

a közszolgáltatási díj megfizetésétaz, aki a nem közművel
összegyűjtött háztaftási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve,
hogy a közszolgáltató a közszolgáltatásra vonatkozó 4, § (2) és (3) bekezdés szerinti
tálékoztatási kötelezettségének eleget tett és a közszolgáltatás teljesítésérevonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.

(5) Nem tagadhatja meg

(6)

1

Az időlegesen használt ingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatás díját a szezonális
használat időtartamára kell megfizetni,

0. Hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2015. március 1, napján lép hatályba.
'',
-.]sf

l^

kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távollétében
,
1_._-*.-r -7 . .* +
, -:.-:r€^/-.
]

szádvári Erika
aljegyző

Ezen rendelet2015. február 27-én kihirdetésre került.

Ladánybene,2015. február 27

.

. ^ -i .*1 _.r.
szádvári Erika
aljegyző
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1

. melléklet az 112015. (ll. 27 .)

A nem

rendelethez

közművel összegyűjtött

közszolgáltatás legmagasabb díja

1

2
3

4

háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó

A
lakossági csatornázott
lakossáq i csatornázatlan
közületi csatornázott
közületi csatornázatIan

A díjak az álIalános forgalmí adó összegét nem tartalmazzák.

B

2,500 FUm3
2.500 FUm'
2.500 FUm"
2.500 FUm"
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:*r],
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Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testüIetének
a hulladékkezelésiközszolgáltatásról szóló 1212013. (X. 28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

,.

Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő{estülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35 § - ában,39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88, § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1)bekezdés 19. pontjában meghatározotífeladatkörében eljárva, a
környezet védelménekáltalános szabályairól szóló 1995. évi Llll. törvény 48. § (3)
bekezdése alapján az illetékes környezetvédelmí hatósá9 véleményénekkikérésével,
továbbá Ladánybene Közsé9 Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Múködési
Szabályzatáról szóló 512011. (V.26.) önkormányzati rendeletének 29.§ (1) bekezdése
alapján az Úgyrendi- Vagyonnyilaikozat{ételi, Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési
Bizottság véleményénekkikérésévela következóket rendeli el:

1.

§

A

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1212013. (X. 28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) a következő 13lA, §-al egészül ki:
,,A közszolgáltató a településen 120 literes és 80 literes űrmértékűgyűjtóedényt biztosít,"

2.§
(1)

Az 1 §

(3) bekezdésében a ,,(a továbbiakban együtt: tulajdonos)" szövegrész helyébe
a,,(tová bb ia kban együtt: in gatla nhas znáIó)" szöveg lép.

R 1 § (4)bekezdésd) pontjában, az 1. § (6)bekezdésében, a2 §(l)és(3)
bekezdéseiben a ,,települési szilárd hulladék" szövegrész helyébe a ,,hulladék"

(2)Az

szöveg lép.

3§
(1) Hatályát veszti az R. 1 § (5) bekezdésében a ,,veszélyes hulladékra" szövegrész,
(2) Hatályát veszti az R. 14. §-a,

4.§
Ez a rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba,
hatályát veszti.

s hatályba lépésétkövető

Ladánybene, 201 5. íebruár 24,

t
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Attila
polgármester
Kardos

Lőrincz Edit
jegyző nevében é9 megbía{sából

,.l]_._)*,
szádvári Erika
aljegyző
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kihirdetési záradék:
E rendelet 2015. február

27 . napján kihirdetve,

Ladányben e, 201 5. február 27
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szádvári Erika
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Ladánybene Község Onko rmány zata Képviselő-testületének,
3 l20l5. (II. 27 .) rendelete
a 2015. él,i költségvetésről

Ladán,vberre Község Önkorrnányzatának Képviselő-testülete (tor,ábbiakbarr: Képviselőtestület) Magyarország Alaptörr,,érrye 32, cikk (1) bekezdéséberJ, valamint az
ll\amhártartásról szóló 2OI2, évi CXCV. tölvény (továbbiakban: Átrt,) 23. § (1)
bekezdéséberrtbglalt felhatalmazás, r,alatnint a Szerrrezeti és Működési SzabáIyzatről szólő
512011. (V, 26.) önkonrrárryzati rerrdelet 39, § a. pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző
Bizottság vélerrrényénekkikérésével- és a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. él'i C.
törr,ény alapján eljárva az a],ábbiakról rendelkezik:

Általáncr s rendelkezések

1.

A

§.

rerrdelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkorrnányzatára

Önkorrnárryzat) és a Ladárrybenei Közös
Óvo d ára (to vábbiakb an: Int éztnényeile).

(továbbiakbarr:
ÓrrkorrnárryzatíHivaíalra és a Ladárry,benei Csiribiri

A költségvetés círrrlendje

,§.
Képl,iselő-testrilet a Költségvetési cínrlendet 2015 évre a kör,etkezők

círn szárna
I.

IL
IIL

A

tretn intézményikeretek közötti
alkotrrak önálló círneket.

szerint állapída rneg:

Neve
Ladárrybene Község Örrkorrnányzata
Ladánybenei Közös Önkorrnányzati Hivatal
Ladánybenei Csiribili Óvoda

feladatok az IlI., l^IlL és III/1 szárrrú rnellékletekben
3,

§,

(1) E rendelet és rnellékletei bernutatják az örrkorrrrányzat és azintézrnétlyeinek a 20i5. évi
várható bevételi és kiadási előíráttyzatait és a felhalrnozásl, kladásokat külön-külörr a
cínrrendrrek rrregfelelő bontásban, továbbá az örrkonnányzat és a Ladárrybenei Közös
Önkormányzati Hivatal szociálpolitikai ellátásával kapcsolatos kiadásokat,
(2) E rendelet rögziti a költségvetés végreliajtásával kapcsolatos szabályokat.

4.

§.

A

Képvise]ő-testület az önkorrnányza,t és költségvetési szervként rnűködő intézrnényei
tevékenységénekmegr,alósításáról e rendeletben rnegállapított egységes költségvetés szerint
gondoskodik.

Az

önko rm ánl, zat ber,ételei

5.
(1)

§.

Az örrkomrányzat bevételei

B 1 Műkö

dé s i cé 1ú tárrro gatáso

B 2 Fe ihalmo

eFt

k államháztafi áso
k államháztart

zási c é 1ú t árno gatáso

n be 1ülrő 1
áso n be 1ülr,ő

141.295
1

B3 Közlratalmi ber,ételek
B4 Működési ber,ételek
B 5 Fellialrnozási bevételek
B6 Működési célúátvett pénzeszközök
B7 Felhalrnozási célúátvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :

21.200
15.997

I8I.492

B 8 Finarrsz ír ozási ber,ételek
Költségvetési lriány belső i'inanszu,ozására szolg, pénzforg. bev. rrrűk. célra
Költségvetési lriárry belső firranszírozására szolg, pénzforg, bev. felh. célra
B 8 1 3 P érrzforgalo rn né lküli ber,éte lek ö ssze se ry'e l ő ző évi nar adv ány

Önkornrányzat bevételei mindösszesen

l
I81.492

:

(2) Bevételek részletezéséte rendelet Il2. sz. rneiléklete íatlaltnazza.

Az önkorm

ány

zat kiadásai

6.s\.
(1)

Az önkormányzat kiadásai

K1 Szerrrélyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K1 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célúkiadások
K512 Tartalékok
394
- I§121
99I
_ K512,2
5.715
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalrnozási célírkiadások
Költségr.etési kiadások összesen :
k9 Finalrsz ír ozási kiadások
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:
(2) Fo glalk oztatottak létszáma (engedélyezett)

eFt
21.342

6.118
36.535
7.400
11.714

966
2.540
300
86.975
94.517

í81.492
20 fő

(3) A kiadások részletezéséte rendelet I/1 és Il3. sz. mellékletei taft.almazzák.

'

ALadánybeneiKözösÖnkormánl,zatiHivatal:bevételeiforrásonként
7.

(1)

§.

A KÖH ber,ételei

eFt

B1 Múködési célútárnogatások áIlanháztaftáson belülről
B 2 Fe lha Imozá s i cé 1ú támo gat áso k áI|amháztartáson be 1ülr ő l
B3 Közlratalmi ber,ételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célir átvett pénzeszközök
B7 Fellralrnozási célúátvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Firransz íro zási bevételek
Költségvetési lriány belső ftnanszkozására szolg. pénzforg. ber,. nrűk. célra
Költségl,etési lriárry belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. í'elh, célra
B 8 1 3 Pérrzforgalorn nélküli bevételek összeserVelőző évi maradr,ány/

Ladánybenei Közös

2.445

2.445
37.551

Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen: 39.996

(2) Bevételek részletezéséte rendelet IIl2. sz. rrrelléklete tatl.almazza.

A Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatal kiadásai
8.

(

§.

l) A KÖH kiadásai

eFt

K1 Személyi juttatások
K2 N{urr}iaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
I(3 Dologi kiadások
K4 E 1látott ak p énzb eli juttat ásai
K5 Egyéb niiködési célúkiadások
- K512 Tartalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen :

k9

Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen:

) Fo glalko ztatottak létszána

(3)

6.453
5.678
4,140

39.996

Finansz ir ozási kiadá sok

Ladánybenei Közös
(2

23.725

A kiadások részletezéséte rerrdelet IIlI sz. rnellékletei taftalmazzák.

39.996

8ft,

i-rs_+

A Ladánr benei csiribiri Ór,oda ber,ételei forrásonként
9.
(

1)

Az ór,oda

§,

bevételei

eFt

B1 Múködési célútárnogatások áIlamháztarláson belülről
B 2 F e llra lnro zá si cé lú támo

gatások állarrrlráztartáso n

B3 I(özlratalmi bevételek
84 Működési bevételek

be

lülr

ő

l
7.350

B 5 Fellralrnozási bevételek

B6 Működési célúátvett pénzeszközök
B7 Feihalnrozási célúátvett pélueszközök
Költségvetési ber,ételek összeserr:
88 Firrarrszírozási bevételek

7.350
56.966

Ór,oda bevételei mindösszesen:

61.3t6

Költségvetési lriány belső ftnanszírozására szolg. pénzíorg.ber,. rnűk, céha
Költségvetési hiány belső finansztrozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
B 8 1 3 P érrzf cl rgalo rrr né lküli ber,éte lek ö ssze serVe l ő ző évi maradvány/

(2) Bevételek részletezéséte retrdelet III12. sz. rrrelléklete taftaltnazza.

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai
10.
(1)

Kl

K2
K3
K4
K5

-

A KÖH

kiadásai

Személyi juttatások

l\4unkaadókat terlielő járrrlékok és szociális hozzájárulási

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb rnűködési célúkiadások
K512 Tartalékok

K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesenz
k9 F irransz ir ozási kiadá sok
Óvoda kiadásai mindösszesen:
(2) Foglalkoztatottak
(3)

§.

|étszáma

eFt

adó

35.299
9,531
16.569
2.717
200

64.316
64.316
14 fő

A kiadások részletez,éséte rendeiet III/1 és aIII14. sz. rnellékletei tartalnrazzák.

A költségvetés

r,égrelrajtá sának szabály ai

l1..*
(1)

A

költségvetés végrelrajtását az áI|anháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvérly és a
4l20l3 (I.11.) Konnányrerrdelet az állanháztartás szám.,itelr,ől, r,,alanrint a Szárnl,itelről
szóló 2000. évi C. törvény ide vorratkozó előír,ásai, valamint az áIlaniláztartási törr,ény
végrehajtásáról szóló 368l201J. (XIi. 24,) Kormányrendelet előírásai szerint a
Ladárry,berrei Közös Örrkorrnárr>,zati Hivata| végzi. mind az Örrkorrr.ányzat, mind az
int ézrrrényei vo natkozásában.

(2)

költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előkányzata szolgál az évközi indokolt
^
igérryek, valamint az eltnaradt bevételek pótlására, A tartalékkai való
többletkiadási
jogát
két testületi ülés között le,efeljebb 500,eFt rnértékiga polgármestere
rerrdelkezés
lttházza át a testület a Mötv. 68.§. (4) bekezdése felhatalmazásár,al, azzal a rnegkötéssel,
hog1, a képviselő-testület dörltéseit ezen joga gyakorlása közben feltil nern bírálhatja. A
két képviselő-testületi ülés közötti fellrasználásró1 a polgárrnester köteles a soíotl
következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolrri.

