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-
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Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testütete a 2014.
ellenőrzésről szőlő jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Szádvári Erika - belső elIenórzési vezető
Határidő: 2015. április 29,

évi belső

4. Ladánybene Község Onkormányzatának 2015 - 2019. évi gazdasági
programjá nak e lfogadása
Előteriesztő: Kardos Attila

-

polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a képviselők elé jelen önkormányzati ciklus
gazdasági programja kerül beterjesztésre, melyet előzetesen a bizottság megtárgyalt.

Visontav lstván

-

képviseIő: elmondta, hogy

a

elfogad ni, véleményeszerint aktualizáln i bármikor lehet.

-

Mátvás Ferenc

bizottság megtárgyalta,

s

javasolja

képviselő: elmondta, hogy betegsége miatt hiányzott az ülésről, azonban

az előterjesztést áttekintette. Véleményeszerint az alábbi lehetőségeket kell áttekinteni: el
kell gondolkodni a szociális kártya bevezetésének lehetőségéról, s előtérbe kell helyezni a
szociális juttatásoknál a természetbeni juttatások megállapítását, gondolkodni kell az
önfenntartó település megvalósításáról. Jó megoldásnak tartja az önkormányzati
i

ng

atla no kon erd ők telep ítését.Tá mog atja

az előterjesztés elfog

ad

ását.

- képviselő: Balogh Sándorral kellene beszélni, ő ismeri, hogy milyen fákat
érdemes telepíteni. Az erdő telepítésreadnak támogatást is.

Visontav lstván
Tóth Árpád

-

képviselő: kérdezte, hogy mennyi földterülete van az önkormányzatnak,

1

hektár felett adnak támogatást.

dr. Rácz lmre Gábor - alpolqármester: Kunbaracson már művelnek

önkormányzati

tulajdonú ingatlant.

A képviselők részérőlegyéb észrevétel,hozzászőlás nem hangzott

A képviselőtestület 7 igen
határozatot hozta:

szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

6.

Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
ázatának b enyúj tására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
fej lesztés ére igénybe vehető támo gatás p ály

7

.

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 201,4. évi működéséről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

8.

Beszámoló a mezőőri szolgálat 2014. évi működéséről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgarmester

9.

Egyebek
- Ladánybenei Általános Iskola kérelme

NAP!REN Dt PoNToK

rÁRevRlÁsR:

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

-

határozatok

polgármester

Kardos Attila - polgármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az óvodavezetői
álláshelyre a pályázat kiírása megtörtént, a Zarándokút önkormányzati társulásra határozatkivonat megküldésre került, valamint a sportegyesület részéremár történt kifizetés, azonban
az egyesület vezetésének átadása még nem történt meg.

Simkóné Jámbor Marianna
Mátvás Ferenc

Kardos Attila

Tóth Árpád

Lajosnak kellene lemondani.

polqármester: ráhatással kell lenni, hogy mondjon le az e|nöki posztról.

-

-

képviselő: lehet-e azátadás-átvételt megsürgetni?

- képviselő: Baranyi

képviselő: az egyesületnek van SZMSZ-e, az alapján kellene eljárni.

-

Visontav lstván
támogatni.

-

képviselő: véleményeszerint egy új egyesületet kellene alapítani és azt

Mátvás Ferenc

-

képviselő: jogszabályoknak kellene utána nézni, mi van akkor, ha nem

Visontav lstván
kelljelezni.

-

képviselő: ha nem működik az egyesület, a törvényességi felügyeletnél

sikerül megszüntetni, hogyan szűnik meg?

Szádvári Erika - alieqvző: tisztább lenne teljesen
Mátvás Ferenc

Visontav lstván
Mátvás Ferenc

-

képviselő: előbb ki kell mondani, hogy az egyesület megszűnt.

- képviselő: kérdés,hogy
-

új alapokra helyezni.

a szerelések hol vannak?

képviselő: meg kell nézni ki a felügyeleti szerve!

Szádvári Erika - alieqvző: az ügyészség.

Ladánybene Község Önkormán yzatának

Gazdasági Programja

20|5

-

2019.

Készítette:Kardos Attila - polgármester

3.

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési feladatellátásról
Előterlesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: minden zárszámadáskor el kell fogadnia a képviselőknek az
előző év belső ellenőrzéséről készúltbeszámolót. Az elmúlt évben az intézményi térítési
díjak megállapítása került ellenőrzésre. Az ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek
megállapításra.

- alieqvző: elmondta, hogy ebben az évben a helyi adóknál alkalmazott
méltányosság i eljárás kerü l ellenőrzésre,
Szádvári Erika

a térítésidíjak változásáról pozitív
jelent
problémát,
hogy a hivatalban kell a térítésidíjat
az
véleményeket hall, egyedül csak
-

Visontav lstván

képviselő: elmondta, hogy

megfizetni.

-

Szádvári Erika

alieqvző: az oka, hogy az élelmezésvezető nem rendelkezik pénzúgyi

vé9 zettsé g g e l, így házipénztárt ne m vezeth et.

Vida Lászlóné

képviselő: jelezte, hogy 200 főrefőznek a konyhában, 3 fő alkalmazottal, s

-

alig győzik a munkát.

Szádvári Erika - aliegvző: jelenleg 1 fő alkalmazott felmentési idejét tölti, erre az időszakra
nem tudunk felvenni főállású alkalmazottat, segítséget e9y közmunkás alkalmazása

jelentheti.

Tóth Árpád

-

képviselő: lehetne-e felvenni oda egy 4 órás alkalmazottat?

Vida LászIóné
a konyhán is.

- képviselő: a konyhán

3 fó van, s egy gondozónő és takarítónő, aki besegít

Visontav lstván _ képviselő: kérdezte, hogy kik dolgoznak most a konyhán?
Vida Lász!óné

-

képviselő: tájékoztatta a képviselóket a dolgozókról.

alieqvző: létszámbővítésre a jelenlegi költségvetés nem nyújt fedezetet,
úgy véli, hogy a dajkák is többet takaríthatnának, a hivatalban is közmunkás takarít, amikor

Szádvári Erika

-

nincs lehetőség közmunkás foglalkoztatására, akkor ők takarítanak.

Kardos Attila

-

polgármester:

konyhai eszközpályázatot

a

közmunkás foglalkoztatást megnézzÜk, ugyanúgy a

is.

Vida Lászlóné _ képviselő: elmondta, hogy több konyhai eszkÖz is cserére szorul, Így a
gáztűzhely is, jó lenne az alumínium edényeket is lecserélni.

Kardos Attita

-

polqármester: meg kell nézni a berendezési tárgyakat, mi az, amire

szükség van, illetve mennyibe kerül.

Szádvári Erika
b

esze rzés

i

nf ra

-

alieqvző:

stru ktu rá

l i

s

be ru

a
h

á

pályázali kiírás áttekintésre kerül, azonban

záshoz kötött.

az

eszkÖz

szános akadállyal szembesülünk, ha akárcsak rövidebb távú gazdasági kitekintésre is
szeretnénk vállalkozni. Az államh áztartás
helyzete és a makrogazdasági folyamatok közvetlenül és áttételesen is befolyásolják a
község várható bevételeit, lévénnemcsak a központi költségvetési tárnogatásokra vannak
hatással, hanem a helyi váIlalkozásokra, lakossági fogyasztásra stb. is.

I.

Az önkormányzat működésének főbb alapelvei

A

gazdasági program összeállításánál az önkormányzat jelenlegi működési jellemzőiből.
20l5, tavaszán meglévő tényhelyzetből kell kiindulni.

a

Az

ineális elvárás volna, ha - a jelenlegi ismeretek alapján - minderrre kiterjedően.
időrendi bontásban pontos és tételes prognózisát adnánk annak. hogy mi fog történni

Ladánybenén a2019-es év végéig.A gazdasági programunk azokat a célokat tartalmazza,
melyeket rnost reálisaknak és rnegvalósíthatóknak vélünk. A teljességbez lartozk, hogy
többször is érintünk ol1,an témákat és feladatokat. melyek ebben az időszakban eleve csak
részben teljesülnek, illetve olyan ügyek, melyek kizárőlag hosszabb távon kezdhetők,
illetve valósíthatók meg, de már ezekben az években is - legalább az előkészítésszintjén foglalkoznunk kell velük. A település működésében, életébenfolyarnatok vannak, egy-egy
konkrét ügy megoldása sokszor többéves előkészítést,szervezést és - ezt követően konkrét végrehajtást igényel,

A

Gazdasági program összeállításánál meghatároző keretet jelentett

könryezet:
- a törvényi előírások,
- kormányszirrtű és miniszteriális rendeletek,
- Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei.
- a képviselő-testülethatározatai.

a

jogszabályi

A Gazdasági programban megfogalmazotí célok eléréseérdekébena képviselő-testületnek
két irányban kell lépésekettennie:
- biztosítania szükséges az egymásra épülő programrészek megvalósíthatóságát,
- meg kell teremtenie a szükséges anyagi forrásokat és fedezetet.

Tényként kell kezelnünk, hogy az önkormányzati költségvetésben a feladatfinanszírozásra
kapott - évente változő mértékű- összegek és a saját bevételek egyelőre csak a működés
íbdezetére elegendőek. Céljaink eléréséhezelengedhetetlenül szükséges további források
bevonása, melyek között párhuzamosan kell dolgoznunk a saját bevételek növeléséért és
miné 1 s ikere se bb p á|y ázatok révéntö rténő fb rrás szerzé sért.

A

gazdasági program sikeres megvalósítása érdekében, az alábbi fejlesztési alapelveket
kívánjuk követni az elkövetkező időszakban:
- a községi bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának megtartása, a kötelezőnek
tekinthető önkormányzatí feladatok ellátásának - lelretőség szerinti - javítása,
- az önkormányzati intézményekműködésének racjonalizálása, költséghatékony
kö zszolgáltat ások b izto sítása,

- az

önkormányzati ingatlanokkal történő hatékony vagyon1azdálkodás,

önkormányzati

vagyon növelése,

10

az

Ladánvbene Közséq Onkormánvzat Képviselő-testületének 2312015. (lV.

határozata
a 2015 - 20í9. évre vonatkozó gazdasági program elfogadásáról

HATÁROZAT

29.)

Ladánybene Község Önkormányzat Képvise!ő-testütete a községi
önkormányzat 2015 - 2019. évre vonatkozó gazdasági programját az
lőterjesztés sze rint elfogadja.
Határidő: 2015. április 29.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

e

A belterületen élők száma |024.

a külterületen

élők száma 695 fő.

Az

adatok viszon1,lag rövid időszak dernográfiai eseményeit mutatják. ám az adatokbóI
több e gyértelmű következtetést is levonhatunk.

A

A

lakosság létszáma gyakorlatilag stagnál, nem változik.

gyermekek létszámához

képest magas az idősek száma, r,alamint jelentős a külterületi lakosok száma.

2. A

kormány gazdaságpolitikai lépései

A modern, szo|gáltatő közigazgatás reformja keretében a kormány

-

bővítette a kormánl,hivatalok. a kornrányablakok tevékenységét,e7látandó feladatait,
kialakította a járásokat,
változtatta a jegyzői lbladatköröket,
a norínatívtámogatási rerrdszert feladatfinanszrozással egészítetteki,
törvénlt alkotott a közös lrivatalok létrelrozásáról. a 2000 ö alatti települések önálló
lrivatalait megszüntette,
az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattátette,
átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében elvette a személyi
jövedelernadó helybetr maradó részét,- elvonja a gépjárműadó 60 oÁ-át.

A 2013 - Z020-jg tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának
prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelYeremtést, a kis és középvállalkozások
támogatását jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívárya e célokra költerri a konnány.
Támo gatást élveznek az errerg iafe lhasználást

3.

c

sökkent ő korszerűsít ések.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete

Az

önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban legfontosabb szempont

a

kiegyensúlyozott, költségtakarékos költségvetés, valamint a fizetőképesség megtartása.

Az

önkonnányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az állarni nonnatíva,
illetr,e a helyi adók és a helyiségek bérbeadásából származó helyi bevételek elegendőek a
mindennapi működésre. működési hitel igénybevételérenincs szükség.

Az önkormányzat

-

2015. április 8-án az alábbi pénzkészlettelrendelkezik:
költségvetési elszámolás számlák egyenlege:
8.000.000 Ft
15.000.000 Ft.
értékpapírbanlekötött összeg:

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

Az önkormányzat vagyona a 2014, évi zárőmérleg szerint
5 5 .2 8 1

.

000 Ft vagyorrkezelésbe átadott önkormányzatí

1,2

1.190.690.000 Ft. amelyből

v agyo n.

-

részvételazokon a pályázatokon, melyek eredményeként megvalósíthatók egyes
önkormányzat i fej lesztési célok,
környezettudatos, környezetbarát és energia-hatékony szemlélet erősítése és előtérbe
helyez ése a gazdas ágfej le szt és i elképz elések során,
a helyi vállalkozások élénkítése,törekedve a minél nagyobb részvételükre a helyi
fejlesztéseknél,
a munkanélküliség szinten tartása, javítása. a helyi lehetőségek és mozgástér
maximál i s klhasználás áva l,
piac szereplőive1 töfiénő konzultációs és kooperációs kapcsolatok további erősítése,
a civil szervezetek közéleti szerepének és gazdaságfejlesztési, társadalmi kohéziós
fu nkció inak támo gatása, tevékenységük ö sztönzés e.

II.

Általános helyzetértékelés

A 2015 -

2019, évekre vonatkozó gazdasági program csak úgy foga|mazható meg, ha
bemutatjuk azokat a tényezőket, melyek a ciklus során adottságként vagy körülményként
a le gm e gha tár o zőbb an b e fo lyá s o lh atják az ö nko rmányz at i munkát .

1. Demográíiai adatok
Ladányöene Bács-Kiskun megye északi részéntalálható kistelepülés.
4072ha, amelyből 96 ha belterület, s 3976 ha külterület.

A

község tenilete

A község lakónépessége az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

Fő

2010.

2011.

2012.

2013.

1124

1713

17 14

I719

A lakosság nemek szerinti megoszlása:
(2013. december

3l-i állapot)

A lakosság korcsoportos megoszlása:
(2013. december

3l-i állapot)

887 fo ferfi
832 fo nő

0
7
19
63

1,1

-

éves
18 éves
62 éves
évtől
6

I2I
24l

fő
fő

í074 fő
283 fő

A költségvetési bevételek szerkezete az elmúlt két évben az a|ábbiak szerint alakult:
A bevételek aránya (%)

Megnevezés

Intézményi
működési
bevételek
Onkormányz
atok sajátos
működési

o/
/o

2013
l5 393

10

22 691

l4.5

116 522

74

és összege (eFt)

o/
/o

2014
28 444

I2

z7

11

59,]

bevételei

Onkormányz
atok

128 618

53

l5 496

6

költségvetési
támosatása

Működési

1 291

célú
pénzeszköz
átvétel

Hitelck,
pénzmaradvá
nv,Intézmény
finanszírozás
Felhalmozási
célúbevételek
Bevételek
összesen

4. A

754

0.5

42 780

l8

156 651

100

242 935

100

gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az örrkormányzat a gazdasági

prt,lgramban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokaírögzítí:

Meg kell teremteni az önkornrányzat sajátos rnűködési bevételeinek nör,elési lehetőségeit.
F.z azonban nem jelentheti a helyi adók rnértékénekemelését,valamint új adók
bevezetését,

A bevételek nör,ekedését a helyi adókból szárnrazó hátralékok behajtásával kell elérni,
hiszen igazságos köáeherviselés nem valósulhat meg, ha egyes lakosok, vállalkozók neln
tartják be a közösségi egytittélésszabályait.

A

képviselő-testület isrneri a kóltségvetési tárnogatási rendszert, és az elképzeléseivel
összlrangba hozva igyekszik olyan formában, illetve feltétclekkel rrregterernterri. lrogy a
legkedvezőbb ö sszegű támo gatást kapja.

Az önkormányzat áttekinti a nreglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait

lehetőségeit, valamint a fbrlntarlási, űzemeltetósi költségek rragyságát.

és

önkormányzat ingatlanvagyona 1.115.014.000 Ft, amely forgalomképte|en - ezen
belül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű - vagyonból, korlátozottan
forgalornképes vagyo nbó 1 és üzleti vagyonbó l á1l.

Az

A

forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartoző fobb ingatlanok: köáerületek, utak.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe taftoző öbb vagyonelemek jelenleg:
általános iskola, tűzoltőszertár, művelődési ház, községháza. orvosi rendelő, óvoda és az
IKSZT (közösségi ház) épülete, Az izleti vagyon körébe tartoznak a kültenileti szántŐ,
gyep művelési ágú ingatlanok, valamint az önkormányzati bérlakások.

Az üzeme\tetésre átadott vagyon az ivővizhálőzat rendszere.

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

A kiadások aránya (%)

Megneve
zés

Személyi
juttatáso

k

Személyi
juttatáso

és összege (eFt)

2013
59.027

"Á
39

201,4

o/
/o

72 30I

31

14 840

10

L9 446

9

49 435

JJ

69 367

30

21 455

14

48 I43

21

6 796

4

21 704

9

151 553

100

k

iárulékai
Dologi
jellegű
kiadások
Működés
célú
i
pénzeszk
őz átadás
egyéb

támogatá
s

Felhalmo
zási célú
kiadások
Kiadások
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összesen

13

96l

100

d.) Szociáüs és egészségügyiellátás
jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás illetve vállalkozás
szerződés alapján),
- tanyagondnoki szolgálat további működtetése,
- kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése,
- önkormányzatibérlakás építése,kialakítása.
- a település lakosságszámának megőrzése érdekében segíteni és támogatni kell a
fiatalok telek-, illetve lakásvásárlását
- játszőtér bővítése

-

e.) Közbiztonság
térfigyelő-kamerarendszer bővítése.
jó együttműködés fenntarlása a rendőrséggel.
köaerületek. rendezvényekrendjénekmegőrzése

-

f.) Sport -és szabadidős ter,ékenység

-

tornaterem kérdésénekmegoldása, páIyázatilehetőség felkutatása,
sportpálya rnelletti területen vizesblokk kialakítása,
sportpálya melletti területen többfurrkciós sportpálya kialakítása

g.) Civil szen ezetek
- Ladánl,bene Községért Alapítvánnyal

- a

a

jó kapcsolat megőrzése
a jó kapcsolat megőrzése, űjjászervezés

Ladánybenei Polgárőr Egyesülettel

kezderrrényezése.

-

Ladánybenei Football Clubbal a jó kapcsolat megőrzése, újjászervezés
kezdeményezése,
azEgyházzal való jó kapcsolat fenntartása, közös rendezvények szervezése,
a lakosok aktív közreműködésének kérésea rendezvények lebonyolításánál.

2.

Munkahelyteremtés

- a

A

munkanélküliség ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel a munkanélküli
családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az
örrkormányzat szociális kiadásai is emelkednek a támogatások, segélyezésekmiatt, A
munkahell,teremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzaí a íejlesztési
elképzelései kapcsán előnyben részesíti a helyi vállakozásokat/vállalkozőkat,
Itt kell említésttennünk a közmunkaprogram fontosságáról.
A közmunkaprogram és a helyi gazdálkodásfejlesztés köz,el seln azonos. A
közmunkaprogram alapvetően szociális segítségnyújtás,ezzel szemben a helyi gazdaság
fejlesztés sokkal több szereplővel rendelkezik: önkormárryzat, civ|lr szervezetek, lakosok
stb.

A

közmunkaprogram keretében értékteremtő tevékenységetvégzünk: közterületek
ingatlanok karbantartását, kisebb
fejlesztésétis ellátjuk. Önkormányzaíi ív|ajdonban lévő termőfloldek megművelése,

karbantartását és fejlesztését végezzik, önkonnányzati
erdősítése.
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önkormányzat törekszik arra) hogy a gazdasági programban meghatározott
célkitűzéseketlehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás
bevonásával valósítsa meg. Ha a hitel felvétele elkerülhetetlen, az kizárőlag fejlesztési

Az

célra vehető igénybe.

III.
Gazdasági program

1.

Fejlesztési elképzelések

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kö vetke ző álta láno s fej le s zt ési e lképzelés eket határ o zza me 8,.

a 2015 - 2019. évekre a

a.) Infrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések kedvező

hatással vannak a település fejlesztésére.A

megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket eredményez. A képviselőtestület fontosnak tartla aközíthálőzat, a járda, a csatornarendszer, aközvllágitás, illetve
egyéb szolgáltatások biztosítását, ezért az alábbi fo fejlesztési terveket határozzameg:

-

a község teljes körű szennyvizháIőzatának kiépítése.
utak szllárd burkolattal való ellátása, meglévők rekonstrukciója,
járdák felújítása, építése,
közvilágítás bővítése, korszerűsítése,
kültertiletidűlőutakrendbetétele,
önkormányzatiintézmények energetikai korszerűsítése,
faluközpontkialakítása,
helyitermékek értékesítésilehetőségeinek megteremtése,
a rendezési tervben foglaltaknak megfelelően a Petőfi Sándor utcával párhuzamosan
építésitelkek kialakítása.

b.) Környezetvédelem
- parlagfiíirtás, á|talános gyommentesítés,
- középületek környezeténekrendezése, parkosítása,
- közterületeink virágosítása, parkosítása,

c.) Oktatás, művelődés
fenntartásban lévő általános iskolával

- az állami
-

a jő

lehetőségekhez mérten költségvetési támogatása,
ladánybenei gyermekek oktatási intézménybe történő száIlitása,

kapcsolat

tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása

(Bursa

fenntartása,

Hungarica

ösztöndíjprogtam),
ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon résztvevők számának növelése,
önkormányzatirendezvények magas színvonalon való megrendezése,
Megyei Könfiári ellátásban való részvételmegtartása,
eMagyarország Pont további működtetése,
testvértelepülési együttműködés erősítése.
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5. Előterjesztés a

tanyagondnoki szolgálat szakmai

felülvizsgálatára
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

programjának

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a tanyagondnoki mikrobusz beszerzésére
vonatkozó pályázat miatt szükségszerű a tanyagondnoki szolgálat szakmai programját
módosítan i, amelyre az előterjesztés vonatkozik,

A képviselők részérőlészrevétel,hozzászólás nem hangzott

A képviselő{estület 7 igen
határozatot hozta:

szavazattal

-

Ladánvbene Közséq önkormánvzat
határozata

el,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Képviselő-testületének 2412015. (lV. 29.

a ta nya gond noki szolgá lat szakmai progra mjá nak

e

)

lfogadásá ról

HATAROZAT
Ladá nybene Község Képviselő-testü lete az ön korm ányzat fen nta rtásá ba n lévő
tanyagondnoki szoIgálat szakmai programját e határozat'l. mellékletétképező
formában elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. április 29.
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Ladánybene Község Onkormányzat
ta nyagond noki szolg álatának
(6045 Ladánybene, Fő út 66.)
szakmai programja

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1 12000. (l 7.) SZCSM rendelet és az önkormányzat tanyagondnoki
szolgáltatásról szóló 1112009. (X. 22,) rendelete alapján - a település tanyagondnoki
szo gá ltatá sá na k sza km a i p ro g ra mj át az alábbiak sze ri n t határozza meg.
A szakmai program a ladánybenei önkormányzat közigazgatási területén működő
l

tanyagondnoki szolgáltatásra terjed ki.

l. rész

A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata
A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületen

élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élók életfeltételeinekjavítása, a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének
elősegítése, a tanyákon élők szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés,

valamint a jobb életminőség elérése.
A tanyagondnoki szolgálat az önkormányzat saját rendelete, az 112000. (|. 7.) SZCSM
rendelet 39. § (1)-(3) bekezdései, valamint a helyi szükségletek alapján
közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat),
valamint
az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.
A szolgáltatás igénybevételérejogosultak köre: a településen életvitelszerűen tartózkodó
külterületi lakosság, aki aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá
válik a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére.
A tanyagondnoki szolgálat a külterület alábbi részétlátja el: Gödörállási dűlő (kivéve. 19
_ 45i, Órszágúti dűlő (kivéve.23 - 46), Pálinkás dűlő (kivéve: 16 - 34), Csíkos dűlŐ,
Baracs l. dűlő, Baracs ll, dűlő, Jajgató dűlő, Hosszúszékidűlő.
A szolgáltatás működtetésével a külterületi lakosság jelentős részétbevonjuk a
szolgáltátásba, az 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanyagondok és az
1 mikrobusz gépjármű biztosításával.
A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
A tanyagondnok feladatellátása során szükség szerint együttműködik a telePÜlési
intézményekkel:az óvodával, iskolával, szociális és egészségügyi intézménYekkel,
m űvelőd ési házzal és kö nyvtá rral.
Az együttműködés módja: jelzés szóban, telefonon, esetleg írásban bármely fél részéról.
Egyűetés a polgármesteri hivatal kijelölt dolgozójával, vagy a polgármesterrel,
amennyiben az űgy bonyolultsága ezt kívánja.
ll. rész

A települési, lakossági szükségletek bemutatása
Ladánybene Bács-Kiskun megye északi részéntalálható kistelepülés. A község terÜlete
4072ha, amelyből 96 ha belterület, s 3976 ha külterület.
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A község népességeaz elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

2011.0í.01.
Fő

2012,01.01.