(3) A Képl.iselő-testület a Ladánybenei Közös ÖnkorrnányzatiHivata7 juta\mazási keretét a
tö rl,ény sz er irrt i i letrrrény é s rrrurrtriab ér I 0oÁ -b an haíár o zza tne g.
1

(4t

a

költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházásl, felújítási
előir,árry,zatra csak olyan rTrértékberrés csak akkor lehet kötelezettségl,állalást eszközölni,
arnilyen tnértékben, és amikor az önkonnányzathoz az efte elfogadott bel,ételi fonások
beíblynak, telrát rendelkezésre állnak (iparűzési adó. gépjármű adó stb.).

(5) A beruházások, íblújításokvégreirajtása illetve pénzűgyi elszámolása során rnindenképperr
elsőbbséget élr,ez apáIyázaíon nyeltes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos
kötelezettségek telj esítése.
(6)

A

a

poigárrnester1, hogy az átrnenetileg szabad
módon" lrogy a lehető legnragasabb hozam
garantált
pénztntézetiellrelyezéssel illetve
elérésebiztosított legyen, állarrrilag

Képviselő-testület felhataltnazza

pétueszközök

lekötéséről gondoskodjon

o11,

befektetésse1.

(7) Az év közben esetlegesen jelerrtkező költségvetési hiány ftnanszlrozásáról a Képi,iselŐtestület dönt.

(8)

A költségvetési rendelet tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők kegyeleti és szociális
jelle_uű támogatásáí a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvérry előírásai
szerint,

(9)

Az Örrkormányzaí által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgl,érlet követő érl
január 31-ig a támogatott célnak megfelelő t'elhasználásról szárnlákkal igazolt írásbeli
elszárrrolást készíterri. rrrelyrő1 bővebben a tárrrogatási szelződésberl foglaltak szerint
kapnak részletes információt, A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek
az e|őző évi elszárrrolása benyújtásra került, mely elfogadásáról a Képviselő-testület
zárszámadásig dönt. A tárnogatás fol.vósítása ezt követőerr törlénhet csak, támogatási
szerződés kötésével.

]

_..-

-if=

zárő rendelkezések
10,§

(1) E rendelet kilrirdetését kölető 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2015.jarruár. 1 rrapjától kell aikalrnazni.
l

iKardos

.

Atiilá/ '

polgármester
A kiltirdetés rrapja: 2015, február 27..nap
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,-.'_-.,:t-_i_\..*.--

lSzádr,ári Erika

/

aljegyző

1 .>l.*.,*_-a1

_.*,_]_'

lSzádvári Erika /
aljegi,ző

'_-)

-

{ tablazalban

1é\

ó adarcli kotelezö

t,eladatokkéni énelmezenc]ók, alábontásssal ku lönböztct\.e

neg aZ állan icazgalasl es onként r á]]ait fe]adatokat
I

Lad,invbene KöZ§ég Ölrkotmán\zatánnk f,0l5, é\,i kiadások alikuIása
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L,2,sz, rnellóklet a 3..20 l

_l]er,ételek

alakulása

l.állalt

kötelezci
B1 }Iűködési cólú tánropatrisok államháztartá§on belülről
Bl l onkorrnánvzat költsésvetési támosatása
OrrkorInánlzati hil,ata] nriik. tánrLleatás
zöldtenilet-sazűlkoűssal kaocsolatos feladatok tátnosatása
I(ijzviá ]osítással kapcsolalos fcladatok tá lnoí:alása
Köztemető í-errtrtartással kapcso]atos 1'eladalok
kiizutak fennlattása
Esr,éb kötelező feladat tánrosatása
Lakott kii]terü]ettel kapcsolatos feladatok tárnosatása
át]a gos bértárnosatása

Olodapcilagó_uLrsok nr,rnká.ját közvct]enül s, átlagos
béfiálnoqatása
oloda ntiiködési táll]ogatá sa
Gvcrrnekétkeztctési feladatok átlasos béltárrrosatása
Glerl-nckétkez,letési í'eladatok űzelneltetési tán]osatása
Hozzáiárrrlás a oénzbeli szociális iutlatásokhöz
szociális étkeaetés
Tanvasondnoki szol gá]tarás
könllári és kóznriir e]ődési feladatok tánioeatása
onkornrárrvzat költsés\,€tési támosatása összesetr:
R l 6 Tárnosatrisérték íi her,éte] ek
N{

l

)r,endeletlrez

Allalrrie

3,+

ltO8

1 506

l00

100

3 269

1 269

5 000

5

000

1 751

757

22

87)

22 8,7)

7

]00

7 200

4 060
8 _i03

4 060
8 503

l

l3lq
l ):

)

329
2

84

9l8

j00

2 500

2 500
l 960

34 80E

1] 56I

j

3 808

56I
700
E08

10 l33

133

I3 94l

11 226
1^7

700

t0

)

l 329

1 960

Támosatásértókű ber,ételck összcsen:

34 l]06

l8 720

13l9

köz í-op];llkozatottak l.értátltogalása

összesen

]8 7]0

\{H Falurnegúiitási nálvázat

KP

2 7,

506

7 J]

FM táln gatás :rlczőőrre
OEP í-uranszú,ozás
\1

Il,

e}.t

Onként

ovodanedasósusok

5.(

l8 261

0

32 202

R2 F'ellralmozási célútánrogatáso k államháztartásorr
bclülről
B3 KözIratalnri ber,ételck
l )nk ortnánvzat sa iá rrrs lrl íi k öd ési he\,ét.-l-^i

:

énirirnliiadó

6 500

6 500

lnartizési adó

l3 000

l.] 000

ci

l 200

l 200

kornrnunális adó
Bír,sáscrk. pótlékok

500

Onkormánl,zat saiátos működési bel,ételei összescn:

500
21 200

0

21 200

20

20

2 200

] 504

,t 704

+.10

700

2 610

3 221

0

5 ti64

10l 199

,t5 185

3.í 808

l81 492

0

B{ N{űködési bc\,ételck
lt4úködesi bet,ételek

Hatósáíri ioqk (jrhirz köthetij bevetclek
L]pvéb saiát bevételek (bérleti díiak.szoc. étk )
vasvonkezelésből szártnazó ber étel
]-or,ábbszárnlázott

0

szol gáltatás

I

1,10

Forléh sriát hp\,élelet
karnat ber,ételek

Esl,ób sai át bel,étcIek összesetr;
B5 Felhalnlozási ber,ételek
l}6 Nlűkódési célúritvctt Dénzeszközök

B7 F'ellralmozási cólír átvett nénzeszliözök
Bl -7 Költssér,etósi ber,ételek ósszesen
Il8 Finanszírozási be\,ételek

B8l3 Pénzforgalom nélkiili ber,ételek / előző

ér,i

maradr,ánv / :
Pénzforílalotn nclktili be\,ételek ,/elóző ér,i lrlarad\,án\, /
Pénzíbrgalom nélküli ber,ételck / etőző évi maradván1,

0
/

összesen:

onkormánvzati bcr,étclek mittdösszescn:

l01

0

0

0

0

,199

rl5 ltl5

3.t 808

18l 492

,*],
!:_.--:,

I/3 . sz.

melléklet a
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Ellátottak pénzbeli juttatásai

1

5.

*.*P
=-!F

(II. 2'l .) rendelethez

-

eF't

Eseti pénzbeü ellá(ások és természetbeni iuttatások
Esr,éb rászorultsástól 1iisső ellátás / Teleoülési sesélv

3 200

köztemetés

400

Eseti pérrzbeli ellátások és tennészetbeni iuttatások / szociális csomag

800

Önkornránr,zuti ..eé11, / átrrrerreti

500

2 100

Étkeztetés

orrkormánr.zati seeélv / ternetési

400

Osszesen:

7 100

k4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai ndndösszesetr:

7 400

Egyéb működési cé|úkiadások
Ren dőrsée tárrrosatása

120

polqárőr Esvesület

300

Bene-2000 Nonorofit Kft.

_50

Rónrai katolikus Eevház

300

Ladánybene Községért Alapítvány

980

Szociális Feladatellátó Társulás

l

300

Laiosmizse Tűzvédelrni és Mentési köztestület

1

300

zar ándokit

tárrr o

qatá sa

35

Kecskem ét Alanlllonrok Esvesület

l89

Tartalékok

391

Céltartalék (köny.kiadás

l,agy telek vás,kialakítási ktg.)

Duna nrenti és l(iskunsá

s

i Y íz sazdáIkodá

s

991

5.1E

Céltartalék (testner elési órák rrreeoldására)
i Tár sul

á

k5 Esr,éb működési célúkiadások mindösszesen:

s

+(.,

1l 711

Finanszírozási kiadások
Közös

Önkormáurzati Hivatal

Ladánybenei Csiribiri Ovoda
tr(9

(

( Intézmény )

37 551

lntézmény )

56 966

Finanszírozási kiadások összeserr:

91 5l7

I/4, melléklet a3l20l5. (II. 27.) rerrdelethez
.

e

Ft-ban

Berrrlrázások
c)trkornránrzat társvi eszköz beszerzés

254

védőnő laotoo beszerzés

140

IKSZT tárgr.i eszköz beszerzés
Város és községgazdálkodásra tárgyi eszköz beszerzés
Lakóineatlan tárel.i eszköz beszerzés

26
190

j8

Nerrr iakóinsatlan társvi eszköz beszerzés

318

K6 Berrr]rázások mindössze§en:

966

Felúiítások
Telek r.ásárlás

2 540

K7 Felúiításoklrúlrdösszesen:

2 540

Epr,éb fellralrnozási célúkiadások
E]ső lakáslroz iutók tárnocatása

300

K8 Esr,éb fel|ralmozási célúkiadások mindösszesen:

300

A 1áblázatban

]ér,ij adatok áJlarnigazgatási

t-eladatokként értelmezendók. alábontás az idei él,ben nem tel,\,ezett. rnell,önkérrtes í'eladat lenne.

:

II
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E]ll]ól
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0

l 1]]0

8,1l l_]3l

Adó. illeték

0j0

]

090 0

E4

Szociá]is szo]c. he,]r,i icazc

510

0l1130

l

]38

6

l050l0

88]l l

I{en(lszcíes szoc

l0_i() l

8S] l

FoclalkoztatáSt

EE]] ]31

Lalásfenlí,t,norm

l

060]0

]g l85

1,

melléklet a

3 ]015,(Il:27.)

rcndclethez

Önkormányzati Hil,atalának 2015. éri kiadások alakulása

I-arlánvbenei Közös

K2
N,l,

arlót

tjár,
5

K3

K,l

D0|0gi

sZocpOL

kiarl.

cll,

]]7

1 2a7

5,18

35

K8

K5

K7

K6

\l űk.célú
BeruházásoI
kiadások

Felújitások

Egléb

K9

felhalm,
cólú
kiad.

l'inansz.
ki arl áso

O

k

28 619
_j

7rb

llcl\,,táln.
a,

0nkorm ánlzat összcsen

8.00

3 725

6 ,l53

5 6]8

,l

10,7,1

ló9

1ó9

894

ll9,1

1.10

0

0

0

39 996

0

0

Ber.ételek meghatározása féllraszrrállratóság szerint.

IIl2,sz. rnelléklet a 3/2015.(il. 27,) rendeiethez

Bevételek alakrrlása a Ladánl-berrei Közös

Önkorrnánl,zati Hil,atalnál

eFt
Onként

vállalt

Kötelező

Bl

AIlaniie.

Működési célútámoeatások állanrháztartáson belülről

Osszesen

z 145

z 115

0

0

37 551

37 551

82 Felhalmozási célútámogatások államháztartáson belülről
83 Közhatalmi bel,ételek
B-t Nlűködési ber ételek

B5 Felhalrrrozási ber,ételek
86 Níűködési célúátvett rrénzeszközök

B7 Fellralnrozási célúátvett pérrzeszközök
B1-7 Költssér,etési ber,ételek összesen

0

0

B8 Firranszírozási bevételek
B813 pénzforsalom nélküli bevételek l előző évi maradvánv
pénzforealon] nélküli bevételek /előző évi lnaradvánv /

3l]

3 924
] 077

s

sszescn

l
0

Pénzforgalom nélkiili bevételek l előző évi maradvány /
összeserr:

0

0

0

0

Bevételek nrindösszesen:

0

0

39 996

39 996

.

IIi3.sz. melléklet a 3l2015.(IL 27.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai
eFt
Eseti pénzbeli ellátások és terrnészetbeni iuttatások
Rendszeres szociális segélv

1 07,7

Foglalkoztatást heiyettesítő tánogatás

2 169

Lakásferrntartási támogatás

891

ovodáztatási tánrosatás
Osszesen:

4 140

IIl4, sz. rrrellék]et a 3i2015.(il. 27.)rerrdeletéhez

Felhalmozási kiadások alaku]ása

lÁrÁ-

l,al eg,r,ütt/

eFt

A táblázatban eredeti előiránl,zat netn szerepel

IIiil. rnel]eklet a3i2015 (ll,

27.) r,cndelcthez

Ladánl,benei Csiribiri Ovodának 20l4. évi kiadások alakulása

Kormánl,zati
Fu

n

kc iri

SzrlJclada(

Níegncvczés

Fogl.
száma

Kl

Szem.

jutt.

K2

\l,

adót

t.jár.

K3

K4

DoIogi

Szocpol,

kiad.

ell.

K5

K6

kiadások

Beruházások

\tűkcélú

K7
Felújítások

K8

2El

7 957

1 195

z 216

12

2 856

1

3 42o

787

+ 832

01

4q1

l8

2 399

855

91

299

9 53t

E5l0ll1

ovodai

5629 l

Or,odai irrtézrnén},i étkeztelés

09ó()]0

5629l]1

Iskolai inlézrnénli etkeztc|és

l]90

56]920 l

\rendéc ótkeztetés

83992

szociális étkeztetés

0.5

] ]

10 09l

096t1

0l

l0

l0705l

l40

Onkorm;inl,zat összesen

]

1

ner

elés

l0

1,1.00

28

_15

^)

Finansz.
k

célít

ki

0s

K9

Egr,éb
felhalnr,

sszesen

ad.

43

? 11,7

l50

5 574
9 239

:00

3

z81

16 569

()

lti arl áso

0l4

3 339

2,717

200

0

0

0

64 316

:-_,"

=-.éJ-

I1Il2.sz. melléklet

Ber,ételek alakulása a Ladánvbenei

a

2/2015.(II. 27.) rendelethez

csiribiri Ór,odánál
eFt
Köte]ező

B1 \Iűkiidési célútámosatások államháztartrison

Al]arnig.

Onkerrt r,á]la]t

Osszesen

beliilről

B2 Felhalnrozási célútánrogatások államháztartáson

belülről

83 Közhatalmi bc\,ételek
B.l Ntűködési be\,ételek
Míiködési ber,ételek
szoclális étkezők

2 040

2 040

Intézniénvi tóritési díi - ciYoda

| 642

l

642

Intézrrrónvi ter,ítési dii - iskcrla

l

l

595

venclés citkezetetés

z 073

595

2.07 3

Esr,ób saiát ber,ételek

kallat ber,ételck
Egr,éb saiát ber,étclek ősszcsen:

7 _]50

0

0

7 350

7 350

0

0

7 350

85 Felha|nrozási ber-ótelek
86 \lukiitJéli célúáh ett trénzeszküzök
B7 FeIhalntozási cólú átvctt pénzeszközök
B1-7 Költsgé\,etési bevdtclek összesen
B8 }-inanszírozási lrer,ételcl<

th /öö

]00

s6 966

B81.1 Pénzfnroalnrrr nólliiili h.\,étPlPli /előző 6 i tnaredr,Ánl

Pénzforealonr nélki.ili bevetelek /előző ól,i trraradr,ánr,

l)

,'

pétrzíorgalonr nólküli ber,ételek l clőző ór,i maladr,ánr,/ összcsen:
Ile\,ételck nli ndö sszesen:

61

()

0

0

0

ll6

?00

0

6J 3l6

III/3,sz, nrelléklet a 3i2015,(II. 27.) rendeletliez

Ellátottak pénzbeli.iuttatásai, eg),éb működési célúkiadások. ...
eFt
Atáblázat az idei évben r-remleges, az eredeti előtrányzat alapján

III14. sz, melléklet a 3l2015.(I. 27.) rendeletéhez

F-elhalmozási kiadások alakrrlása /AFA- yal együtt/

eFt
A táblázaí az idei évben nel-nleges. az eredeti előlrányzat alapján.

Laclánybene Község Önko rmán y zata Képviselő-testületének
4 12015. (II. 27 .) rendelete
a 2014. évi költségvetésről szőlő 212014.(lI.04.) rendeletének módosításárőI

Ladánvbene, Község Onkormárryzatának Képviselő-testiilete (továbbiakban: Képviselőtestület) az Allan]láztartásrő7 szóló 201l. ér.,i CXCV. törvény (tor,ábbiakban: Áht.) 23. §. (1)
bekezdésében foglalt fellratalmazás, valamint a Szervezeti és Műrködési SzabáIyzatrő| szólő
5l20IL (V.26.) önkorrnányzati rerrdelet 39. § a. porttja alap.lán - a Pérrzügyi- és Ellerrőrző
Bizottság vélernérryénekkikérésér,el- és a 2074. évi költségvetéséről szóló 2013. éi.i
CCXXX. törr,ény alapjári eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Örrkormányzat Képviselő-testületének21201,4. (II.04.) rendeletének 5.§-a
hel_vébe a köl,etkező rendelkezés lép:

Az önkormánvzat bevételei
.,5. §.

(1)

Az örrkonrrányzat

eFt

ber.,ételei

B1 Működési célútámogatások államháztarláson belülről
B 2 Fellralrrro zást c élút árrro gat áso

k állanilrázt

B3 Közlratahni bevételek
84 N{iiködési ber,ételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
87 Fellralrnozási célúátvett pénzeszkőzök
Költségvetési ber,ételek összesen:

art ás o n be

lülrő l

be

lüli

223.675

8,28

1

10.000

50.000
4.394
296.350

rne ge lő le g ezé sek

Önko rmán y zat bev ételei mindösszesen

31.609
27.567
19.130

5.17l

B 8 Finarrsz ir ozási bevételek
Költségvetési hiány beiső finanszírozására szolg. pénzforg, bev. rnűk. célra
Költségvetési hiány belső f,tnarrszírozására szolg. pénzforg. bev. felh, célra
B 8 1 3 Pénzforgalorn nélküli ber,ételek összesen/el őző évi maradvány/
B 8 Tánro gatásme gelő l egező hitel lelrívása

88 Erlékpapír
B 8 Allamlr ázíartáson

134.198

:

(2) Bevételekrész\etezéséte rendelet Il2. sz. melléklete tattalmazza."

2.

§.

Ladányberre Község Önkorrnárryzat Képviselő-testületének2l2O14. (iL04.) rerldeletének 6.§-a
lrell,ébe a következő rendelkezés lép:

önkormánr,zat

kiadásai

,,6.§.

önkonnányzat kiadásai
^z
K1 Szerriélyi juttatások_
K2 Munkaadókat terhelő iárulékok és szociális bozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak penzbeli juttatásai
K5 Egyéb rnűködési célúkiadások
K6 Berulrázások
K7 Felúrjítások
K8 Egyéb fellralrnozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9 Finansz irozásí kiadások
Önkormán y zat kiadásai mindös§zesen :

eFt

(1)

(2 ) Fo

(3)

17

143.487
152.863

29635a

glalkoztatottak létszáma (engedélyezett)

A kiadások részletezéséte rendelet I/1

22 fő

és Il3, sz. rne

3.

J17

4.648
47,287
2.430
22,575
27,126
21.704

1

l

ékl et

e

i tartalmazzák.

sS.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének212014. (II.04.) rerrdeletének 7.§-a
hell,ébe a kör,etkező lendelkezés 1ép:

A Ladánl,benei Közös

Önkorrnányzati Hivatal bevételei forrásonként
,,7. §.

(1)

A KÖH ber.ételei

eFt

B 1 Miiködési célútámogatások állarnháztartáson beltilről
B 2 Fe llralmo zás i cé lú tárrro gatáso k ál|amháztartáson be lülrő l

9.436

83 Köziratalrni bevételek
B4 Működési ber,ételek

30
1.960

B 5 Fellralnrozási bei,ételek

86 Miiködési célúátr.ett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célírátrlett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Finansz ír ozási ber,ételek
Költségvetési hiány belső firranszírozására szolg. pénzforg, ber,. műk. célra
Köitségl etési hiány belső finanszírozásáI,a szolg. pérrzforg. bev, felh, célra

8813 Pénzforgalom nélktili beyételek össze,sen/előző éyi

Ladánybenei Közös

maradvány/

Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen:

11.426
46.635
1520
58.061

(2) Bevételektész|etezését
e rendelet IIl2. sz. melléklete tafi.altnazza.

4.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületérrek 212014. (II.04.) rencleletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánvbenei közös
l

onkormánvzati Hivatal kiadásai
_!:§3

-,,

,,8.§.

(l)AKÖHkiadásai
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

eFt

Szerrrélyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoiiális hozzájára|ási adó

Dologikiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célúkiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalnozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen:

k9

25,036
7.070
5.61,6

14.848
5.227
264

58.061

Finansz ír ozási kiadá sok

Ladán.vbenei Közös

Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen:

(2)

Foglalkoztatotlakléíszáma

(3)

A kiadások részletezéséte rendelet IIlI sz. mellékletei tafi"almazzák.

58.061
8

ö

5. §.

Ladányberre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 212OI4. (II.04.) rendeletének 9.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(1)

Az óvoda bevételei

eFt

480

B1 Működési célútárnogatások államháztafiáson belülről

i c é lú támo gatáso k állanháztartáson
B3 Közlratalrni bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
B7 Felhaltnozási célúátruett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
B 8 Finarrsz ír o zási bevételek
B 2 Fe lhalmo zás

be

lülrő

1

7.351

7.834
49,620

Költségvetési hiány belső finanszíl,ozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pérrzforg. bev. felh. célra

B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző
óvoda bevételei mindösszesen:

évi maradvány/

57.454

(2) Bevételekrészletezéséte rendelet III12. sz. rnelléklete tutalmazza.

6.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 212014. (II.04.) rendeletének 10.§a helyébe a következő rerrdelkezés lép:

*jJ.".*
,,10.§.
(1) Hz Ovoda

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

]

kiadásai

Szernélyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célúkiadások
Berulrázások

eFt

adó

29,548
7.128
16.450

3.]28

Felqítások

Egyéb fellralrnozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9 Finansz ír o zási kiadások
Óvoda kiadásai mindösszesen:

57.454
57.454

(2)

Foglalkoztatottaklétszáma

(3)

A kiadások részletezéséte rendelet III/1 és aIII14. sz. mellékletei tarlalmazzák.

14 fő

zárő rendelkezések
7.§
E rendelet kihirdetését követő nap lép lratályba és hatályba lépésétkövetően a212014.(I.01.)
rendelet a kiegészítésekkelegyütt

érvényes.

-..

Attila
polgármester

Szádvári Erika
aljegyző

Kardos

A kihirdetés napja:
Ladánybene,2}I5. február

.
?a _..__ _l" . J

27.nap

:

-\

.:a.-),,.-,lszádváriErka l
allegyző
,, Á

t.__a,.-a!-

\,

.-.-

l,irtllírrlllcrrc l(iiz.sóg Orrlrornránvzntíurak 20l4. ór,i lriadásolr alakulIisa

vízterrnelós.-kczel ós
Szctltrvviz ílvíiitósc.,

I/l. rnclléklct a.2l 20l4 (ll. 04.) r,endelethcz

1':
'.

],

i|?
I(iizr.rtak. lriclak, ..
-

cbb(il nkónt vlillalt

Ncnr lak(lin gatlarr bórbcaclltsa
-

cblliil intkón1 vállalt

Z()lcltcriilct-kczcl ós
-

cbllol rirrkcnt i rillrrlt

t,bbi1l iilla tlti gllz gatási

l(iizvi lágítirs
Város.- cs kil
Szocilrli s í. cllirtlls
'I-aíalók ós l(5. óp.bcváltás. ltit,lclr

85l0lll/lt4l9l39

Óvoclai nevelós

(

Iskola l-cnrrtartása
- cbbiiI ()nkórrt
I

I(3 IPl{
(

KLI l()

viillalt

Ilrzirx-vtlsi alapcll.
,.)

i,i
Laklis|élrrr1.1

{,{.