2013.0í.01.

1713

1724

1714

A lakosság nemek szerinti megoszlása:
(201 4.

január

(201 4.

1

-i állapot)

január

1719

887 fő rcrti
832íő nő

A lakosság korcsoportos megoszlása:

1

2014.01.0í.

-i állapot)

0
7
19

63

-

121fő
241fő

6 éves

18 éves

62 éves
évtől

1074 fő
283 fő

A belterületen élók száma 1024, a külterületen élők száma 695 fő (40,43%)
A szolgáltatássa! ellátni kívánt település szociális jellemzői:
munkanélküliségi ráta:
személyszá ító 9épjá rművek számallakosság szám a ránya,
más tele pü lésre do lgo zni járőklhelyben fog la koztatottak aránya:
60 év felettiek aránya.
14 év alattiak aránya:
nők aránya:
l l

l

Az

ö n k o

rm

á

nyza t

á l ta

l

fe n nta

rtott

i n té z

mé nyek, k

ö

zszo

lg á

l

6,73 %
34,2 %
100 % alatti
21,87 %
15,12 %
22,22 %.

tatá so k :

Ladánybenei Csiribiri Óvoda
lKSZT, könyvtár, művelődési ház
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
A településen államifenntartásban egy 8 éűolyamos általános iskola működik.
A községben 1 vegyes (felnőtt, gyermek) háziorvosi körzet, 1 fogorvosi körzet, 1 védőnői

körzet

Kunbaracs községgel együtt

-t 1

gyógyszertár,

1

posta működik,

1

takarékszövetkezet, 1 pénzfelvevő automata érhető el.
Az önkormányzat az időszakosan megjelenő Hírmondóban tájékoztatja a lakosságot az
aktuális hírekről, információkról.
A környezó települések közötti közlekedés helyközi járatokkal megoldott, Kecskemétre
és a szomszédos településekre, valamint Budapestre.
Az alapvető szociális ellátások mellett a házi segítségnyújtás,a gyermekjóléti
feladatokat támogató szolgáltatást a község társulási formában Kerekegyháza és
Térsége Feladatellátó Társulásban látja el,

A lakosság a település méretéből és földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az alapvető
kereskedelem és a lakossági szolgáltatások területén ellátott, egyéb szolgáltatások a
közeli városokban (Lajosmizse, Kecskemét) elérhetőek.
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lll. rész
A./ A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások
körébe tartozó alapfeladatai
1.

közreműködés az étkeztetésben

A feladatellátás tartalma, módja:
A tanyagondnok kiemelt - a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált feladata az igénybevevők részérea napi egyszeri meleg étel ételhordóban történő
házhoz szállítása külterületen. A tanyagondnok ezt a feladatot szóban vagy írásban
jelzett igények alapján látja el, egyeztetve a szolgáltatást nyújtó Csiribiri Ovoda
élelmezésvezetőjével. Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való
beszélgetés során a további alapellátási igények felméréseés továbbítása a feladatellátó
szociális intézmény felé. A tanyagondnok a további szolgáltatásokra vonatkozó igényeket
írásban rögzíti, és javaslatot tesz a feladatellátónak azok megoldására.
Közremű ködés az étkeztetésben na pi rendsze resség ge!

,,X"-szel

személv
11-20 fő ellátott személv
20 fő felett ellátott személv

x

1

ielölni

-1O fő ellátott

2. Közremű köd és a házi se g ítség ny

új tás b

iztos ításá ba n

A feladatellátás tartalma, módja:
Aházi segítségnyújtáskeretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívÜl
esnek a képesítettgondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi
higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén.

A

tanyagondnok segítségetnyújthat a

rászorultak fizikai erejét és/vagy

mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában
ház körüli, szakképesítéstnem igénylő feladatok (izzó, gázpalack, zár stb. cseréje),
kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások,
nehezebb tárgyak mozgatása, hó eltakarítás, fűnyírás (szükség esetén közhasznú
munkások bevonásával)
a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk,
fogyasztási cikkek stb, beszezése, A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket
írásban rögzíti, a vásárlás igénylőjétől előleget vesz át, és a kért árucikkeket helyben
vagy az útja során érintett más településen vásárolja meg. A vásárlásról köteles
nyúgtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a
bizonylat átadásával - abeszezett áru átadásával egyidejűleg! - elszámolni.
:

Közreműködés a házi segítségnyújtásbanheti rendszerességgel

,,X"-szel

ielölni

1-5 fő ellátott személy

6-10 fő ellátott személy
10 fő felett ellátott személy

x

2I

3. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
A felad atell átá s tartal ma :

biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való
bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a település külterületi lakói
számára, A tanyagondnok feladata: a helyben vagy a legközelebbi település(ek)en

A szociális

elérhetó szolgáltatások igénybevételéneklehetőségeire vonatkozó információforrások
információk felkutatása, és a tanyasi lakosság ezek alapján törlénő tájékoztatása.

és

A feladatellátás rendszeressége; Folyamatos.

közreműködés a közösségi és szociális információk
szolqáltatásában

,,X"-szel

ielölni

1-30 fő ellátott személv
31-70 fő ellátott személv
70 fő feletti ellátott személv

4. Közrem

ű

X

ködés az egyé b

a la

pszo lgá ltatásokho z v alő hozzáfé résben

A feladatellátás tartalma, módja:
A tanyagondnok fontos feladata A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993, évi lll. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a
gyermekjóléti szolgálat igénybevételéheznyújtott segítség,az ezen intézményekkel,
szakembereikkel való folyamatos kapcsolattartás, i9ény esetén a szakemberek
szállítása.
A tanyagondnok munkája során folyamatosan figyelemmel kíséria lakosság, és

veszélyeztetett családok életkörűlményeit. Eszlelnie kell a
veszélyhelyzeteket, a különböző szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb,). KülönÖs

különösen

a

figyelemmel kell lennie a gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a
cóátaoon belüli erószakra. Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles
tájékoztatni a fenntartót, hogy a szükséges intézkedésekre(megelózés, kríziskezelés)
sor kerülhessen.
A tanyagondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben
(otthoÁbá szállítás, gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való együttműködés, a
krízishelyzetben lévő csal ád ok szakem be rekkel törté nő látogatása).
A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kíséria magányosan élőket, esetleges
egészségromlásukról tájékoztatja a háziorvost. Amennyiben azt tapasztalja, hogY
oimaguliról saját háztartásukban már segítséggelsem képesek gondoskodni, jelzi az
ellátáJ szükségességéta fenntartónak ill. a szociális intézményhálózat munkatársainak.
A magateheteilen slemélyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről,a
kórházba vagy otthonba került egyedülálló külterületi lakosokat látogatja.
A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése va§y a tanyagondnok
bejelentése alapján vehető igénybe,

közreműködés az

egyéb alapszolgáltatásokhoz

hozzáférésben
Nincs
Eseti
havonta leqalább két alkalommal
hetente leqalább két alkalommal

valő

,,X"-szel

ielölni

x
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5.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése

A feladatellátás tartalma, módja:
A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi
intézménybeszállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati
segédeszközök beszezését.
A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a településen élő külterületi betegek minél

gyorsabban jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez.
A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni. A településen kívüli betegszállítás esetén
alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára előírt idópontokhoz. A
ferlőző betegek szállításánál különösen körültekintően kell eljárni. A tanyagondnok a
betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást
nem helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő
kihívására - vagy megérkezésérenincs lehetőség.
A betegszállítás biztonságos megoldása érdekébena tanyagondnoknak rendelkeznie kell
az a la pvető e lsőseg ély-nyújtási ismeretekke l.
A tanyagondnok munkájával hozzájárul a lakosok egészségiállapotának megőrzéséhez
azáltal is, hogy aktívan részt vesz a betegségmegelőző tevékenységek,akciók
szervezésében, tájékozódik és tájékoztala a lakosságot a szűrővizsgálatok
lehetőségéről, helyszínéről, idópontjáról,
A receptek kiváltása ésa gyógyszerek időben történó házhoz szállítása nagy segítség a
betegeknek, a háziorvossal és a gyógyszertárral való jó munkakapcsolat esetén
zökkenőmentessé tehető, ltt külön figyelni kell arra, hogy a gyógyszerek név szerint
kerüljenek külön csomagolásra, és az elszámolás is pontos legyen, a vásárlást nyugtával
kell igazolni.
A betegszállítás mellett az egészségUgyi dolgozók szállításában történő közreműködés is
lehet feladat, amennyiben az a településen másképp nem megoldható (pl. védőnő).
Felmerülhet az igénye az esti vagy hétvégiorvosi ügyeletre történő szállításnak, ezt
akkor kell megoldani, ha az ügyeletes orvos várhatóan nem tud időben a helyszínre
érkezni.
,,X"-szel
Háziorvosi rendelésre szállítás
ielölni
Nincs
hetente eqvszer
hetente többször

x

naponta

Egyéb egészségügyi intézménybe szálIítás

,,X"-szel

ielölni

nincs
havonta vaov ritkábban
kéthetente eqvszer
x

hetente eqvszer

Gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz
hozzájutás biztosítása (havi átlagban)

való

,,X"-szel

ielölni
X

1-1o fő

11-2o fő
20 fő felett
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6. GyermekszáIlítás, óvodások, iskolások, fiatalok szálIítása

A

felad atel l átás tartal ma:

A tömegközlekedés hiányosságai, illetve a külterületi nagy távolságok és a gyermekek

biztonságos közlekedése érdekébena tanyagondnoki gépjármű részt vesz a gyermekek
A gyermekszállítási feladatok egyik része az óvoda- és az iskolai
tan kötelezettség megoldásában tö rténő seg ítségnyújtás.

szállításában.

Gyermekszállítás: óvodába, iskolába

,,X"-szel

ielölni
Nincs
leqalább eqy forduló naponta

B./ A tanyagondnoki

x

szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belü!i
kiegészítő feladatai

1. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése,
segítése
A feladatellátás taftalma:
A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élő külterületi lakosság
életminőségének javítása. Ez jelenti a helyi társadalom demokratikus működéséből
fakadó élénkközéletet, civil szervezetek lététés működését, amit a szolgálat fenntartója
támogathat. A feladat elvégzésébennagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a
település lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható
kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie, Feladatainak egy része a gépjárművel történő
szállítás megoldása, a feladatok más része a rendezvények szervezésével,
kapcsolatos,
népszerúsítésével
A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események
szervezéséreis kiteried. azoknak rendszeres szervezöie lehet
Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
,,X"-szel
ielölni
nlncs
esetenként

X

2. Egyéni hivatalos ügyek intézéséneksegítése, lakossági igények továbbítása

A fe l ad ate ll átá s tartal m a :
Segítségnyújtása lakosság hivatalos ügyeinek intézésében,amely történhet a
szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az
ügyek tanyagondnokok által történő elintézésével.lde tartozik a különféle ügyek
elintézéséről(milyen ü9yben hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell
beszerezni ill. benyújtani) való tájékozódás és tájékoztatás is.
A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat
felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni,
és a visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a
la kossá gga l, p rob lé má ikat, kéréseiketmegha llgatja.
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Az önkormányzati munkát segíti a hivatal leveleinek, szórólapjainak kézbesítésével,a
h i rd

etmények h irdetőt áblára történő kihelyezésével.

Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés

,,X"-szel

nincs
esetenként
hetente leoalább kétszer

X

ielölni

naoi rendszeresséooel

3. Egyéb Iakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés

A fel ad atell átás tartalma:
olyan feladatok taríoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz

sem tartoznak:

Napi beszezések. a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk (pI

é lel m

isze

re

alapvető

k besze rzése és házhoz szá ítása )
l l

Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával va9y megbízásuk alapján - a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű
bes}ezések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek kímélése
a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással (nyáron cukor- és
gyümölcsbeszerzés, pl. ,,szedd magad akciók" helyszínéreszállítás, télen a
disznóvágással kapcsolatos beszerzések, ünnepi bevásárlások (karácsony, szilveszter,

húsvét).
A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az
állattartásÉoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása.
Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása.
Költöztetés segítése,lűzifa beszezés, tanyai termék lháztájilhelyi kispiacra szállítása.