Ollkornl,scgóly/iitnlcncti

l53

l53

40

40

1erlnészctbcli clllrtlrs

328

l 328

iink-cscti nó,c

554

554

lt822()3

l'cnlctés(saitit hal cltt)

278

szocilrlis ótkcztetés

882 l22 l

t

0405 l

()kt,r,észtv.pónzb.( t]IJ RSA, Arany)
(iyertrrekvóclcl rrri pónzbcl i ós

ll82l l7l
8lJ2

l29l

l

0705 l

lllt992

l

0705 5

l]li992lt

I,]gvóh

l

Falttgollcllt,,ki.
- cbból önkénl váIlalt

l06()2()

( )

8904426

I(iizlrasznírak 1bgl

89030 l 5

Civil

i1.

2 52l]

l 860
l lj60

502

l 293

3 655

502

l 293

3 655

6 l43

523

laklrst

8899425

nk.ált, nvu

278

), 528

ebb(il (!nkónt vi'rllalt

0tJ

I4,25

6l

7 727

264

szcrv,nríil<.t/rnr-

ehhíjl iinl<ént viillal1
Fgvhrizak kijzijssógi és hitólcti tcv,

lJ905065

9l0l23l

I(iirtyvtlrri szolg

082()9l

9l0502l

I(iizrn- lrrtéztn,
-

08 l 030

93l l02l

0l60lJ()

949900

t

ort

ko

3320

9ó0302 l

rnláttvzat iisszcscIr

ebb

l

tll8

l

(l31

634

300
300

3()0

0.5

lJ2 l

222

l09

l

| 419

399

63tt

2 216

5 192

l

l

399

63

2 276

5 792

4,79

Snottlól.niíik. ós léll
M.n.s,egyéb k z,tllr-s.t.
I(i crrrel1 iink.retrdczvótrv
-

0 l

etlb l i'nkónt viillalt

2

l

30()

- ellhijl onkónt v/tllalt

082044

2 554

l l52

t]

273

nkónt vállal1

K()ztcnrettl íi:nnt,ós ni.

20,00

l7 1l7

4 648

5 95li

5 95tt

5 958

5 95ll

30

30

47 2í]7

2 430

19 ltt3

27 126

2l

,704

l

56 255

296 350
]

{,t,

Bevételek nreglratározása fellrasznállratóság szrrint

]{s*

1,2.

sz.

rne ll

ékl g,t a

Z

l 20

|

4.{{L4 4)*ffidel eth ez

Ber,ételek alakulása

eFt
Kötelezó

onkortrrátrr,zati hivatal nríik. támogalás
kaócsolatos feladatok tárnogatása
zöldtcrület-gazdálkodással
kijzvrálosítássa1 kapcsolatos íbladatok tárnogatása
köztelr]etó ferrntafi ással kancsolatos feladatok

34 808

l

507
l6 56]
l 250

körutak fenntaftása

34 808

l 507

16 567
1

4 628
25 081

Gvcrrnekétkeztetési feladatok átlaeos bét,tátnogatása
Gverrnekétkeztetés üzerneltetósi tátnogatása
kistelenül ések szociális feladatainak tárno gatása
Hozzáiárulás a pónzbel szociális jtrttatásoklloz

Tanva gondnoki szol gáltatás
Könltári és közrníil,e]ődési í'eladatoh tálllosatása
Lakott külterülettcl kapcsolatos feladatok tárnoeatása
Bérkornpenzáció
Asazati oótlék
ónkormáIryzat költsésyetési támo gatása összesen:
R l 6 Tárnosatásértékű ber,ételek

Tanvagondoki tlálliázat (bozótr,áeó)
oEp finanszirozás
"lelrnészetbeli támogatás ( Erzsébet utah,ánv

628

25

08l

]00

1 200
3 640

6 186
+ 879

4 8,79

1745
4 l85

4 185

6 l86

I 745
4 340

4 310
1 273

zzátát,ulás a pénzb el szoejális iuttatásokhoz

szociális étkcáetés

,+

3 640

7

or oda rniil,ödési tánlosatása

l 954

l

983

1

462

9l

.]09

l z73

2 500

2 500

l 954

l

9E3
I 462

]60

l60
2 500

34 808

128 617

ll3

113

3 809

3 809
l 328

)

EMEl- pálvázat (Ol,oda IPR-14-A-0633

1

5

R2 Felhalmozási célútámosatások államháztartáson
Falurnesúiítás és feilesaés

l37

444

0

belülről

20 000

83 Közlratalmi ber,ételck
önkorrnánvzat saiátos nriiködési bcr,ételei:
Hatósási iogkörhöz köthető be\,éle] ek
Gépiárnrűadó
Inarűzési adó
kommrrnális adó
Bír,sáeok. pótlekok

5 581

l7 609

|7 609

20 000

20 000

Adóssáq konszolídációban rószt neln vett települési önJiorn. fejl. tárn.
Fclhalmozási célútámogatások áIIamháztartáson bclülről összcsen

37 609

17 609

25

z5

7 331

7 331

18 328

l8 328

l 284

t 281

599

Önkormánlzat saiátos működési be\,ételei összeserr:
B,l }l űködési be\,étclek
Míiködési ber,ételck
Eer,éb saiát ber.ételck (bér-leti díiak,szoc. étk .köáer.lbgl..tcrernb.
Vaq,onkezelésből szárrrrazó ber,éleI

FM támcatás tnezóóne
Tor jbbszárn]ázott szrrl qáltatás( Olr os. li,[nf

r

os.

kózf

KL]K)

)

0

27 367

2 821

l4 l20

599
0

27 561

16 947

51

51

806

806

123

897

3 250

l5 880

t

Egr,éb saiát ber,ételek

Esl,éb saiát ber,ételek összcsen:

320
6

6

Karrlat ber,étclek

328

33l

331

Támogatásértékű be.,ételek összesen:

250
2,69

3 2.69

Esveb kötelező feladat tárno gatása
or odaoedasóausok átla sos bet,tálnosatása
ovodanedaqóqlsok rnunkáiát közvetlenűl s, átlasos bértárnosatása

o

osszeserr

_Allarnis.

belülről

B1 Nlűködési célútámosatások államháztartáson
Rl l Onkrnnánvzat költsésvetési lálnosatása:

H

onként r,állalt

0

19 130

B5 Felhalmozási trer,ótelek
86 Nlűhödési célúátvett pérrzeszközö}
87 Felhalmozási cólú átvett pónzeszközök

l 19 696

Bl -7 Költsgór,etési bevételek összesen

1 394

B8 Finarrszír,ozási bel,ételek
B8 l 3 Pé nzfo rs

a lo

m

n él k ü

li

be\,

é te l e

k/

c

lő?ójli

!r 4,r!!_d!é nl, 1=

Pénzlorsalonr nélküli ber,ételek /előzó évi nraradi,átr), /
Péttz.forsalottt nélküIi bevételek / előző évi maradlány / összesen:
hA-ált:i

Állarnháztartáson

l11

(útdii hozzáj.)

be]tili meeelőlecezések (Nettó 20 1,100)

onkormányzati bel,ételek mindösszesen:

17l

34 808

58 28l

8.28

I

z23 675

8

0

8

26l

28l

50 000

50 000

4 394

4 394

10.000

l0.000

l2.í 090

11l

62 675

8 281

0

<

B9 Támoeatást mcgelőlegező hitel

69

5

l37 152

34 808

296 350

pelléklet a 212014.(II. 04.) rendelethez
I/3.sz,
i.i,#i

.-=i::

:'#}

,*ff

Ellátottak pénzbeli juttatásai
eFt
Eseti pérrzbeü ellátások és természetbeni iuttatások
Oktatásban rész vevők pénzbeli ellátása (BURSA, Arany J

40

RSZS

17

Eseti oénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások / szociális csomas

önkormánlzati

554

l

Természetbeli tárrrogatás (Erzsébet utalvány)
sesélv / átrrreneti

328

l53

saiát halott temetése

278

orrkormányzati segélv / temetési
összesen:

2 430

k4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai mirrdösszesen:

2 430

Esvéb működési célúkiadások
I20

Rendőrsés tárnosatása
polgárőr Eevesület

300

Bene-2000 Nonprofit I(ft
Rórnai lGtolikus

40

.

E pvhá z

300

Ladán ybene Közséeért Alapítr,ánv

365

l

Szociális Feladateilátó Társulás

030

szenn,w,íztársulás tasdíi

172

Laiosmizse Tűzrédelrni és Mentési köztesület

800

Bel ső el

lenőri tevékenvsés

Kecskemét Aranvlronrok
Elvonások,

E

befizetések (20

180
189

evesület
1

3. évi óvoda 5 1,ű,)

348

Tarlalékok

15 299

Duna menti és I(i skun

sá

y íz sazdáIkodá
si

s

i Társul

á

s

10

K5 Esvéb működési cé|úkiadások mindösszesen:

19 183

Finanszírozási kiadások/intézénvi
közös orrkormánvzati Hivatal
I-adánvbenei csiribiri ovoda

46 635

k9 Intézményifinanszírozási kiadások

49 620
összesen:

96 255

Ertékpapír r-ásáriás

50 000

Tánosatást rrieqelőlegező hitel lehívása

l0 000
156 255

összeserr
I/4. melléklet a212014

(II. 04,) rendelethez

Önkormányzat fellralmozási kiadásai
e

Ft-ban

Reruházások
Közutak(aszfaltozás),

művelődési ház (pályázati önerő)

K6 Beruházások mindösszesen:
Felújítások
M űvel ődési

ház felújítása

K7 Felújítások mindösszesen:
Egyéb felhalmozási célúkiadások
Első lakáshoz jutók tárnogatása

K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások mindösszesen:

27.126

=j,

- .1'",F

=*;,

.§;$}

A táblázatban lél,ő adatok állarnigazgatási feladatokkérrt ér,telmezendiik. alábontás az idei évben nem tcrvezett. mell'önkéntcs feladat

ler-rne.

II/1. melléklet a 2.12011(lI. 04.) r,endelethez

Ladánlbenei Közös

_
Kormánl,zati
Funkció

011130

0l

l]]0

l0g0l0

szakfeladat

E_{ll]6I
8,11

1

33

8412381

NlegncYczés

száma

Kl

K2

K3

K,1

Szcm.
j utt,

}1. adót

DoIogi

Szocpol,

kiad.

e||.

tjár.

onk,lrjlatal

6

18 022

5 21,1

) 398

1

l68

585

]3

szociális szolc. itelvi igazg

1

] 032

819

l81.1

4j

és HH \,álaSZtáS

l050 l0

882]1ll

Fog]a]koztatást heIr.tám.

0j010

88]l l i l

Rendszercs SZoc.S

1

060]0

88]

Lakásfe]x]t.t.nonna

]

0405 l

K8

K5

K6

NIűkcéIú
Reruházások
kiadások

Egr,éb

K9

célú

FinansZ.
kiadások

K7
felhalm.
Felújítások

5

227

34 125

).61

2 786
3 851

185

1

}i4

1

onkormányzat össresen

8.00

45,|

7

l3.í

25 036

7 o70

5

6l6

1.1

411

31,71

110

ll0

848

<

1r1

261

0

0

0

Bevételek lrreghatározása felhasznállratósá g szerint.
IIl2.sz. melléklet a 212014.(II. 04.) rendeletlrez

Önkormányzati Hivatalnál

Ber.ételek alakrrlása a Ladánybenei Közös

eFt
Onként

Allamis,

vállalt

Kötelező
célútámoeatások államháztartáson belü|ről

82 Felhalm ozási célútá

2

1 I27

o1,odáztatási támogatás

Bl Működési

összesen

kiad.

Adó. itleték

oGY. EP

016010

FOgl.