Egyéb

lakossági
közremúködés

biztosításában

szolgáItatások

való

,,X"-szel

ielölni

Nincs
x

Esetenként
hetente leqalább kétszer
naoi rendszeresséqqel

A tanyagondnoki szolgálat álta! nyújtott közvetett- az önkormányzati feladatok
megoldását segítő - szolgáltatások
A tanyagondnok - amennyiben az nem az alapfeladatként meghatározoít személYes
segítségnyújtás rovására történik közreműködhet azon önkormányzati feladatok
mJgobásábán is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a község külterületi lakosságának
min?l;ouo ellátása, tájékoztatásá, oe amely feladatokat nem személyesen és kÖzvetlenÜl
rászorulók, igénybevevók számára végzl llyen feladatok lehetnek:
az
"gyes
ételszállítás: szükség esetén önkormányzati intézménybe(óvoda, általános iskola) a
település ellátását, murooeset szolgáló anyag- és árubeszerzés az ÖnkormánYzat
és intézményeiszámára,
G./
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önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére(írásos
anyagok, szórólapok terjesztése - a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a
szórólapok külterületi házhoz juttatása),

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

tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások
A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális
segítségnyújtástvégezve egyúttal részétképezi annak a közlekedési rendszernek,
amelynek révéna helyi lakosság általános szükségleteinek kielégítését
az emberek
szállításával segíti.
A tömegközlekedés elégtelensége (p|. a volánbuszok megállóinak távolsága) okot adhat
a tanyagondnoki tevékenységikör közlekedési szolgáltatásokkal történő bővítésére.A
D./ A

tanyagondnoki szolgálat menetrendszerű járatot nem üzemeltethet, a
tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása az alapfeladatokat nem
akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az egyedi eseteket
preferálja (késói járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás).

A feladatellátás módja:
A fenntartó utasításai alapján, összehangolva az alapellátási feladatokkal.
Közremű ködés a tömeg közlekedés

he

z

v

alő hozzáj utásba n

,,X"-szel

ielölni

nem vesz részt

esetenként részt vesz
rendszeresen részt vesz

x

szolgáltatás összteljesítményét jelző mutatók
A tanyagondnoki tevékenységtelepülésen belüli és településen kívüli feladatellátást
egyaránt feltételez. A tanyagondnoki szolgáltatás elemei a gépjármű igénybevételével
E./ A tanyagondnoki

látható el.

Tervezett gépkocsifutás havi szinten

,,X"-szel

ielölni

1000 km alatt
1000-1500 km
1

500 km feletVszolqálaVhó

X

fenntartó, a tanyagondnok és a helyi közösség számára egyaránt fontos, hogy a
tanyagondnoki szolgálat teljesítményét,hatékonyságát ismerje, A hatékonyság egyik
mutatója az ellátott lakosságnak az összlakossághoz viszonyított aránya, Cél, hogy ez az
arány minél magasabb legyen, a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételérejogosultak
minél nagyobb hányada részesülhessen a szolgáltatásban.

A
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Az

el!átott külterületi lakosság aránya

tekintetében

az összes

szolgálat

,,X"-szel

ielölni

30% alatt

30 % felett

X

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

lV. rész
Tájékoztatás, kapcsolattartás, igénybevétel,ellátott- és munkajogi kérdések

A tanyagondnoki szolgáltatások közzétételének módja
A tanyagondnoki szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon kell
közzétenni:

-

hirdetményben, a szokásos helyeken,
- szórólapokon, minden lakásba eljuttatva,
- helyi rendezvényeken: közmeghallgatás, településfórum,
- a helyi médiákban: rádió, tv, kábel{v, újságok, hírlevelek,
- személyesen, élőszóban, a tanyagondnok, a polgármester, képviselók, illetve hivatali
dolgozók útján.

A szolgáltatássaI kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
A szolgáltatásokkal, és a felmerúló problémákkal kapcsolatban tájékoztatást
munkaidejében a tanyagondnok, ügyfélfogadási időben a polgármester illetve a
polgármesteri hivatal erre felhatalmazott dolgozója - aljegyző - ad. A tájékoztatás alapja
a helyi önkormányzatnak a tanyagondnoki szolgáltatást is magában foglaló helyi szociális
rendelete, illetve a működési engedélyt kiadó hatósághoz benyújtott szakmai programja.

A kapcsolattartás lehetséges módjai
Személyesen: a tanyagondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek
többségében az igénybevételkor kerül sor. Az igénybevétel dokumentálása az adott
szolgáltatás elvégzésénekelismerésétigazolő szolgáltatásnaplónak az igénybevevő
részérőltörténő aláírásával történhet.

Telefonon: a tanyagondnok számára biztosítani kell a telefonon történő mobil
elérhetőséget, hogy az igénybevevők távollétébenis jelezni tudják számára
szükségleteiket.
Írásban: rendszeres ellátási igényét,észrevételeit és esetleges panaszail az ellátottak
írásban is jelezheti a szolgáltatás fenntartójának,

A szolgáltatás igénybevéteIiszándékának jelzése
A szolgáltatással ellátott külterületi rész lakossága a helyben szokásos tájékoztatási
módozátok szerint értesül a lehetőségekről. A lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a
tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon, a szolgáltatást fenntartó a polgármesteri
rrivátaJban pedig személyesen, illetve írásban jelezhetik a szolgáltatásról tájékoztató
dokumentumokban megjelölt személynél.
A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényétminimum 2
munka-nappal előbb bejelentheti és egyeztetheti a tanyagondnokkal, a településen kívÜli
27

szolgáltatási igényétpedig 4 munkanappal elóbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A
feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétó|, másrészt a bejelentett probléma

fontosságától füg9.

Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől,
a fenntartóval kell egyeztetni,

A tanyagondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésénekmérlegelésekorü9yelni kell
arra, hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tarloző
alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának
figyelembe vételévelkell dönteni.

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

A

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

A tanyagondnoki szolgáltatás adott időpontban történó igénybevételénekindokoltságát a

tanyagondnok ilL a fenntartó az igénylő adott élethelyzete, rászorultsága alapján állapítja
meg, függetlenül az igénybe vevő egyéb, az akut élethelyzetet nem feltétlenúl

befolyásoló körülményeitől (családi körülmények, jövedelmi helyzet stb.). , A
tanyagondnoki szolgálat az ellátottak élethelyzetükből adódó szükségleteit köteles
kielégíteni.

- Az

ellátást igénybe vevőnek joga van

legfontosabb adatok megismeréséhez.

Az ellátást

a

szolgáltatás működésével kapcsolatos

igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a

magánéletével kapcsolatos titokvédelem, különös tekintettel az egészségiállapotával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival, szociális helyzetével kapcsolatos
információkra,
- Panasztételi eljárás: Panasszal a fenntartó felé írásban beadott kérelemmel lehet
fordulni, A panaszt a fenntartó 8 munkanapon belül köteles elbírálni és írásban
megválaszolni, Amennyiben a szolgáltatás igénylője a választ nem tartja kielégítőnek, az
ellátott jogi képviselő útján érvényesíthetijogait.
- lgényérvényesítésönálló útja a terúletileg illetékes ellátott jogi képviselő útján,
Elérhetősége: Ladányi Mónika
20l489-9605
Iadanyi,monika@obdk. hu

A tanyagondnoki szolgáltatást végzők jogai
- A tanyagondnoki szolgáltatást végző - önkormányzati fenntartó esetén közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló számára biztosítani kell, hogy a
munkavégzéshezkapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi
méltóságát és személyiségi jogait, munkáját elismerjék, valamint a fenntartó megfeleló
m u n kavégzési kö rü ményeket b iztosítson számára.
- A munkavállaló munkakörében - esetlegesen - történő felelósségre vonása csak a
l

fentiekkel arányosítható.
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A

tanyagondnok jogosult munkavállalói jogainak érvényesítésére
a Munka

Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény alapján.

A tanyagondnok helyettesítése
Az önkormányzat alkalmazásában lévő szakképesítésselrendelkező közalkalmazott
által.

Egyéb -

V. rész
a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos

- előírások

Személyi feltételek

Ladánybenén egy tanyagondnoki szolgálat működik, egy tő közalkalmazotti
jogviszonyban fog lalkoztatott tanyagondnokot alkalmazun k.
Az alkalmazás minimum feltételei: 8 általános iskolai végzettség,tanyagondnoki
alapképzéselvégzése(fenntartó által finanszírozott), ,,B" kategóriás gépjárművezetői
engedély.
A tanyagondnok köteles a munkáltató á|tal támogatott kötelező továbbképzéseken részt
venni, és a közalkalmazottak számára előírt kreditpontokat megszerezni.
A tanyagondnok számára lehetőséget kell biztosítani - a feladatellátáshoz szükséges közösségi összejöveteleken való részvételre, a szakmai szervezetekkel (megyei vagy
regionális tanyagondnoki egyesületek, Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség,
Tanyagondnoki Hálőzat Országos Módszerlani Osztálya) történő kapcsolattartás. A
tanyagondnok köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra vonatkozó etikai
sza bályokat beta rta n i.
A tanyagondnok köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli munkába rendelés
esetén az előirt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas állapotban,
A tanyagondnok esetleges egészségü9yi, fiziológiai állapotváltozását köteles
munkaadójának mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez különösen
vonatkozik a gépjárművezetés alóli felmentésre, amennyiben esetleg más feladatok
ellátásban az említett problémák miatt nem akadályozott.
Tárgyi feltéteIek
A tanyagondnoki feladatok ellátásához az önkormányzat egy darab mikrobusz
gépjárművet biztosít. A nagyobb méretű tárgyak ltűziía, költöztetés/ szállítása érdekében
1 db utánfutó biztosítása megoldott,. Jelen szakmai program 't. sz. függeléketartalmazza
a Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatot.
A tanyagondnoki gépjárművet zárt, helyen kell tárolni, a tanyagondnok köteles a
tanyagondnoki gépjárművet használat után minden nap ezen a helyen leállítani. A
tanyagondnok köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel
kísérni (km-óraállás).

A tanyagond nok a feladatai ellátásához készpénzellátmányra jo9osult.
A tanyagondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a
tanyagondnoki gépjármű mellett a feladatellátásához szükséges egyéb, a szolgáltatást
fenntartó rendelkezésére álló eszközöket is használni (számítógép, intemet, telefon, stb).
A fenntartó saját költségén - az ellátottakkal való kapcsolattartás, a megoldandó
feladatokról való gyors értesülésés a hasonlóan gyors problémamegoldás, valamint a
lehető leggyorsabb, és leggazdaságosabb cél eléréseérdekében mobiltelefon
használatát biztos ítja a tanyagond no k szá mára.

A tanyagondnok tevékenységének,a szolgáltatások igénybevételénekdokumentálására
a Tanyagondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztálya által készített
formanyomtatványt használja.

A szolgálat fejlesztési tervei, megvalósítása:
Ladánybene Község tanyagondnoki szolgálatának fejlesztési elképzeléseita szakmaí
program 1 . számú melléklete tar7almazza.

Záradék:

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat
szakmai programját 2015, április 29 - i képviselő{estületi ülésén2412015. (íV. 29.)
határozattal elfogadta, egyidejűleg a 2012. július 23. napján elfogadott szakmai
programot hatályon kívül helyezte.

Ladánybene, 2015. április 29.