Önkormánvzati Hivatalának 2014. ér.i kiadásók alakulása

m

ogatások ál|amháztartáson

bel

9 436

összesen
9 436

30

30

ülről

B3 közhatalmi bevételek

1 960

84 Működési berételek

1 960

85 Felhalmozási ber,ételek
B6 Működési célúátvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célúátrelt péltzeszközök
B1-7 Költssévetési ber,ételek összesen

0

0

426

16 635

B8 Finanszírozási be\,ételek
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /
Pénzforealorn nélküli bevételek lelőző évj maradvány /
Pénzforgalom nélküli bevéte|ek l előző évi maradvány /

ll

Il

426

46 635

:

0

összesen:

0

0

0

BeT,ételek mindösszesen:

0

0

58 061

0

58

06l

58 06t

]:*+,

IIl

3

.

sz. melléklet a

2l

]i§&

20 1 4.(It. 04, ) rendelethez

Ellátottak pénzbeli j rrttatásai
eFt
Eseti pérrzbeü ellátások és terrrrészetbeni iuttatások
Rendszeres szociális seeélv

Á 111

Foelalkoztatást

7 131

h

elt,ettesítő tátn ogatás

Lakásfenntartás i tárrrogatás

3 477

l10

ovodáztatási tárnoeatás

l4

Osszeserr:

8.18

IIl4. sz, melléklet a 2l20I4,(II.04.) rendeletéhez

Fellralmozási kiadások alaku]ása /ÁFÁ- r,al egl,iitt/

eFt
Számi

alaplap és tartozékai beszerzése

K6 Beruházások összesen:

[IIl']. rnelle{klet a21

Ladánybenei Csiribiri O1,odának

Kormánl zati
Funkció

09lll0

szakfeladat

85l0l1]

Ntegnevczés

SN]

09ll40

or clda ruíiködése

5629l2l

o!odai inteznlónvi etkeztetés

09

b0]0

jo]9

Iskolai itttezrnénli (ikeztetcs

0 l

]390

56]920 l

l0705 l

1_1 l

88992

Onkormán1 zat összesen

szánr n

l0

or odai ner elés

0911]0
0960 l 0

Fogl.

veDdés étkeztetés
szociális étkeztetés

201.1. ór,i

KI

K2

K3

K,1

Szem.

N{. adól

Dologi
kind.

SZocpol.
ell.

iutt,

7

2l9

t.ját.

20l4 (IL 04.) rendelethez

kiadások alakulása

K5

Nlűkcólú
kiad ások

K8

K7

K6

Felúji

Beruházások

tá§0

k

Eglób

K9

felhalm

Finansz,
kiadások

célú

Osszesen

ki art.

1 256

L

3 7]3

056

3s 259

75

375

2 954

954

l 0]]
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Bevételek alakulása a Latlánvbenei csiribiri Ór,odánál
eFt
Kötclező

Bl

Níűködési célútámosatások államháztartáson

lPR-l

onként vá]la]1

A]latniq

osszeserr

belülrőI

3 pálvázat

\Iűködési célútámosatások áIIamháztartáson belülről összesen
82 Fclhalmozási célútámogatások államháztartáson

480

480

480

4li0

belülről

83 Közhatalmi ber,ételek
B,l l{űködési ber,ételek
Míikór]ési he\,ételek

szociális étkezők

528

528

lntézllénvi tá,itési dij - ór,oda

I 676

616

Intézrnént,i léritési dit - iskola

l

562

562

vendés étkezetetés

l,585

585

Fovrlh saiát her,t(telel

kamat ber.ételek

3

0

0

7 354

.t80

0

7 834

Esr,ób saiát ber,ételek összesen:

85 Fe|halnrozási ber.ételek
86 NIűliödósi

célúátvett nénzcszközök

87 FellraImozási célúátrett pénzeszközök

Bl -7 Költssér,etési be\,ételek osszesen

7 351

RR1

49 620

49 620

B8 Finanszít,ozási ber,ételek
j Pénzfnroelnm nólkiili her,éíelek l előlő él,i mararll,ánr,

/

pénzfoI,galotn nclktiIi ber etelek előző cr i ntaradr attr

0

Pénzforsalom nólküIi bcr,éte|ek l elől,ő ér,i maradr,ánr,/ összesen:
Ber,ótelek mindösszesen:
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a

21

0

0

0

0
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480

0
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Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célúkiadások,
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eFt
A,íáblázaí az idei évben netnleges, az erecleli előirányzat alapján

III14. sz.

melléklet a 2l20I1.(IL 04.) rendeletéhez

Felhalrrrozási kiadások alakulása tl.P,+- val együtt/

eFt
Atáblázat az idei évben nelnleges, az eredeti előirányzat alapján

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

atelepülésitámogatásokróI

.:

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésébena szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi ítl. 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.) önkormányzati rendeletének 29, § (1) bekezdése alapján az UgyrendiVagyonnyilatkozat{ételi, Osszeférhetetlensé9i és Településfejlesztési Bizottság

véleményénekkikérésével- a következőket rendeli el:

1.

§

A rendelet hatálya kiterjed a ladánybenei lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló'l993. évi lll, törvény (a továbbiakban:
Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. §-ában meghatározott személyekre.

l.
FEJEZET
TELEPÜLÉSl TÁMOGATÁS
2.§

(1) Települési támogatás kérelemre vagy hivatalból állapítható meg,
(2) Települési támogatás nyújtható különösen:

a)

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási

támogatás)

b) gyógyszer-kiadások, gyógyászati segédeszközök beszerzésének viseléséhez

c)

(továbbiakban : gyógyszertámogatás)
rend kívü li élethelyzet esetén(továbbiakban : rend kívüli támogatás).

1.

Lakhatásitámogatás

3.§

(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoru|ó háztaftások részérea házíartás taglai
által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. Az önkormányzat a villany-, a víz- és a gázfogyasztás, illetve a
tüzelőanyag költségeihez lakhatási támogatás nyújt az e rendeletben meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni
szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékbenveszélyezteti.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztarlásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 o/o-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó haví jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedel mének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával,
(3)

lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztarlás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás elsó nagykorú tagjánakarányszáma 1,0,
b) a házíarlás második nagykorú tagjának arányszáma 0.9,

A

c)

a háztariás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0.8,
első és második kiskorú tagjának arányszáma szemé|yenként0.8,
minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0.7,

d) a háztarlás
e) a háztartás

(a) Ha a háztartás
a) (3) bekezdés a) -c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyós ítanak,
rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0.2-del növekszik.
(5) Ha a háztarlásban gyermekét egyedúlállóként nevelő szülő él - ideértve a gyámot, a
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülót-, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám
0.2-del növekszik.

(6) Lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzaía, Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 Ft/nm.
(7) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztarlásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztarlásban két személy lakik 45 nm,
c) ha aháztarlásban három személy lakik 55 nm,
d) ha aháztarIásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság
és minden további személy után 5 - 5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(8) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásban az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50 %-át,

lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének(a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásban az egy fogyasztási egységre
jutó havijövedelem az a) pont szerint mértéketmeghaladja,
de Áem lehet kevesebb, mint 2500 forint azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghalározni.

b)

a

(9)

A

(8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következók

TM=0.3

J-0,5 NYM

szerint történik:

x0.15

NYM
jogosult háztaríásban egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra
kerekítve kell meghatározni.

ahol, a

J

4.§

(1)

A lakhatási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni és egy évre kell
megállapítani.

(2)

A

lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

it,_
-'---

(3)

(1)

A

.:!§€
,::i!il*i,

(2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni

albérletet és a jogerős bírói határozattal,,ín€§osztott
5.

§

társbérletet,

lakás lakrészeit.

lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az

A

a

1. melléklet szerinti

formanyomtatványon kell benyújtani.
(2)

A lakhatási támogatás megállapításához
a) az 2. mellék|et szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a házíartás tagjai

b)

c)

(3)

jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint
a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az SzL 18. § l)
pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy
másolatának csatolása szükséges.

A

lakhatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozahban rendelkezni
kell a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről.

6.§

(1)

(2)

Természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakhatási támo9atás

folyósítása a szolgáltató részéretörténik és annak összegét a támogatással érintett
költség(ek) tekintetében a szo|gáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot
megáliapító haIározatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakhatási
kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az SzL 18.§ l) pontja szerinti
azonosító adato(ka)t.

A

polgármester

a

szolgáltatási, egyetemes szol9áltatási vagy közszol9áltatási

szerzőáés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában,

havi

rendszerességgel nyújtott lakhatási támogatásra való jogosultsá9 me9állaPÍtása
esetén a szóigáltaó részérea jogosultság megállapítását követő hónaPtÓl

kezdődően minden hónap 5. napjáig - elektronikus úton adatszo|gáltatást teljesít az
adatszolgá ltatás hónapjá ban folyós ításra kerü lt támogatásokról.
(3)

Az

adatszolgáltatást

a 3.

melléklet szerinti formátumban kell teljesíteni, és

tartalmaznia kell
a) a határozatot hozó szerv megnevezését,

b)
c)
d)'

ahatározaIszámát,

a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személy nevét és születési idejét,

a jogoJult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és
ajtónak a
;eliegenek, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és
megjelölésével,

e)

az §zt.18. §

l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adato(ka)t,

a támogatásra való jogosultság kezdő és vé9ső időpontját,
a
támogatás havi összegét,
9)
h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor

f)

a támogatás

folyósítására kerülő összegét, azon hónapok me9jelölésével,

amelyekre

tekintettel a folyósításra sor kerül,

i)

(4)

a

támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a
jogosultsá9 végső időpontját.

A lakhatási támogatással szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási

vagY
közszolgáltatási s2erződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagY
meguizóttja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a

]

--*_ §

bocsátás gya ko riság ához igazod óa n, kü lö n soron, a számla végÖsszegének
a:támogatással való csökkentése révénérvényesíti.
szá

m la ki

2.

.,.

Gyógyszertámogatás

7.

§

(1) Gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult részéreoryos által rendelt gyÓgyszerek,
gy ógy ászati se géd e szközö k beszerzéséh ez ad ott tá m o g atá s.

jogosult az a személy, akinek a háztartásban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 o/o-át, egyedülálló esetén a 200 %-át.

(2) Gyógyszertámogatásra

méltányosságból gyógyszertámogatásban részesíthető az a személy, akinek
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
200 o/o-át, egyedülá|ló esetén a 250 o/o-át, de az
összegének
mindenkori legkisebb
orvos által felírt gyógyszerek, vagy gyógyászati segédeszköz ára jövedelmének 25
%-át meghaladja,

(3) Különös

a háztariásában az egy főre

(4)

A gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz költségét orvos által

(5)

A

(6)

A gyógyszertámogatás összege maximum 10,000 Ft lehet.

(7)

A

kiállított vénYek
kell a
igazolással
kiállított
által
szolgáltató
gyógyszertár,
vagy
egészségügyi
alapján a
kérelmezőnek igazolnia,

gyógyszertámogatási kérelmet a vények kiállítását követő 5 napon belül lehet
benyújiani, Rendkívüli gyógyszersegély igényléseesetén a kérelmet haladéktalanul
el kell bírálni.

gyógyszertámogatás

iránti kérelmet a 4. számú formanyomtatványon

kell

benyújtani.

3.

Rendkívüli támogatás

8.§

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható rendkívüli élethelyzet esetén, Így
különösen,
családot ért elemi kár, rendkívüli helyzet, súlyos természeti csapás, vagy súlYos
betegség esetén, ha annak következményeként a rászorult lakhatása, vagY naPi
megélhetéseellehetetlenül,
b) ha á családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi PÓtlékkal
rendelkezó személy él és napi megélhetéseveszélyeztetett,
c) fűtési szezonban e9y alkalommal a fűtési költségek csökkentéSe céljából,
amennyiben a kérelmező tüzelőanyagra kapott lakhatási támogatásban nem

a)

részesül,

d) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya részére,gyermeke

megtartása

e)

a

céljából, vagy a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra,
a nevelésbá ueii gyermek családjával való kapcsolattartása vagy
családba való visszakerülése érdekében,

f) a

gyermek

gyermek nevelésével, iskoláztatással kapcsolatos vagy Óvodai neveléssel
gyermekenként
kapcsolatos egyszeri
-önálló kiadásokra,
keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt támogatására az
g) ellátással és

h)

ellátás nélküli időszakra,
haláleset miatt, a temetési költségek csökkentésére.