\ti,_i*3**-_,
Kardos Attila'
polgármester
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1.

melléklet

Fejlesztési elképzelések

Ladánybene Község Önkormányzata 1999. évtől tartja fenn a településen a
tanyagond noki szolgá|atot.
Ladánybene nem tar.tozik a hátrányos helyzetű települések közé, de a külterületen élők
helyzetükből adódóan hátrányos helyzetűeknek tekinthetőek. A külterületi lakosság
száma 695 fó.
A szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületen élők
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a
közszolgáltatásokhoz való jutás és a szociális alapellátások kiépítésénekelősegÍtése, a
tanyákon élők szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint jobb
életminőség elérése.
A szolgálat igénybevételérea településen életvitelszerűen tartózkodó külterületi lakosság
jogosult. A szolgálat működtetésével a külterületi lakosság jelentős részétbevonjuk a
szolgálatba , az egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanyagondnok és az
egy mikrobusz gépjármű biztosításával.
A tanyagondnoki gépjárművet a szolgálat működése óta egyszer lecseréltük, a jelenlegi
mi krobusz 2006-os évjáratú.
A gépjármű kilométeróra állása: 210.461 km, havonta átlagosan 2.000 km{ tesz meg a
gépjármű,

-

A tanvaqondnokok által ellátott feladatok, közreműködés:
az étkeztetésben,
házi segítségnyújtásban,
közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
egyéb alapszolgáltatásokhoz valő hozzáférésben,
egészségügyi ellátáshoz valő hozzájutásban,
gyermekszállításban, óvodások, iskolások szállításában,
közösséoi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvénvek szervezésében,
seqítésében
hivatalos ügyek intézésében,lakossági igények továbbításában,
lakossági szolgáltatások biztosításában
önkormánvzatifeladatokmeqoldásában
tömegközlekedési eszközhöz való hozzájutásban,

KüIterüteten nem elérhetőek a következő szolqáltatások, ezért azt a rászorulÓ,
jeile,Tlzően gépjárművel nem rendelkező lakosok a tanyagondnoki szolgálat
segítésévelérhetik el
:

-

jegyzőlönkormányzati

hivatal

posta

háziorvosi rendelés
gyermekorvosirendelés
védőnői szolgálat
gyógyszertár,
gyermekjólétialapellátás,
óvoda
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-

iskola ( alsó - és felső tagozat)
művelődési ház
könyvtár,

szociális intézmény szolgáltatásai: tanyagondnoki szolgálat, jelzőrendszeres házi
segítségnyÚjtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás
élelmiszerbolt
egyéb szakboltok, iparcikküzlet
gázpalack-csere telep
táp{erménybolt
lakossági szolgáltatások ( fodrász, háztartási gépjavító stb)

Ladánybene munkanélküliségi rátája 6,73 oÁ, területi eíoszlás tekintetében azonban
tény, hogy külterületen élő csa|ádok között naqvobb a munkanélküliséq,sokan az

olcsóbb megélhetésmiatt költöznek ki tanyára.
Ladánybenén a személyszállító gépjárművek és lakosságszám aránya 34,2 o/o.
Jellemzően a kúlterületen élők oépíárműveínem rendelkeznek. Általános közlekedési
mód a kerékpár, amely azonban a nagyobb vásárlások esetében nagyon nehézkes
szállítási mód, A nagy távolságok miatt a tanyagondnoki szolgálat nyújtja részükre a
kapcsolatot a belterületen elérhető szolgáltatások tekintetében"
A tanyagondnoki szolgáltatás ellátotti köre leginkább a kisgyermekes családok ( í4 év
alatti gyermekek aránya a településen: 15,12oÁ|, a nők ( a településen élők 22,22o/oa nő) az idősek (60 év feletti lakosok aránya 21,87 oÁ|, fogyatékkal élők és
mozgáskorlátozottak, mivel a szolgáltatást kiemelten ők kérik.

Figyelembe véve a jelenleg használatos gépjármű vonatkozásában
- a futott kilométert,
- azátlagos havi futásteljesítményt,
- a gépjármű korát,
- a növekedő karbantartási igényt,
- a növekvő szervízelési költségeket,
a gépjárművek új gépjárművekre vaIó cseréje szükséges
- a külterületi lakosokat érintő szo|gáltatások minőségének megtartása,
- a szolgáltatás ellátásnak biztonsága,
- a működési kockázatok csökkentése érdekében.

A szolgálaI zavarlalan, a jogszabályoknak megfelelő működésének alapfeltétele, hogy a
szervezet rendelkezzen több személy szállítására alkalmas üzemképes, üzembiztos
gépjárművel.

A

tanyagondnoki szolgálat működtetésében lévő gépjárművet az önkormányzat
folyamatosan karbantartja, azonban az eltelt idő és a rendszeres földúton törlénő
használat miatt felúj ítása gazdaságta lan ná vá lt.
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LADÁNyBENE KözsÉc öruxonMÁNyzAT xÉpvlselő-resrülere
cÉp.lÁnu ű üzemelTETÉsl szABÁLyzATA
a tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához
l.

A GÉpJÁRMűHAszNÁlnrrru KApcsoLATos

ÁlrelÁruos szABÁLyoK

1. A szabályzat hatálya kiterjed a Ladánybene Község Önkormányzata tulajdonában
lévő, - és tanyagondnoki szolgáltatás ellátása érdekébenhasznált gépjárműre, annak
vezetőjére, valamint azüzemeltetésében résztvevő, aztirányító és ellenőző személyre.
2. Ladánybene Község Önkormá nyzata tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátása
érdekébena következő gépjármű üzemel:
- üzemi használatú gépkocsi: FORD TRANSlT
Az üzemi használatú gépkocsi elsősorban a tanyagondnok tevékenységénekellátása
érdekébenkulcsos rendszerben működik.

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

4, Ladánybene Község Önkormányzata gépjárműve csak menetlevéllel közlekedhet.
gépjármű,
A
illetve gépjárművezető menetokmánnyal (menetlevéllel,) való ellátásáról a
hivatal pénztárosi feladatokat ellátó ügyintézője gondoskodik.
5.

A gépjármű használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány - menetokmány:

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

6. A menetlevelet naponta kell vezetni, melyen a gépjármú vezetóje feljegyzi a megtett utat,
az indulás és érkezésidőpontját, a gépjárműhasználat célját (pl. ebéd szállítása, vásárlás,
levelek kézbesítése),korrekciós tényező alkalmazásának alapjául szolgáló körülmény. A
m e n etl evé le n f e lje g yzett ad ato kat a g é pjá rm űv ezető aláir ásáv al igazolja.

A

menetlevélen javítást csak áthúzással, valamint
vé9rehajtani.

7.

a javítást végző aláírásával

lehet

8. A menetlevél vezetését,valamint annak adatait a Polgármester köteles havonta
ellenőrizni, ezért a tanyagondnok köteles ezen időpontra a menetlevelet a Polgármesternek,
a tanyagondnoki tevékenységnaplóval együtt, leadni, Az ellenőrzés megtörténtét a
menetlevélen fel kelljegyezni. A Polgármester ezek ellenőzési kötelezettségét átruházhala,
9. A menetlevél szigoru számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A
felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra
vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevelek megórzéséérta pénztáros
felelős.

10. A gépjármű üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek
megfelelő műszaki állapotban tartása érdekébena járművet vezető tanyagondnok
haladéktalanul köteles jelezni az Önkormányzat Polgármestere felé, ha jármű üzemben
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tartásának valamely akadálya merül fel (p| műszaki vizsga érvényessége,
környezetvédelmi vizsgálat érvényességelejárt, rossz műszaki állapotban van a

gépjármű)

11. lndulás előtt a gépjármúbiztonsági berendezésének műszakí állapotáról és
működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győzódnie, Ellenőriznie kell
továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglététés a KRESZ előírásainak
va|ó megfelelését.
12. A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérniea
gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan
működését,

közbeni műszaki hibára utaló jelenség észleléseesetén a jármű állagának
megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében- ha a gépjárművezetó a hibát
megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a

Az üzem

gépjármű telephelyére, illetve a hiba megszüntetése érdekébensegítséget kell kérni.

Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell tüntetni,

13.

A

kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település,

országúti távolságot jelző km. tábla) a menetlevélre fel kell jegyezni,

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

ú G ÉpKocsl
használatának rendje

ez üzew HAszNÁLAT

Altalános szabálvok

Az üzemi használatú gépkocsit elsősorban a közigazgatási határon belül, de azon kívül
is lehet használni, amennyiben a használat célját Ladánybene Község Polgármestere,
jóváhagyta, illetőleg a munkakörülmények, az elvégzendő feladat jellege azt indokolttá teszi.
A menetlevélen szereplő adatok alapján az adott munkaterületre vonatkozóan vezetett
1

.1.

tevéke nység napló sze rinti gépj á rmű haszná lat tekinthető indokoltna k.
1.2.

A Ladánybene Község Önkormányzata által üzemeltetett gépjármű tárolási helyét:
Ladánybene, Fő út 66. szám határozza meg.

álló, az arra
1 .3 A gépkocsit Ladánybene Község Önkormányzatánáljogviszonyban
jogosító engedéllyel rendelkező személy vezetheti. A gépkocsi vezetésérevonatkozó
engedélyt a Polgármester adja ki, A kiadott engedélyeket a pénztáros őrzi. A gépkocsi
vezetésére vonatkozó, névre szóló engedély annak a dolgozónak adható, aki legalább 1
éve ,,B" kategóriájú, érvényesvezetői engedéllyel rendelkezik, és vállalja e feladat
elvégzését.
Az engedélyt be kell vonni, ha tudomásra jut, hogy az engedéllyel rendelkező a gépkocsi
vezetésétengedéllyel nem rendelkező személynek átengedte.
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llI.

üzeuenvec ellÁrÁs, etszÁtuolÁs
A gépjármű üzemanyag fogyasztási normájának, valamint az üzemanyag felhasználás

ellénértékének(továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következŐk szerint
történik:

1.1.

Az

üzemi használatú személygépkocsi üzemanyag fogyasztási normáját

-

a

módosított 60t1992. (lV.1.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) vagy b.) pontja alapján
meghatározott - korrekciós tényezőkkel módosított - alapnorma alapján kell elszámolni.
Az-üzemanyag költség ellenértékéta fogyasztási norma és a meghatározott minőségű
üzemanyag árának a szorzata adja.

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

A gépkocsi vezetője a gépkocsi várható futásteljesítménye alapján üzemanyag előleget
vehet tá, ez újabb előleg kifizetésénekelengedhetetlen feltétele a korábban felvett előleggel
1.3.

történó elszámolás.

1.4. A korrekt üzemanyag elszámolás teljesítéséheza gépkocsit tele tankkal kell a
gépkocsivezető részéreátadni, és ugyancsak teli tankkal kell részükről a gépkocSit leadni,
Úisszaadni. Ugyanezen eljárás követendő minden hónap utolsó munkanapján,

1.S.üzemanyag költség csak Ladánybene Község Önkormányzata nevére szóló számla
alapján számolható el.
Ezen speciális Gépjármű üzemeltetési szabályzat2015. április 29. napján lép hatálYba.

Ladánybene, 2015. április 28,

' ,r l
, //
i

,,'
in 4- ,,í
szádvári Erika

;

t<ar&ói Áttita

aljegyző

polgármester

Ladányben e, 2015. április 28.
Tisztelettel:
,.:.

\'- \

kardos Attila
polgármester
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1,

.)t ,;

6, Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára

nyújtott

alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás pályázatának
benyújtására
Előteriesztő: Kardos Attila

polgármester

-

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy pályázatot kívánunk benyújtani a

tanyagond noki mikrobusz cseréjére.

Szádvári Erika - alieqvző: elmondta, hogy a pályázat kiírása megtörtént, az előterjesztés
az eredeti pályázati kiírásnak megfelelően készült, azonban az MVH. által kiadott
iránymutatások alapján a pályázati kiírás módosítása várható. A módosítás érinti a pályázati
határidóket, valamint a gépjárművek felszereltségére vonatkozó követelményeket.

Árajánlatot kértünk a Fordtól,
legkedvezőbb az Opel.
Tóth Árpád

-

a

és az

Mercedestől

Opeltól, jelen álláspont szerint a

képviselő: kérdezte, hogy mekkora az Opel?

Szádvári Erika
benne.

-

alieqvző: nagyobb, mint a jelenlegi Ford, azonban csak 1,6-os motor van

Simkóné Jámbor Marianna

-

képviselő: kérdezte, hogy mennyibe kerül,

- alieqvző: az árajánlatok mind nettó 8 millió Ft alattiak, fontos, hogy a
haladja
meg ezt az összeget, hiszen 8 millió Ft feletti beszerzés közbeszerzés alá
vételár ne
esik,
Szádvári Erika

A képviselők részérőlészrevétel,hozzászólás nem hangzott

A

képviseló{estület
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testüIetének 2512015. (lV. 29.
határozata
m kro b u sz besze
i

rzé sé re vo

n

atkoz

ő pály ázat

)

be nyújtá sá ra

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Darányi lgnác Terv keretében meghirdetett - EMVA társfinanszírozásű - a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe
vehető támogatásra. Az önkormányzat a pályázati igényétaz 1. céIterületre - mint a
már működő tanyagondnoki szolgálat új gépjármű beszerzésére kívánja

benyújtani.
Apá|yázat keretében 1 db Ford Transit Custom Tourneo LWB 1,3/300 2.2TDCI155
FWD Trend típusúmikrobusz beszerzésére kerül sor.
A képvise!ő_testület a projekt teljes, egyben elszámolható kÖltségét(nettÓ)
7.82o.ooQ Ft-ban, határozza meg. Az igényelt támogatás összege: 7.820.000 Ft. A
képviselő-testület a pályázat benyújtása érdekében a Ford Hovány Kft. - 6000
Kecskemét, Szent Lásztó krt. 20. adószám: 10621844-2-03 ajánlatát - mint ár,érték
arányban legjobb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat , fogadja el.
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Visontav lstván - képviselő: meg kell alakítani
jelenleginek fel kell mondani a pályahasználatot.