- -_-

(2)

'+:€=,

Rendkívüli támogatásban részesíthető az a személy, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem:az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze9ének,150 %-át
nem haladja meg, egyedülálló esetén a 200 %-ot.
méltányosságból rendkívüli támogatásban részesíthető azon személy, aki
önmaga, illetve családja létíenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen: betegség, elemi kár - miatt
anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 o/o-áí, egyedülálló esetén
a 250 %-át.

(3) Különösen

(4) Rendkívüli támogatás összege

a) a 8, §
b) a 8 §
c) a 8 §

(5)

(1) bekezdés a) pont esetén családonként legfeljebb 50.000 Ft,
(1) bekezdés b) - g) pontok esetén maximum 20.000 Ft,
(1) bekezdés h) pont esetén minimum 10.000 Ft, maximum 40.000 Ft lehet.

A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a 4, melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.

(1)

(2)

(3)

9.§

A rendkívüli támogatás megállapításához a jogosultságoí az alábbi dokumentumok
benyújtásával kell igazolni:
a) kórházi kezelést, betegséget, betegszabadságot a kórházi zárójelentés,
szakorvosi igazolás vagy táppénzes papír másolatával,
b) a fűtés költségeit
ba) gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy a közüzemi számla
eredeti vagy másolati példányával,
bb) egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a
tüzelő anyag kifizetését igazoló eredeti számlával,
c) gyermek születéséta születési anyagkönyvi kivonat másolatával,
d) a nevelésbe vételt vagy annak megszüntetését gyámhivatali határozat
másolatával,
e) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással, az óvodai nevelést az
óvoda látogatási igazolással,
f) a várandóságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával.
iskoláztatással, az óvodai neveléssel összefüggő eseti kiadás összegéről a
kérelmező írásban nyilatkozik, az elemi kár tényétaz önkormányzati hivatal
környezettanulmány útján állapítja meg.

Az

Haláleset miatti rendkívüli támogatási igény esetén a támogatási kérelemhez
mellékelni kell _ ha a haláleset nem Ladánybeneközigazgatási területén történt, az
elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, s - a temettető nevére
kiállított számla másolatát is.

A támogatás
3 mázsa
maximum
részére
mértékecsaládonként maximum 5 mázsa, egyedülálló

(4) Novemberlől februárig fűtési támogatás természetben is megállapíthatÓ,
tűzif a.

(5)

Az egyéb célra kért önkormányzati támogatás akkor nyújtható pénzbeli ellátásként,
ha a-iérelmező a felhasználási célt megjelölte és annak okszerűségét, valódiságát
igazolta.

_**i

10.§
Évente egy alkalommal - elsősorban Karác§ony előtt - a 60 éven felüli idős személyek,
nyugellátásban részesülő személyek, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok, tartósan
beteg, sérült gyermeket nevelő személyek, gyermeket egyedül nevelő személy, szociális
helyzettől fü9get|enül - alkalmanként pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesíthető.

!!. FEJEZET
EGYÉBTÁMOGATÁSOX
4.

Köztemetés

1í. §
A polgármester kérelemre a köztemetés költségeinek megtérítésérekötelezett személyt
(1) egészben mentesítheti a megtérítésikötelezettség alól, ha a megtérítésrekötelezett
személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét,
(2) 50 %-os mértékben mentesíti a megtérítésikötelezettség alól, ha a megtérítésre
kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme meghaladla az (1)
bekezdésben meghatározoít jövedelemhatárt, de nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
(3)

A köztemetés költségeinek

megtérítéséreirányuló kérelmet a 4. melléklet szerinti
formanyomtatvány benyújtásával lehet igényelni.

5.
(1)

Első lakáshoz jutó tiatal házasok egyszeri vissza nem térítendő támogatása

12.§
A támogatás azokn ak az igénylőknek nyújtható, akiknek

a) egy főre eső jövedelmük a hivatalosan megállapított munkabér legkisebb összegének
150 %-át nem haladja meg,
b) legalább az egyik házastárs két éve ladánybenei lakos
c) níncs és nem is volt, sem magának, sem a házastársának, kiskorú gyermekének,
együtt költő családtagjának lakástulajdona, résztulajdona
(2) Az első lakás megszerzéséhezvissza nem térítendő egyszeri támogatást kaphat a
fiaíal házaspár, ha a kérelem benyújtásának évébena házastársak egyike sem tölti be a
35. életévét.
(3) A támogatás csak a fiatal házaspár önálló,
nyújtható,

teljes lakásépítéséhezvagy vásárlásához

(4) Nem nyújtható támogatás annak a családnak, vagy személynek:

a) ha a

kérelmezőnek vagy házastársának, kiskorú gyermekének egyűtt költő
családtagjának tulajdonában van ingatlan, függetlenül attól, hogy örökölte vagy más
módon szerezte,

tanyával, külterületi ingatlannal rendelkezó abban az esetben minősül
lakástulajdonnak rendelkezőnek, ha a tanya, külterületi ingatlan állandó lakás célját

b)

szolgálja,
c) aki a rendelet hatályba lépésétmegelőzően a lakás használatbavételi engedélyétmár
megkapta,

4ij+

(5)

Az első lakáshoz jutók támogatásának mértékemaximu,m 150.000

Ft.

-

(6) A támogatásra irányuló kérelemhez csatolni kell:

-

jövedelemigazolást (igénylő, házastársa, élettársa)
éíettársak esetén a tanúval igazolt nyilatkozatot az együttélésükről
az ingatlan tulajdoni lap másolatát
nyilatkozatot a meglévő ingó- és ingatlan vagyontárgyakról
lakásvásárlás esetén a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződést (előszerződést)

(7)

A kérelmekről a Képviselő{estület dönt,

(8) Amennyiben a támogatásban részesítettek a lakóingatlant a támogatás folyósítását
követő 3 éven belül elidegenítik, őket annak visszafizetésére kell kötelezni.

A

támogatás fedezetére a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben
elkülön ített alapot képez.
(9)

(10)

A támogatás az éves költségvetési rendeletben biztosított forrás ere.léig nyújtható.

lIl. FEJEZET
ELJÁRÁS| SZABÁLYOK
6. A

lakókörnyezet

rendezettségének biztosítása

í3.§

(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság és a lakhatási települési támogatásra való
jogosultság egyéb feltételeként a kérelmező, a jogosult köteles az udvart, kertet
tisztán tartani, ennek keretében
a) köteles onnan eltávolítani a nem rendeltetésszerű használathoz tartozó dolgokat,
különös tekintettel szemétre, gyomra, lomra,
b) köteles gondoskodni a rágcsálóktól, káftevőktől való mentesítésről,
c) belterületi kérelmező, jogosult köteles a hulladékgyűjtésrealkalmas szeméttároló
edényt elhelyezní, rendeltetésszerűen használni,
d) köteles az álla|tartásra vonatkozó szabályokat betartani.

(2) Köteles a 1árdát, a kerítéssel kívül határos területet, az ingatlan közterület felőli
határától számított legalább három méter szélességben tisztán tarlani, ennek
keretében
a) köteles a szemét- és gyommentesítésre,télen a hó- és síkosság mentesítésre,
b) köteles gondoskodni róla, hogy a cserjék, fák ne akadályozzák a forgalmat, az
úttestre való kilátást,
köteles
annak megléte esetén a csapadékvízelvezető árkot, átereszt tisztán,
c)
rendeltetésszerű állapotban tartan i.
14.§_

(1) A 13, §-ban foglalt feltételek betartását az Onkormányzati Hivatal
a) a szociális ügyintézó,
b) a mezőőr valamint a

,r\s

,-

9-#J

c) tanyagondnok

1,:.'u..'n"n

jogosult

*ffii

ellenőrizni.

= közösen
(2) Azellenőrzést az (} bekezdésben meghatározott személyek önállóan va§Y
jogosultak gyakorolni.

(3)

Az ellenőrzés megállapításait írásban kell rögzíteni.

7.

Eljárási rendelkezések

í5.§

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet az Önkormányzati Hivatalnál
kell benyújtani.
(2)

Az e

(3)

A

rendeletben szabályozott ellátásokról, az Szt. 17 § (1) bekezdése szerinti
megtérítésrekötelezésről, valamint az Szt. 17. § (5) bekezdése szerinti méltányosság
gyakorlásáról elsó fokon - átruházott hatáskörben - a polgármester jár el.

kérelemhez csatolni kell az igényló és családja rendszeres jövedelmét igazoló

iratokat.

(4)

A

döntés eíókészítéssorán az Önkormányzaíi Hivatal tájékozódik a kérelmező
szociális helyzetéről az ellátási forma odaítéléséhez
szükséges szempontok szerint,
valamint, ha a kérelmezőre vagy az együtt élő személyekre vonatkozó adatok
rendelkezésre állnak, de azok felülvizsgálata indokolt, környezettanulmányt készíta
kérelmező lakásán.

(5) Nem állapítható meg az e rendeletben szabályozott ellátás,
a) ha hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott
jövedelemnyilatkozat, valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem
valósak, vagy
b) a 8, § (1)bekezdés a), g) és h) pontja esetén, ha a kérelmetazannak alapjául
szolgáló eseményt követő 60 napon túl nyújtották be.
(6)

A települési támogatás kifizetése a

támogatást kérő személy nyilatkozata alapján
házipénztár útján vagy banki átutalással történik.

16.§

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások felhasználását a polgármester ellenőrizheti a
1 4. §-ban meghatározott személyek közreműködésével,
(2) Az ellátásban részesülő köteles
a) az ellenőrzést eltűrni,
b) az ellenőrzést végző személlyel együttműködni,
c) a kért adatokat rendelkezésre bocsátani,
d) az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.

lV. FEJEZET
záró rendelkezések
17.§
(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 1412009, (Xl. 26.) önkormányzati
rendelet.

,;:#:.

_:.,

(3)

jir#

l:;"

A 2015. március'1-jén folyamatban lévő önkormányzati segély ügyekben e rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni

(4)Erendelet38.§-ábanszabályozottlakhatásitámogatásaZonSZemélyekrészérenem
állapítható meg, akik az Szt. 38. §-ában szabályozott lakásfenntartási támogatásban
részesülnek.

(5)

E

rendelet hatálybalépésévelegyidejűleg Ladánybene Község Önkormányzat
rendeletének 1/A. §-a helyébe a

Képviselő-testület 512011. (V. 26) önkormányzati
következő rendelkezés lép:
,,1/A. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti struktúráját bemutató szervezeti diagramot,
valamint a képviselő{estület által egyéb önkormányzati rendeleteiben meghatározott
átru házott

(6)

h

atáskö

rö

k istáját a 2. me
l

l

lé klet

íarlalmazza."

E

rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Ladánybene Község Önkormányzat
Képviseló-testület 512011. (V. 26) önkormányzati rendeletének 2. melléklete az e
rendelet 5. mellékletével egészül ki.

Ladányben e, 201 5. február 24.

kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit jegyző nevében és
megbízásából

szádvári Erika
aljegyző

kihirdetési záradék:

E rendelet 2015. február 27 -én kihirdetve.

Ladányben e, 201 5,'február 27,

szádvári Erika
aljegyző

1,

rnelléklet az 5l20I5. (IL

1,!

27

,) rendelethez

xÉnEr,nnn.:.
i

a lakhatás

támogatás megállap ítás;il,a

1. Személyi adatok
l

.l, A kérelrnező személvre vonatkozó

1.1.1

adatok:

.Neve:

1.1,2.Születési neve:

1.1.3,

Aryja

ner,e

1.1,4. Születés lrelye, ideje (ér,..1ró, rrap):

1,1.5. Lakóhelye:

[] t] t] t] irátryítószám

települes
.,..,.....utca/út/tér.,............ házszám..........,.epület/lépcsőház.,,,,.,...,,,.,ernelet,
ajtci

1.1.6, Tarlózkodási helye:

[] t] t] t] iránltószám

település

,...utca/útitér.házszáltt.........,..épület/lépcsőIláz...............ernelet,

1,

1.7. Társadalornbiztositási Azorrosító Jele: t]t]t]t]t]t] |]t

l,

1.

1.

1.9. Teleforiszám (nenr kötelező megadrri):

8, Állanpol_eársága;

1.2.