-

Kardos Attila
kérünk.

az új egyesületet, s ezt követően

polqármester: teszünk egy kísérletet, s a helyzet feloldására tanácsot

A képviselők részérőlegyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott

A

a

képviselőtestület 7 igen szavazattal

határozatot hozta:

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testültének 21l20í5. (lV. 29.) határozata
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attila
polgármester - jelentését a |ejárt határidejű határozatok végrehajtásáró!
elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, április 29.

2. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat 2O'l4. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgya!ására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

polqármester: elmondta, hogy a 2014. évi zárszámadás elfogadására
vonatkozó előterjesztés kerül a képviselők elé, Az adatokat már az előző üléseken rendeletmódosítás - is tárgyalta a képviselő-testület, azonban annak vé9legesítésejelen
ülés feladata. Az anyagot a pénzügyi bizottság tárgyalta.

Kardos Attila

Tóth Árpád
elfogadásra.

-

-

képviselő: a bizottság álláspontját ismertette, amely szerint javasolják azt

- alieqvző: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 19 millió Ft lekötött
pénzeszközzel rendelkezik az önkormányzat, s a folyószámlán 1 .5 millió Ft van.
Szádvári Erika
Visontav lstván
elfogadásával.

-

képviselő: véleményeszerint az anyag áttekinthető, s egyetért a javaslat

Mátvás Ferenc - képviselő: áttekintette az anyagot, a táblázatok többféle megközelítésben
mutatják be a költségvetést.

-

dr. Rácz lmre Gábor
alultervezésről beszélü

n

alpolqármester: az adóbevételek esetében túlteljesítésről,vagy

k.

kerekes Tiborné - qazdálkodási előadó: az előző években az

alulterveztük, ez évtől azonban a reális számadatok kerültek a költségvetésbe.

A képviselók részérőlegyéb észrevétel,hozzászőlás nem hangzott

el.

A képviselőtestület 7 igen szavazaítal - ellenszavazaI és tartózkodás
rendeletet alkotta:

A

rendeletet

a

jegyzőkönyv

1.

számú melléklete tartalmazza.

adóbevételeket

nélkül -

az alábbi

JEGYZOKONW

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

ülésén

Jelen

vannak:

29-i

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

Szádvári

Jegvzőkönvvvezető:

Erika

aljegyző

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor köszöntötte

képviselőtestület ülésénminden képviselő jelen van.

a megjelenteket, elmondta, hogy a

A ieqvzőkönvv hitelesítésérefelkérte: dr. Rácz lmre Gábor és
Vida Lászlóné képviselóket,
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-testü]et álta! hozott lejárt határidejű
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila

-

határozatok

polgármester

2. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

3.

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési feladatellátásról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgárrnester

4. Ladánybene Község Önkormányzatának 2015 - 2019. évi gazdasági
programj ának elfogadása
Előtcriesztő: Kardos Attila - polgárrnester

5,

Előterj esztés a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának felülvizsgálatára
Előteriesztő: Kardos Attila - polgárrncster

A képvisető-testület vállalja a 2.296.400 Ft összegű önrész - a projekt AFA tartama
és a regisztrációs adó saját forrásból történő biztosítását a 2015. évi

költségvetésben a tartalék terhére.
A képviselő_testület vállatja, hogy a beszerzendő gépjárműre - legkésőbb az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig - CASCO biztosítást köt, és azt az Üzemeltetési

kötelezettségének időszaka

alatt fenntartja, valamint vállalja, hogy

a

ta nya gond noki szolgálatot ingye nese n látja el.

A

képviselő_testület felhatalmazza Kardos
elektron ikus úton történő benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. április 29

Attila

polgármestert

a

pályázat

.

7.

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2014. évi működéséról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a tanyagondnok minden évben beszámol a
kép\r§e6-tesüeti ülésen a munkájáről, az ülésen az ővodai foci miatt nincs jelen.

Visontav tstván
résztvevók?

Kardos Attila

-

-

képviselő: hogyan éreztéka tanyagondnoki találkozón magukat

a

polqármester: jól, tetszett nekik Ladánybene.

A képviselők részérőlegyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott

A képviselő{estület 7 igen

szavazattal

határozatot hozta:

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

határozata
a tanyagondnok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. április 29.

a

tanyagondnok

mu

8.

Beszámoló a mezőőri szolgálat 2014. évi működéséről
Etőteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

polqármester: elmondta, hogy

képviselő{estületi ülésen a munkájáról.

a

mezőőr minden évben beszámol a

- mezőőr: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy jövőre nyugdíjba megY,
@testületnek,hogykileszhelyette.Emlékeztetettarra,hogya
választást megnehezíti,
Drabant János

mezőőrnek vizsgával kell rendelkeznie, amely a
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Ladánybene Község Önko rmán y zata Képviselő-testületén ek
812015. (V. 04.) rendelete
a 20!4. évi kö ltségvetés rő l szőlő 2 /2a14. (II. 04.) rendelet végrehaj tás áról
Ladánybene .Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az Állarnlráztartásről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakbun: Áti.; Ot.5.
bekezdésében foglalt felhatalmazás. valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatrő| sző|ő
5l20|l. (V. 26.) önkonnányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - a Péruigyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményénekkikérésóvel és a 2014, évi költségvetésről szőlő 2013. évi CCXXX.
törvény alapján eljárva az alábbtahól rendelkezik:

Általános rendelkezések
1.§

A

rendelt hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormányzatára
valamint költségvetési szerveire.

A költségvetés círrnendje
2.

§.

Képl,iselő-testület a Költségvetési címrendet2014 étre a következők szerint állapítja meg:

cím száma

I.

Neve

Ladánybene Község Önkormányzata

II. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivata|
III. Ladánybenei

A

Csiribiri Óvoda

nem intézményi keretek közötti

feladatok az Il7., IIII. és IiI/1 számű mellékletekben

alkotnak önálló círneket.

A képviselő-testület

e rendelet 2.§-ban meghatározott címrendjéhezkapcsolódó feladatait, e
rendeletben megállapított bevételi e|őirányzatok teljesítésévelés a kiadási előirárryzatok
felhasználásával látta el.
3.§

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat és intézményeiéves pénzforgalmi
jelentését.(e rendelet Ladánybene Község Orrkormányzatának 2014. évi összesített
bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése" című 3l7. sz. melléklet, Ladánybenei
Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi összesített bevételeinek és kiadásainak
pénzforgalmi jelentése" című 312, sz. melléklet, a címrend szerinti bontás található a per jel
után), könywiteli rnérlegét(e rendelet .,egyszerűsített mérleg" című 9l1. és 912. sz. melléklet),
maradvány kimutatást (e rendelet.,egyszerűsített maradvány kimutatás" című7lI. és712. sz.

melléklet), eredmérry kimutatás (e rendelet ,,egyszerűsített eredmény kirnutatás" című 611. és

Felújítások
Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen

3175

21 704

21 704

300
67 681

143 636

124 387

eFt
Eredeti előir.
Megnevezés
(2) Ir ányitőszervi támo gatás fo lyó sítása
83 339
(3) Hitel visszaflzetés, fuggő
(4)Belfoldi érték
k kiadásai
nko rmány zat T árgy évi kiadás ai
(5

) Fo glalk

o

ztatottak létszáma l engedély ezett

Mód. előir.
92 863
10 000
50 000

Teljesítés
92 863
10 000
50 000
277 250

l

22 fő

(6) A kiadások részletezéséte rendelet ,,Kiadások alakulása tevékenységenként"című IlI. sz.
melléklet, a ,,Felhalmozási kiadások alakulása (ÁnÁ-val együtt)" című 4lL sz. melléklet és a
..S zo c iálpo lit ikai e llátáso k" c ímű 5 / 1 . sz. melléklete tartalmazza.

A KOH működési bevételi forrásai, mértékeés éves teljesítése
7.§
(1

) Bevételek alakulása

Mesnevezés
Működési célútámogatás áht-n belül
közhatalmi bevétel
Működési bevételek
Költségvetési bevételek
Maradvány igénybevétele
Irányító szervi támo gatás
Finanszírozási bevételek
Tárgyévi bevételek:

(2)

bevételek alakulásának
^ e tartalmazza.
melléklet

Mód. előir.
9 436

30
1 960

34 808
34 808
34 808

11 426
I 520
45 II5
46 635
58 061

Teliesítés
9 436
30
960
11 426
1 520
45 I15
46 635
58 061
1

részletezéséte rendelet ..Bevételek alakulása" című 2l2. sz.

Működési, fenntartási e|őirányzat mértéke és éves teljesítésea hivatalnál
8.§
(1) A KÖH gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai
és egyéb támogatások:

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi kiadások
E llátott

ak

p

énzb elt j utt

at

ásai

Egyéb működési célúkiadások

Eredeti előir.
22 459
6 515
5 834

eFt

Mód. előir.
25 036
7 070
5 630
14 848

5 2I3

Teljesítés
25 036
7 070
5 630
14 848

(3) A kiadások részletezéséte rendelet ..Kiadások alakulása tevékenységenként"cimű 713. sz.
melléklet, a ,,Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)" című 4l3. sz. melléklet és a
",Szociálpolitikai ellátások" című 5l3. sz. melléklete tartalmazza (mely nemleges).

zárő rendelkezés
11.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésévelegyidejűleg hatályát veszíti Ladánybene Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 20l4, évi költségvetéséről szőLő 212014.(II.04.) rendelete.

/

/:Kardos Attila:/
polgármester

_'-:o._--'-

\

':

',

'

l:Szádvári Erika:i
a\egyző

A rendelet kihirdetésének napja: 20l5. április 28.
r^,.

\

?.")
:.-,7,. _*a--,-!

,1 -

l:SzádváriErka:l
a\egyző

-

-,

I/2. melléklet a 8/2015.(V.04.) rendelethez
Bevételek alakulása
eFt
Működési bevételek
i működési bevételek összesen:

19 130

Gépiárműadó

lJ.1

Iparűzési adó

l8 328

kommunális adó

I

I 284

Bírságok, pótlékok

624

közhatalmi bevételek:

Tel epül ési önkormányzatok

27 567

m

64 796

űködésén ek támogatása

Köznevelés, szoc, és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
könrMári és közm űvel ődési feladatok tám osatása

58 263

Működesi célúközpontosított támogatás

l
l

Helü önk. kies.

1 622

tám.

önkormánvzat költsésvetési támosatása összesen:

954
983

128 618

Támosatás énékűbevéte|ek/ Működési

5 580

Támosatás értékűbevételekJ Felhalmozási

Támosatás értékűbevételek összesen:
Felha|mozási bevételek:

5 580

42 780

pénzforsalom nelküli bevételek t előzö ér,i pénzmarad
Pénzforgalom nélküli bevételek lelőző évi pénzmaradvány

/

működési

8 281

Ep.

50 000

Hitel

l0 000

Aht. -n belüli megelőleeezés

pénzforgalom nélkiili bevételek összesen:

önkormánvzati

bevételek mindösszesen:

4 394
72 675
296 320

I/5. melléklet a 8/2015 (V. 04.) rendelethez
Ellátottak pénzbeli j uttatása
eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekr,édelmi támogaíás (Erzs.ut.)

I 328

Rendszeres szociális seeély / Fosalakoztatást helvettesítő támosatás

77

Oktatásban részt vevők pénzbeli iuttatása

40

Átmeneti segély /természetbeni, pénzbelil

l53

onkornránlzat áItal saiát hatáskörben adott pénzbeli ellátás

278

Temetési segéh

l55

Onkormánlz at által saiát hatáskörben adott ternészetbeni tárnogatás

399

összesen:

2 430

Működési célúvégleses oénzeszköz átadás
Rendőrsée támogatása

I20

Alapítvánv. Bene 2000 Kft,
Római Katolikus Eevház

365

kerekesvháza szoci

á

l i

s feladatellátó társul ás

300

l

030

Ladánvbene-Felsőlaios Önkormánvzati szennwízelvezetési Társulás

172

Közös

951

Onkornlánlzatí Hivatal (segéllre)

Aranyhomok

l89

Elvonások. befizetések

348

3 475

Osszesen:

Iránvítószerri folvósítás
Közös

Onkormánlzatí Hivatal (Intézmény)

45 115

Ladánybenei Csiribiri Ovoda (Intézmény)

41 748

Osszesen:

92 863

Működési célúnénzeszk átad.Össz:

98 768

F e l hgl m o zási

48 830

c él ú pé nze

szkö z átad ás

Beruházás
Felúiítás
p

énzeszköz átadás mindösszeserr:

27 126
21 704

l47 598

I/7. melléklet

a

8l20I5. (V. 04.) rendelethez

eFt

Maradvány-kimutatás
Összeg eFt
Alaptevékenységkö ltségvetésibevételei
Alaptevékenységkö ltségvetésikiadásai
Alaptevékenységkö ltségvetésiegyenlege
Alapt evók enység ftnanszír o zás i bevét ele i
Alapt evék enysé g ftnanszir o zási kiadá sai
Alaptevékenység ftnanszk o zási egyenle g e
Alaptevékenység mar adv ány a
y áI\alkozási ter,ékenység költségvetési bevételei
y áILaIko zás i t er,ékenység kö lt ségvet és i kiadás ai
Y áI|alko zás i t evékenységkö lt ségvetésiegyenle ge
Y ál|a\ko zás i t ev ék e nys é g f in ansz ír o zásí b ev ét e l e i
Y áIlalko zás i t ev ékenys é g fi nan s z ír o zási ki ad á s ai
Y áL|alko zás i t ev ék enys é g fi n an s z ir o zásí e gyenl e g e
Y álla|ko zási tevékenys ég maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenységkö t elezett s égvállalás sal terhelt mar adv ány a
Alaptevékenység szabad maradványa
Y ál|alko zás i t evéke nys é g et t erhe lő be fi zet é s i köt e lezett sé g
Y áIIaIko zás i t evék e nys é g fe lh asz nálhat ó mar ad ványa

223 675
I24 387
99 288
72 675
I52 863
-80 188
19 100

19 100
15 000

4 100

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

B)

NEMZET l VAGYONB A TAR

T

oZÓ FORGÓ

értéklrelyesbítése

E S zt<Ö

zÓ*

Ös

szp

s

px

c) pÉNzEszKözöK

22 538

D) KÖVETELÉSEK

17 727

E)

EGvÉBsAJÁTos EszKözoLDALI ELszÁMoLÁsoK

920

F) AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK

132

Összsnsrx

ESZKöZöK

l

232 007

FoRRÁSoK
l 204

G) SAJÁT TŐKE

D KÖTELEZETTSEGEK
D

26 \66

EGvÉBsAJÁTos FoRRÁsoLDALI Er-szÁMot-Ásor

J) KINC

S

TÁnI

SZÁHa L AY EZETÉ S S Pr KAP C S OLATO S

K) PASSZÍv tpÓBpLI

E

442

LSZÁMOLÁS OK

ELHATÁnorÁsor

ronnÁsox össznsnN
o-ig leírt tárgyi eszköz bruttó étékeösszesen:

478

921

l

232 007
5 307

EszKóZÖK
III. Befektetett pénzűgyi e§zközök

1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott

Előző

eszköók (161-162)

2.Konce§szióba adott eszközök ( 163,l64)
3.Vagyonkezelésbe adott eszközök
4.Vagyonkezelésbe vett ewköók (l 65,166)
5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett e§zk.értékhelyesb,
IV.Üzem-re,kezelésre,konce§szió}a adott, va§ronkez-be vett

(167,168)

Ös§zEsEN

eFt

állománl érték

|2111

ö§szesen

A.) BEFEKTETETT EsZKÖzÖK

év

e§zkk

Tárgyév

12111

56

507

5ó
1 169

507
30t

55 281
1 190 690

9

821

17 727

55

28l

1 .Anyagok (2 l ,24 l )
2.Befejezetlen termelé§ és félkésztfinékek (253,263)
3.Növendék-, híá é§ egréb ál|atok(252,262)
4.Késztermékek (25 l ,26 l )
§ml'Eálrúás(22,z3-bó1,24)
5/a Áruk,betádíjas göígyölegek,közvetített
5ó Követ€lés fejébcn átvett eszközök, készlerek (233,245)

I. Ké§zletek összesen

l.Követelések rirusállításbol és szotgáltatásból (vevők) (282-284,288)
2.Adósok (281,288l)
3 .Rövid lejáratú kölc§ öí|ok(z'l ,278)
4.Egyéb követelések (285 -28'1,2885 -288'7,Ig-ből)
- taító san adott kőlcs-ből mérlegfordulónapot követő évbeíesedéke§ ré§zlet( 1 9l - l 94-bő1, l 98 1 )
- egyéb hosszúlejár. köv-ból mérlegfordulón.-ot köv. egy éven belül esedékes ré§zletek(195-ből)
- nernzetközi támogatási progrün miatti követelés€k (2874)
- támogatási program előlegek (287l)
- támogatási programok szabállalan kifizeté§e miatti követelés (2872)
- garancia és kezességvállallísból §zármazó követelések(2873)
II. Követelé§ek
1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)
2.Forgatási célúhitelvi§zon}t m€gte§tesitő éítékpapírok(29-bó1)

ö§§zesen

I/10. melléklet az 8/2015. (V. 04.) előterjesztéshez

eFt

Mesnevezés

2014. évi
terv

2014. év

módosított

Bevételek

Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működés célútámogatások áht-n belül
Működés célúátvett pérueszköz

19 740

27 567

27 567

6 954

19 279

19 130

124 326

134 198

134 l98

72 675

72 675

42 780

42 780

151 020

296 499

296 350

67 38I
300

143 636

124 387

83 339

152 863

152 863

151 020

296 499

277 250

Füsső bevétel
Ftnanszkozási bevétel
Felhalmozási bevétel

Tárevévi bevételek összesen
Kiadások
Működési kiadások
Felhalmozási kiadás
Finansztrozási kiadás

2014.
ténvadat

Füeeő kiadás

Társvévi kiadások összesen
pénzkészletváltozás

I9 100

II/3. mellékIet

a8l20I5.(V. 04.) rendelethez
Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatalának

2074. évi összesített

Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

Megnevezés

Működési
bevételek
Működési célú
támogatások
áht-n belül

Bevételek e Ft
Eredeti Módosított
1 960
9 436

kiadások

Teliesítés
Meqnevezés
1 960 Személyi
iuttatások
9 436 Munkaadókat
terhelő
járulékok és
Szocho

Működési célú

Dologi

átvett

kiadások

pénzeszkőzök
közhatalrni
bevételek

30

Felhalmozási
bevételek
Finanszírozási
bevételek
Függő, átfutó.
kiegyenlítő
bevételek

Tárgyévi

34 808

46 635

e

Ft

Eredeti Módosított
22 459
25 a36

Teliesítés
25 a36

6 515

7 070

7 070

5 834

5 630

5 630

Egyéb
működési célú
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai
46 635 Felhalmozási
kiadások
Finanszírozási
kiadások
30

5

2I3

14 848

14 848

264

264

58 061

52 848

Függő, átfutó,
kiegyerrlítő
kiadások
34 808

58 061

58 061

bevételek

II/4. melléklet a 8l20I5.

Tárgyévi
kiadások

(V. 04.) rendelethez
Felhalmozási kiadások

Beruházásként 1 db alaplap került beszerzésre 264eFt összegben.

34 808

lrizetendő kamat és kamatjelle gű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-ebből árfolyamveszteség
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkírül i ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerinti eredmérry

276
276
-275
8 332

8 332

IIl7. melléklet a 8l20l5 (V. 04.) rendelethez
eFt

pénzmaradvánv-kimutatás

Alaptevékenységköltségvetési bevételei
Alaptevékenységkö ltségvetésikiadásai
Alaptevékenységköltségvetési egyenlege
Alapt evék enység ftnanszir o zás i b evételei
Alaptevékenység ftnanszíro zás i kiadásai
Alapt evék enysé g ftnanszir o zási egyenleg e
Alaptevékenység mar adv ány a
Y állalko zás i t evékenységkö lt ségvetési b evételei
Y állalko zás i t evékenységkö lt sé gvetés i kiadásai
Y áIlalko zás i t evékenységkö lt sé gvet és i egyerrl ege
Y áIlalko zás i t ev ék e nys é g f in an s z ir o zási b e v ét e e i
Y ál|a|ko zás i t e v ék enys é g fi n ansz ír o zási k i ad á s a i
Y állalko zási t ev ékenys ég fi nansz ir o zási egyenl eg e
Y áIlalko zási tevékenység maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenységkötelezettségvállalással terhelt maradványa
Alaptevékenység szabad maradványa
Y állalko zási t evékenységetterhe lő be fi zetés i kötelezettség
Y áIlako zási tevékenység felhasználható maradványa

I1 426
52 848
_4| 422
46 635
46 635
5 213

1

5 2l3
5 213

IIl8. melléklet a 812015 (V. 04.) rendelethez

Vagyonkimutatás a KOH saját vagyonának 2014. évi adatairól

eFt
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
593
I. Immateriális javak összesen

.

Alapitás, átszervezés aktivált értéke
Kísérletifejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékűjogok
10. Szellemi termékek
1 1. Immateriális javakra adott előlegek
1 2. Immateriális javak értékhelyesbítése
7

8.
9.

II. Tárgyi eszközök

összesen
9. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok
Ebből:
o
uu*Í;Üalo
' "'
mk épt e en
Korlátozottan forgalo mképes
Egyéb vagyon:
10. Gépek, berendezések és felszerelések
1 1. Járművek

593

1

12.
1

3.

14.
15,
1

6.

III. B efekt

ett p énztlgyi eszkö zö k
Tartós részesedés
- Törzsvagyon körébe tartoző korl. forgalomképes belöldi részvény
T aftő s hitelvis zony me gte ste sítő értékpapír
Tartósan adott kölcsön
Hosszú lejár atú bankbetétek
Egyén hosszú lejáratű követelések
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

2.

2.
3.
4.
5.
6.

Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Beruházásra adott előlegek
Állami készletek, tartalékok
T ár gyi eszközök
értékhelyesbítése
et

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
6. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
7, koncesszióba adott eszközök
8. Vagyonkezelésbe adott eszközök
9. Vagyonkezelésbe vett eszközök
1 0. lJzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott, illetve vagyo nkezelé sbe v ett eszkö zö k ért ékhelye sb ítése

593

B)

NEMzETI vAGyoNB A TAR T ozó

F

oRGóE

s

zKözöK

ö s szp

s

pN

c; rnxznszrcözöl<
o;

róverplÉspt<

n;

EcvÉn selÁros Bszt<özoLDALI

r;

arrív Dógprt prHarÁnolÁsor
nszl<özöx

9 209

pt-szÁtr,tolÁsot<

összsr,snx

1 l38

10 940

poRnÁsox
c) salÁr
u;
r)

rórr

9 805

rörElpzprrsÉcpr

pcypg serÁros ponnÁsoLDALI pr-szÁvot-Ásor

J) K]N c S TÁru szÁH,t L AvEIETB s s Br- KAp c

K)

oLATo s E t-szÁrrlot-Ás

ELHATÁnorÁsor
össznsrN

pAsszív tpőgpI-]

poRnÁsox

s

or
1 l35

l0 940

lll9 - $elléklet a 8//2o

15

(v. 04.) rcndelethez
Kön}ryvitcli Mérleg
Költ§égveté§i §zcrvek 20l4. évi bc§zámolój{ (KÖH)