A kérelrnező idegenrerrdészeti státusza

i.2,

l.

(rrem rnagyar állarnpolgárság esetén):

[] szabad rrrozgás és tarlózkodás jogával rendelkező, r,agy

1.2.2.. []

EU kék kártyár,al rendelkező, vagy

1.2,3. [] bevándorolt/letelepedett,

l,agy

10

ajtó

1.2.4.|1menekült/oltalmazott,4rorrtalan.

-

-::

, ,li:

háitartásban (azonos lakcímen) élők száma: ..,,......,. fő.

1.3. Kérelrnezővel közös
1

.4, Kérelrr, ez ő háztaltásában

A

Név
(születési rrér)

élők szenr élvi adatai

:

C

ideje
nap)

Anyja

Születési helye,
(ér,, hó,

nel,e

D
Társadalombiztosítási Azorrosító
Jele

1.

2.
1.
5.

1,5. Krjelentem, hogy

a kérelem benyújtásarrak időpontjában aháztartásorn táblázatban feltiintetett tagjai

van olyan személy:

között

a) aki után vagy részéresúlyos fogyatékosság vagy tartós betegség nriatt tnagasabb összegű családi pótlékot

folyósítanak; ha igen, akkor e szernélyek szárna............ fő,
b) aki fogyatékossági tánogatásban részesül; ha igen, akkor e szenélyek száma .,.,...... fő,

c) aki gyerrnekét egyedtilállóként neveli; ha igen, akkor e szernélyek szárna .....,.... fo.
2. Jör,edelmi

adatok

A kérelmező. r,alarnint a vele közös háztartásban élő szernélyeknek a havi jövedelrne forintban:
C
A
Kérelrnező A kérelmezővel közös hártaftásban élő további
A jör,edelem típusa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
-x
/.

szerrrélyek

Munkaviszorryból és más
foglalkoztatási jogviszonlü őI szárrnazó
szánnazó
ebből : közfoglalkoztatásból
Társas és egyéni vállalkozásból,
ősterrrrelői. illetve szellemi és rnás
önálló tevékenységből szártnazó
Táppéttz,gyermekgondozási
tánrogatások

Nl.ugellátás és egyéb nl,ugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási lrivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jöl,edelerrr

UsSZes Jovedelen

3. Lakásviszonyok
....,,,....,,, ,n'.

3.1,

A tárrrogatással érintett lakás nagysága,

3,2.

A lakásban taftózkodás jogcíme: Tulajdonos, tulajdonos kőzelihozzáíartozója, bérlŐ, szivességi hasmáló

vagy egyéb:
11

_a
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:

l!.;

.:i;;.:-.
_,-

J€*ií
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4.

Nyilatkozatok

Fi*
..#

-

:_

i]:=
-

4.1, A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gá]!- yagy árarrrszolgáltatást mérő készülék

működik - nenl rnűködik (a nregfelelő rész aláhúzandó),

Anemfben

igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ...,.......

{Azon szerrrél;, részére.akiné] készülék nrriködik, a lakhatási támogatást részben vagy egészben a készülék
rlrűködtetését lelietővé tevő eszköz (kódhordozó)

fonnájában kell nyújtani, ideértve a készü]ék tbltöttésének

elektronikus úton, a foglnsztó javára törlénő teljesítésétis [a pérrzbeli és természetbeni szociá]is etlátasok
igényiésénekés rrregállapításárrak, valamint folyósításárrak részletes szabályairól szóIő

69/zoo6, (III. zr.)

Kornr. rendelet 22. § (1) bekezdése]}

4.2.

A

lakhatást a legnag1,obb nrértékben veszél)/eztető kiadás ( megfeleló aláhúzandő.

vagy kitoltendő)

:

.viz, r,illany, gáz, Lakáscélúpérrzirríézetiköltcsön,

1akbér,,

eg.véb:
4.

j. Felelősségerrr fudatában kijelentenr, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhell,errren/a tarlózkodási lrelyetlen élek (a megfelelő rész aláhizandó),:as
b) a közölt

adatok a ralóságnak rnegfelelnek.

Tudonrásul veszem, hogy a kérelemberr közölt

jör,edelrni adatok l,alódiságát a szociális igazgatásról és

szociális el}átásokról szőlő t99g. éi,i III. tönény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört g.vakorló
szer\,

-a

Nemzeti Adó- és Vánrhivatal lratáskönel és illetékességgelrendelkező adoígazgatósága útján -

ellenőriáeti.
Hozzá.járulok a kérelernben szereplő adatokrrak a szociális igazgatási el_járás sorárr történő fellraszlálásához.

Dáturrr; Ladánl,bene, 20

a háztaftás rragy,korú tagiairrak aláír ása

kérelrnező aláírása

12
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2!",.melléklet az5l2;0l5. (II. 27.)

rendelethez

-:.

Vag1,onnyilatkozat

L

A kérelmező szerlélr,es aclatai

Nerre:

Születési neve:

Anyja neve:
Születési hely, ér,, iró, trap:

Lakóhely:
Tartózkodási irely
Társadalon-rbiztosítási Azonosító
II.

A kérelnrező

.Iel e:

és a vele eg).ütt élő közeli hozzátalozőjának,

valamennyi tagjának

va

laklratási támogatás esetén aháztanás

gyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (l,agy állandó. illetve tartós lrasználat): cíne:
ntr, rulajdoni lránlad:
út/utca.................... hsz.
......, a szerzés ideje: ... ............ él,
Becsült forgalmi
,.......... Ft
Haszonélvezeti joggal terheIt: igerr nenl (a rnegfelelő aláhúzandó)
Z. Üdiilotula.ldon és ticlülőtelek-tulajdon (r,agy állandó, illetr,e tartós használat): címe:
út/utca....,............... hsz.
rn2, tulajdoni lrányad:
a szerzés ideje: ..,............. él,
Becsült forgalnri
,.............. Ft
3. Egyeb, rrem lakás céIjára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (l,agy állandó használat): nregnevezése
(záfikerti építmérr1,,t-tlűlrel1,, üzlet. Iníiterenr, rendelő. garázs
,,,.... círne:
,,,,..
hsz. alapterülete: ......,,,,. m2. tula.ldoni
aszerzés ideje: ......,......... év
Becsiilt for_qalni
.,,...,.,,,..,, Ft
4, TernrőfoIdtulajdorr (vagy állandó haszlálat): tneqrevezése: .......................,.. círne:
........,
lrsz. alaptenilete: ,.........,ln2, tulajdorri lrányad; ...................., a
szerzés ide_je: ...,,,...,,,,... év
Becsült forgalmi
....,,......,.. Ft

városiközség

alapterülete:

érték:*..,,,....,

r,áros/község

alapterülete:

ér-ték:*..,,.....,

hárryad:

stb.):
úi/utca,,,

r,áros/község

él,ték:l'.........,

r,áros,'község

út'utca

éfiék:*........,.

II. Egl,éb vagyontárg_vak
Gépjárnrű:
a) személygépkocsi:

...,......

......,,,.

típus.

a szerzés ideje, valarrrirrt a gyártás ér,e: ..........,...
Becsült forgalrni éfiék:**,.......
,......,,Ft
b) teh ergépj árm ű, autóbusz, niotorkerékp ár, vízi- vagy egyéb j árrrt
rendszánr
típus.............
a szerzés ideje, r,alanrint a gyártás ér,e: ,......,,,....

Becsült forgalmi

érték:**........

.....

ű

rendszám

:

.,,....,.....,.Ft

Kijelenten, hogl,a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, Hozzájárulok
szociál i s i gazgatási elj árá sban történ ő felhaszn

ál ásáh

oz, kezel éséhez.

13

a rryilatkozatbarr

szereplő adatoknak

a

-.;iir-

.!:s

a|áírás

N4eg.|egi,zes: Ha a kéreInrezó r ael családtagja bárnlelr l ag1 orrtárg1 btil ecvncl tőbbei rendelkezik- akkor a l agvontll,ilatkozat megfelelő
pontját a vagvontáruvak szátnár,al egl,ezően kell kitöltelri, Amennl,iben a i,a91,onnl,rlatkozatban í'eltülltetett \,ag\,on nern a Magl,arország
teniletérr van. a forgalrni éftéket a vaglrln lrell,e szelirrti állarn lrivatalos pénmernéberris fel kell fiiritetrri.
x Becsiilt forgallni értékkentaz ingatlarrnak a telcpülésen szokásos íbrgalni értékétkell1-elüntetni,
+*

Bccsül1 íbr,ealnri efiékkéllt a.járrrrű kora es állapola szerinti értúkétkell l-eltiintetni,
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3. rnelléklet az 512015. (IL 27.) rendeletlrez

,-

-

A

természetben

nyújtott lakhatási támogatás folyósításához sziikséges adatszolgáltatás formai

köl,etelménvei

A lrivatal azadatokattáblázat forrnájában, *,xls, vagy x.csv kiterjesztésű állonrányként. az adatok 21. § (3)
bekezdés pontjai sor:rendjének követésér,el küldi meg a szolgáltató számára. Az elektronikus adatállománY
elnevezésének alsó r.onalakkal elrálasztva tartaImazza az ölrkormányzat
adatkrjldés dátumát, valamint

az

és a szolgáltató megnevezését"az

artdtittka kifejezest: Önkormányzat neve_Szolgáltató

neve_Adatszolgáltatás

dáluma_arralitika. xls (va gy, csv)
támoga101t

szolgáltatá

4,

5t

A

A támugatá:

támogatásra jogosult 1akcímc

igón,vbel,e

A

o,
azonü5l
.

SZama

megne\.ez

*

Ne

.KöZlelüKi,Zte llzsz
-Szület.
lllel
,''--- Iran\ ito\llel\]§

,.;

"i

- ;;;; ci

"]i!-

Mi l967.081]7

Önkormá

l-\il.

N,lá

nyZata
I-adánl,be
ne

43]1-Pél l9,+8,08l]7 LadányRózsák tcre
bene
1i]0l da 9.]8

Önkornrá

l

ne

l ]Ul nIa

5,1o

LadánySzázszoutca

benc

ottaz elel lc

I-.et

^,
.9stl iisve: lcló:

osve enx

Ke7dö Vjqsó Ha\ i 1
ldopon ldonon oss/e ossz,-*:_._

dátuma6

lia* tia* -te+ cte -"'-'7 1l
hónap

1]3, ],

B

4,

rszép

na

ok'

500 5]0l5. 5 000
1,01 1,01 Ft 00001- Ft

15ABl]3,151]3-AB-]0l5.0]O13.0]

. 6789 j]l

Ft]01 5.

98765.+ .1567.d/1 ]0l5.0]0l].05 600

5,

23.+5 3,01 3.01

Ft

02,
5 ó00]0 l5, ] 0.
Irt1

l

er

Pál

10 600

I]talás
n

J§i;. *.il',o"

tlllJ.t.)

aZOnOSlt

-\'I. Pét

n},Zata

mi

lo

Épü Lepcs Em {j

i.,*r. ám* Iet

1]_].1-

Ladánl,be

Tár3; Rendkir

Fogya szt
asl

l:og},Jszt-'',',-

hataIoZatohata1o
t hozo
7aí
SZerv

Ft

dii ssze

sen

* Kitö]téSe

'

kölelezo

e ri",.roru,o,

Önkornránl,zata,

1rozó szerv tlegnel,ezóse

esetében elegendő a teJcpüles (fől,árosi kerület). torábbá az "Önkormánt'zata" kifejezés (Pl: l-adánl'cne

).

tug,,u.i,o azánosító a szolgáltató álta1 a fogl.asztó szeméil,ének, r,agy a íbgl,asztó ós a szolgáltató között lennálló iogviszonr egl'értelnlű
adat, amell.negtaláiható a szolgáltató által kiállított számlán (számlakivonaton), (p1,: Fogl,asztó azonosítÓ.
ügl,felazonosító. üg1 télszán. U g],íélkód. FiZelőaZonoSitó. Vevőkód. Szerződésszám. Szerződéses tblt ószárrrla aZonoSitÓ),
irasznált irrgatlan. ahol a fo_el,asztór berendezcs(ek). tor'ábbá nrérőhelr'(ek)
',iiog,.rrrtari hely-a logl,asztó álial részben ragl,egészben lakás céljára
van(Á), r,agl,a szolgáiatás igenlbeiétclének lrell,e. r,agv a szolgáltatás díiát dilszétosztás nélkül lizető társasházi fogl'asztói kÖzÖsségek eselében az
1bgl'asztási hell'azonositásálioz
a közöstulaiionú netl,iseg_ ahól a társaslráz fogvawtói berendezése, torábbá a nrérőhell,r,an, Ebben a tlezőben a
a Íbg}'asztói
szükséges inlorrnációt kell megadni, amell,megtalálható a szolgáltató által kiállított szánrlán (szárrrlakiYonaton), r'ag1"lcolr'asható
helYazonosilÓ, Hiir'ételezési
berendezósről. r,agt,a nlérőkészülékről, (PL: Fogvasztási helv azonositó. PoD: Merési pont azonositÓ. Felirasználási
helr azonositó. Mérókészülek gr,ári szána),
.^bb""
a tárgl har i utalás ósszege eltér az "A támogatás ha,i összege" owlopban feltüntetcft adattól. Érrékének
;;;_..,b";i;iiil;I,."], ;;;;;;;.
(p1: az I. Üg1'1él esetébcn "A
,,A
támogatás hayi összegének" És "Az eseti ösweggel érintett hónapok" számának szorzatá\'al
meg kell egl,eznie
,,Az esetl összeggel érintett hónaÚ" pedig: 20l5.01-2Ol5.a),azaz) hónap, r'agl'is "A támogatás cseti Összege": 2
tám-ogatásila.,i összege,,: ] 500 Ft,

',l,
beazonosítására yonatkozó

500r2:5000l't).
i,l*"*rirr."' e tán

hónaPtól év hónaPig
ogolo, eseti összcge" nrező kilöltésre keíült. abban az esetben itt kell rnegadni azt az időtaflanot 1ór'"
került,
1blyósításra
összege
eseti
a
támogatáS
bontásban), amell,re Yonatkozóan
;;n*r;i,íü.;;,;,"ng",ár;u raló jogosuirság a "A tárnogatás kezdő és r,égső iclőpontja" oszlopokban í'eltüntelett időtartarnon belúl megszűnt- úg1' itt
ke]l leltűntetni a tánogatáS lén),leges nlegszúnésénekidőpontját (e\,. hónap. nap lrontásban).
iÁ, iur"ia. nrirldóssz-esen,, soibai a szoigáItató szárnára az adott lrórrapbán átutalanrjó összcge1 kell feltűntctni. anrellnek neg kell egl'eznie "A
Ame;rnyiben aZ adott Üg}'lél esetében "A
támogarás lraYi összegének,,, illetYe - ahol kitijltö( - "A támogatáS esetiösszegénck" összeadott énókéve].
(pl: az 1. Ügl'fÓlnél "A támogatás cseti
tárrrolalás eseti összege,, nem keíült kitöllóSre, ilg}, ott "A támogatás haYi össiegét" kell fig.veiernbe Yenni,
5 000 Ft + 5 600 Ft 10 600 Ft),"
minclösszesen":
az
"Uralás
Ft,
r,agyis
600
5
iali
összege":
"A
támogarás
],
ügl.íélnél
össze'ge,,: 5 000 Ft - a
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4. rnelléklet az 5120115. (II. 21 .) rendelethez
-=

I{érelem és adatlap települési táiiőgatás
megállapításdra

kérelmező személyes adatai:
Nérr:

Születéskoli név:

Sztil.heli,. idő:

Anyja rreve:

Családi állapota:

Állarnpolgársága:

Lakóhely:
Tartózkodási ilely:

Havi _iöl,edelern:

Murrkahely:

Telefon (nem kötelező megadni):

TAJ szárn:
kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozők ad,ataiz
Közös

háztartásban élő közeli hozzátartoző: (házastárs, az élettárs; a 20 évesnélfiataiabb,
önálló keresettel nerrr rendelkező: a ?3 ér,esnélfiatalabb. önálló keresette1 nem rendelkező,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulrnányokat folytató:- a 25 évesnól fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező. filsóoktatási irrtézrnénynappali tagozaíán tanulmányokat fol1,tató
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyerrnek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan
beteg, az autista. illetve a testi, érzékszervi. értelrrri vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévétbe nem töltött gyerrnek vonatkozásában avér
szerinti és az örökbe fogadó szülő. illetve a szülő házasíársa va,ly élettársa)

I.íév

Szül.
Rokoni
kapcsol (év,hó,na
at

p)

Rendkívüli életlrel}rzet. melyre tekintettel

D

gyó

Havi

TAJ szám

jövedelenr
(csal.pótl,
gyerm.tartásd
íi is)

a támogatást kéri:

gyszer, gyó gy ászati segédeszköz költségh ez \,nzzájárulás
16

Bejelentett lakóhely vagy

Tartózkodási hely

:].1,i
_-'-

!
D
!
!

!
!

:-

luházaíi költsé§llez

hozzájárulás

it#
9'!F

-

a családot ért elemi

kár,, rendkívüli lrellzet, súlyos terrnészeti csapás, vagy súlyos
z ho zzájára|ás
a f,ítésiköltséghez hozzájárulás (elsősorban tennészetberri)
a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra
a rrevelésbe t,ett gyermek családjával r,aló kapcsolattartása vagy a gyerrr.ek családba
való r,isszakerulése érdekében,
a szociális válsághelyzetben ler,ő várandós anya részéregyerrnekének rnegtartása

l

betegs é g kö

1t s

ége ih

e

céljábó1.

a gyerrnek iskoláztatásár,al vagy óvodai ner.,eléssel kapcsolatos egyszeri kiadásokra

(

elsősorbarr terrriészetbeni)

lellátással és önálló keresettel nem rende|kező ftatal t-elnőtt támogatásáta az ellátás

D
n
l

rrélküli időszakra"
elhunyt szernély elternettetésének költségeihez
lakhatási lrátralék ( víz, v |llany, 8áz, lakbérhátralék)
Egyéb ok: ...

Irraotoias:

rÉRpv ÍRra rE. vnÉRrvax szursÉcp a

tpLppÜLÉst

rÁvocerÁsRa:

I(érem, hogy a részenrre megállapított pénzbeli támogatást a

!
!

a.

az Ortkorrnán5,zati Hivatal pénztáráből írzessékki.
az a|ábbi folyószárnlára

átutalni sziveskedjenek:
(pénzintézet

megtrevezése)

(folyószátn|aszám)
Kérelmenrnek helyt adő határozat esetén fellebbezési jogorrrró1 lerrrorrdok.
Akőzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályatóI szólő 2004. évi CXL.
törvérry 29. § (3) bekezdés alaplán értesítést

!
!

I(érek
Nem kérek

lJozzájárulok, hogy,a kérelenben feltiintetett alapvető személy,i adatailnat az inforrnációs önrendelkezési jogról
és az információ szabadságról szóló 2011, évi CXII. tv-ben előírtakrrak, valarnint az egészségügyiadatkezelésre
vonatkozó törvény rendelkezéseirrek rrregfelelően kezeljék.
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Tudomásul \/eszem, hogy az adatfelr,étel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokr,ól szóló 1993. évi Ill.
törveny 18.rs-u 51ru' előír,t nl,ilvárrtartások velgtése rniatt kötelező. A felvett adatokat a szociális hatáskört
gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat éÍÍátós"".rrek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek" az

igazságszo1gá1tatásiszerl'ek.akatonaiigazgatásiszert'ek,r'alatnintaszerrré1r.esgorrdoskodástnyujtószociális
in

téznrények kezel het ik.

Büntetőjogi felelősségen tudatábarr kijelerrtem, 1rogy
megfelelnek.

Ladányberre,

_

év

_

1ró

a közölt

adatok

a

valóságnak

nap

kérelmező alánása

Általános táiékoztató:
Települési támogatásban részesíthető az a személ1,, akinek a családjában az eg1, főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj nrindenkori legkisebb összegének lsDYo-át nem haladja
nreg és rendkívüü élethel.vzetbe kerüIt.

Különös

rnéltányosságból önkorrnárryzati tárnogatásban részesíthető azon szerrrél,v, aki
örurraga. illetr,e családja létferurtartásáról rnás módorr nem tud gondoskodni és családjában
az egy íőre jutó jövedelerrr nern haladja meg az öregségi nyugdíj rrrindenkori legkisebb
összegérrek 2a0%-át.

Az önko rm

ány zati támo gatás megállapít ásához cs atolandó

:

a)

a kőrházt kezelést, betegséget, betegszabadságot a kőrbázi zátőjelentés, szakorvosi

b)

a

c)

a flités költségeit

igazolás vagy a táppérrzes papír rnáso|atával,

győgyszelköltséget

vagy győgyászati

gy ő gyszertár v agy egész ségügyi szo lgáltat

segédeszközköltséget

ő által kiállít o tt igazo lással,

a

háziorvos,

a

ca) gázfrttés esetén a íiitésiszolgáltató igazolásával. vagy a közüzemi számla eredeti vag1.

másolati példányával,
cb) egy-éb fiitési rnódozat esetén a tüzelőanyagot forgalmaző által kibocsátott. a tüzelőanyag
kifizetésétigazolő eredeti számlával,
d) a gyernrek születéséta születési anyakörryvi kivonat tnásolatár,al,
í)a rrevelésbe vételt va_9y annak megszűnésétgyámlrivatali lratározat nrásolatával.
g) a tarrulói jogviszorryt eredeti iskolalátogatási igazolással,
h) az óvodai nevelést az ővoda által kiadott eredeti igazolással,
j) a várandósságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv rnásolatával
k) halálesetet- ha a haláleset nerrr Ladánybene kőzígazgatási területén törlént, az elhunlt
szernély halotti anyakörryvi kivonatának másolatárral (ternetési tárnogatás7loz a temettető
nel,ére kiállított számla rnásolatár,al)
l) rezsihátralékot a szolgáItató számlájáva|

kell

a

kérelmezőnek igazolnia.

Az

iskoláztatással, az ővodat neveléssel összefüggő eseti kiadás .összegéről a kérelmező
írásban nyilatkozik, dz elemi kár tényétpedig az Orrkorrnányzati Hivatal

környezettanulrnárry útj án állapítj a rneg.
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A kérelemhez csatolni kell az igénylő és családja rendszeres jövedelmétigazolrŐ iratokat.
j rnurrkabér esetén a rnulrkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelerri

-

gyermekek részére- nem állarni szerl.től- bármilyen jogcírnen folyósított ellátásrÓl
szőlő tgazolást (p1, gyerrrrektarlásdíj),
- kérelern benyújtását megelőző hónap nl. rgdíjszelvényét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve r,állalkozásból, őstermelésből, alkalmi
munkar,égzésből szártnaző jövedelern esetén a kérelem benyújtásának hórrapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szetzett jövedelem egyhavi átlagát,
- amennyiberr jövedelemmel nenr rendelkezik, űgy a Munkaügyi Központ Ígazolását az
eglüttmúködésről."
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5. melléklet az 512015. (ll. 27 .)

#

..

rendelethe,

__=

--=

'=
,,2/d. melléklet

Ladánybene Község Képviselő-testüIete által egyéb Önkormányzati rendeletben
meghatározott átru házott hatáskörök:

Átruházott hatáskör címzettje
Polgármester:

a)

közterület-használat engedélyezése
iránti kérelem elbírálása
címerhasználat engedélyezése
köztemetés költsé§einek viselésérekötelezett személy költségviselési mentesítésére
vonatkozó kérelem elbírálása
útépítésiés közművesítési hozzájárulás
köliségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata feletti rendelkezési jog
500.000 Ft összeghatárig
önkormányzati túta1OonU bérlakások bérbeadása esetén a bérbeadói jogok

b) települési támogatás

c)

d)

e)

fi

g)
h

)

Bl?5:|.5;Ír a rica

Fe lsőo ktatási ö

n

ko rmá

nyzati ösztö
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Készült: Ladánybene Községi Önkormányzat KépviselŐ-testÜletének
2015. február 24
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ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

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

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő
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6, Vida Lászlőné képviselő
7. Visontay István képviselő

Erika
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5. Tóth Árpád képviselő

8. Szádvári
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