ESZKÖZÖK

Előző

t.Alapítá§-átszervezés aktivált értéke(l l t 1,1l2l)
2.Kíserleti fejlesztés aktivált eltéke (l l 12,1l22)
3.vagyoni értékújogok (l113,1 l23)
4-szellemi teímékek ( 1 1 | 4,| 124)
S.tmmateriális javaka adott előlegek (1 l81,1l82)
6.Immateiá]i§ javak értékhelyesbítése(l l9)
L Imrrrlteriílis javak ös§ze§en (01+.,.+06)
1.ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok
2.Gepek, berendezések és felszerelések
3.Jármúvek (1321.1322-ből)
4.Tenyészállatok ( l 4l, 1 42-ből)
5.Boruházá§olq felűit ások (1227,127,13 l -bő1,132-bőI,1 42-bő1,I 4'l)
6.Beruháziá§ra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)
7.Álhmi készletek, tartalékok (l591,1 592)
8.Táígyi e§zközök értékhelyesbitése(l29,13l9,1329,149)
lI. Tárgyi e§zközök
1.Egyéb tartós reszesedés (l71,175l)
2.Tartós hitelviszonyt megtestesíló értékpapir (112-17 4,I7 52)
3.Tartósan adott kölc§ön (l91-194-bő1,1 98l -bóI)
4.Hosszú lejáratu bankbetétek (l78)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések ( l 95-bő l, l 982-bi' l)
ó.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése(179)

(13l1,1312-ből)

össze§en

eFt

év

Tárgyév
állománl erték

1

061

593

l

06|

593

EszKöZöK

Előá

év

állománü érték

IIt. Befektetett pérrzügyi eszközök ö§§ze§en
(l61-162)
1.Üzemeltetésre, kezelé$e átadott €szköák
2.Konce§§zióba adott eszköák (l63,164)
3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (1ó7,168)
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (l65,1ó6)
5,Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték:hclye§b,
IV.Üzem-re,kezelésre,konce§szióba adott, v&gyonkez-be vett eszkk.
A.) BEFEKTETETT E§ZKÖZÖK
l.Aí]'yaBok (21,24|)
2.Befejezetlen temtelés és félkésztermékek (253,263)
3.Növendék-, hízó és egyéb 6llatok(252,262)
4.Késztamékek (25 1,26l )
szolaáharás(22,23,bóI,24)
5/a Áruk,betétdija§ göngyölegek,közvetített
5ó Követelés fejében átvett eszközök, ké§zletejÍ, (233,245)
I. Ké§zletek össze§en
1.Kiivetelések áruszállításból é§ §zolgáltatásból (vevők) (282-284,288)
2.Adósok (281,288l)
3. Rövid lej áíatú kölcs őtvJk(21,27 8)
4.Egyéb kövaelések (285-287,2885-2887,19-bőI)
- taítósan adott kölcs-ből mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet( 191-194-bő1,198l )
- eg}€b ho§§zúlejár, kőv-ből mérlegfordulón.-ot köv, egy éven belül esedékes lé§zletek( 195 -M l)
- nemzetközi támogatási pro$am miatti követelések (2874)
- támogatási program előlegek (287l)
- tiimogatási programok §zabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)
- garancia és kezességvállalásból §zármazó követelések(2873)
II. Követelések összesen
1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)
2.Folgatási cétúhitelviszon}t megtestesítő értékpapírok(29-bol)

Ös§zEsEN

1061

eFt
Tárglév

593

eFt
ESZKOZOK

Eli5zó

III. Értékpapírokiisszesen
l .P énztárak csekkek, betétkonyvek (3 3)
2. K<i ltségvetés i banks zámlák (3 4)
3.Elszámolási számlák (35)
4. Idegen pénzeszkózok (3 6)
c. p énzeszkiiztik tis szesen
D. kiivetelések iisszesen
E. Egyéb sajátos eszkiizoldali elszámolások
F. Aktív id beli elhatárolások

ESZrÓzÖr

ÖSSZESEN

év

Tárgyév
állományi érték

412

412
1 108

9 209
1 138

2 58l

10 940

FORRÁSoK
1.Nenrzeti vagyon irrduláskori értéke(411)
2.Nemzeti vagyon v áltozásaj
3.Egyéb eszkozok induláskori értékeés változása (41 3)
4.Felhalmozott eredmény (al a)
5.Eszkozok értékhelyesbítésének
íbrrása
6. Mérle.g szerinti eredmény (416)

G)SAJAT TOKE OSSZESEN:
H.)

KÖTELEZETTsncnr ÖssznsnN

EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOI-ÁSOX
J.) KINCSrÁru SZÁMLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMolÁsox
K.) PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK
I.)

FORRASOK

OSSZESEN

412

4l2

1 061

1 061

l

8.332
9 805

473
1 108

2

58l

l

135

10 940

IIl10. melléklet a 812015. (V, 04,) rendelethez
eFt

2014. évi

Megnevezés
Bel,ételek

terv

2014.
ténvadat

2014. év
módosított

Működés bevétel

1 960

1

Működés célútámosatások áht-n belül
Közhatalmi bevétel
Irányítószerr,,től kapott támo gatás

9 436

9 436

30

30

45 I15
1 520

45 |I5
| 520

34 808

58 061

58 061

34 808

57 797
264

52 584
264

58 061

52 848

34 808

Maradvány igényber,étel
Bevételek összesen

Kiadások
Működési kiadások
Felhalmozási kiadás
Füsső kiadás

kiadások összesen
pénzkészlet változás

34 808

960

5 2I3

III/1. melléklet a

81

2015 (V. 04.) rendelethez

Nem intézményikeretek közötti
CoFoG/

Megnevezés

szakfeladat
091110/8510

ovodai nevelés

091 120/8510]

SNI ellátás

091140/85101l1

Óvodai nevelés. ell.műk,í.

1

0705 1/88992

1

096010l5629121

Fogl.

sÁma
9

szociális étkezés
Ovodai intéznénf

étkeaetés
Eevéb vendéslátás

Osszesen

III1

2. mel|éklet a

8

l

jutt.
K1

M. adót

DoIogi

terh..i.

kiad.

K2

23 248

6 706

288

78

K3

l

Ell.
pénzb.

jutt.

K4

vég|eges pe,

átad. és
támog. ért.

TartaIék
lpénzm.

kiad. K5

összesen

K7-8

082

31 03(

375

741

2 923

2 923

1

446

3 5ó;

2

2 336

398

3 934

ó ó6t

2

1,756

345

5 885

7 98(

805

l4

80!

29 548

7 728

16 450

.s

20I 5.(V . 04.) rendelethez

BevéteIek alakulása
eFt

Működési bevételek
Egyéb sa.iát működési bevétel (kamatbevétel)

2

Intézményiellátás díia
Iskolai térítésidíiak

I 230

ovodai térítésidíiak

1

Esvéb vendéelátás

I 248

szociális étkezetés

1 990

Kíszámlázott termék és szoleáltatás AFA bevétele

I 563

Működési bevétel összesen:

7 354

319

Műk.c.támogatásértékű bevétel
Pályázati összeg

480

Támosatásértékű működési bevétel összesen:

480

Iránútó szerü támosatás
Működési célúfinanszírozási bevétel Önkormánwattól
Felhalmozási célúfinanszírozási bevétel onkormánlzattól
Átvett oénzeszközök mindösszesen :
Maradvánv ieénvbevétel
Bevétel összesen:

FelhaIm.kiad.

201

lskolai intézménl

096020l5629131

Szem.

eFl

Műk.célú

I 920

étkeaetés

0l339ol562920I

feladatok kiadásainak alakulása Ladánybenei Csiribiri Óvoda

47 748
47 748

l 872

57 454

72(

III/3. melléklet a 8/2015,(V. 04.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának
B

Mepnevezés

Működési

2014. évi összesített
evételeinek és kiadásainak pénzforgalmi j elentése

Bevételek e Ft
Eredeti
Módosított
5 710
7 354

bevételek

Működési célú

480

támogatások
áht-n belül

kiadások
Teliesítés
Mesnevezés
7 354 Személyi
iuttatások
480 Munkaadókat
terhelő

járulékok és
Szocho
Dologi
kiadások

Működési célú
átvett

pénzeszközök
közhatalmi
bevételek

Felhalrnozási
bevételek

Finanszirozási

48 531

49 620

49 620

ber,ételek
Függő, átfutó,
kiegyenlítő
bevételek

Tárgyévi

54

24l

Eredeti
30 373

e

Ft

1\{ódosított

TeIiesítés

29 548

29 548

B 181

8 311

7 728

15 687

16 450

16 450

3 145

Egyéb
működési célú
kiadások
Ellátottak
pénzbeli
iuttatásai
Felhalrnozási
kiadások
Finanszírozási
kiadások
Függő, átfutó,
kiegyerrlítő
kiadások

57 454

57 454 Tárgyévi

kiadások

bevételek

54 241

57 454

53 726

III/4. melléklet a 8/2015, (V. 04.) rendelethez

Felhalmozási kiadások

Az idei évben az Óvodavonatkozás

ában a téhlázat nem releváns.

III/5. melléklet a 812015.(V. 04.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvoda vonatkozásában ez a íáblázat nem releváns, mivel
ellátottaknak semmilyen kifizetés nem történik az óvoda pétuforgalmi számlájáről, illetve

A

pénztárábő|.

11116.

melléklet a 812015.(V. 04.) rendelethez
eFt

Eredmén.v-kimutatás
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettó eredménl,szemléletű bevételei

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
S aj át terme 1é sű ké szl et ek állo rnán yv á|ío zása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke
Központi működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Egyéb működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Különfele egyéb eredményszemléletű bevételek
Egyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagköltség
Igénybe v ett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagj ellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi j ellegű ráfordítások
Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenységek eredrnénye
Kapott fiáró) osztalék és részesedés
Kapott Qárő) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
-ebbő l árfolyarnnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
F izetendő karnat és karnatjelle gű ráfordítások
Része sedé sek, ért ékpapírok, p énzeszkö zö k értékveszté se
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-ebből árfolyamveszteség
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívül i ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerinti eredmény

5 787
5 787

49 743

-I7 386
28 817
61 174
9 980
3 049

13 029
42 234

-1 011

II 753
52 976

l

6

000
_50

l2
12

72
72
-60
-1 10

-1 10

III/7. melléklet a 8/201 5.(V. 04.) rendelethez

eFt

Maradványkimutatás
Alaptevékenységköltségvetési bevételei
Alaptevékenységköltségvetési kiadásai
Alaptevék enység kö ltségvetésiegyenlege
Alapt evék enysé g ftnanszíro zási bevét elei
Alapt evékenység ftnanszír o zási kiadá sai
Alapt evék enység ftnanszir o zási egyenlege
Alaptevékenységmaradványa
Y állalko zás i t evékenységkö ltségvetés i b evéte le i
Y áIlra|ko zás i t evékenységkö lt ségvet ési kiadásai
Y á|lalko zás i t ev ékenységkö lt s égvetési e gyenlege
Y állalko zás i t ev ék enys ég fi nansz k o zási bevét el ei
Y állalko zás i t ev ék e nys é g fi n an sz ir o zási ki a d á s a i
Y állalko zás i t ev éke nys é g fi n an sz ír o zási e g ye nl e g e
Y áIla|ko zás i t evék enység maradványa
Összes maradvány
Alaptevékerrység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
Alapt evékenység szabad maradványa
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kőtelezettség
Y áll. a|ko zás i t ev ék enys ég fe llr a sz nálhatő mar adv ány a

7 834
53 ]27
- 45 893

49 620
49 620
3 727

3 727
3 727

III/8. melléklet a 8/2015.(V. 04.) rendeletlrez

Vagyonkimutatás az Óvoda saját vagyonának 20t4. évíadatairól

eFt

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN
488
I. Immateriális javak összesen
13, Alapítás, átszervezés aktivált értéke
14. Kísérletifejlesztés aktivált értéke

l5. Vagyoni értékűjogok
16. Szellemi termékek
17. Imrnatcriális javakra adott előlegek
1 8. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

összesen

17. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni

értékűjogok

Ebből:
Törzsvagyon:
- Forgalomképtelen
- Korlátozottan forgalo mképes
Egyéb vagyon:

488
488

18. Gépek, berendezések és felszerelések
19. Járművek

20. Tenyészállatok

Beruházások, felújítások
22. Beruházásra adott elő legek
23. Állami készletek, tartalékok
24. T ár gyi eszközök értékhelyesbítése
2

I

.

1

II. B efektetett pénzugyi eszközök
3. Tartós részesedés
2.
3.
4.
5.
6.

- Törzsvagyon körébe tartoző korl. forgalomképes belöldi részvény
Tanós lritelviszonlt megtestesítő értékpapír
Tartósan adott kölcsön
Hossá lejáratú bankbetétek
Egyén hossá lejáratú követelések
B efektetett pénzügyi eszközök értéklrelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
1 1. Üzerneltetésre, kezelésre átadott eszközök
12. Koncessziőba adott eszközök
1 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
14. Vagyonkezelésbe vett eszközök
1 5. Uzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése
B)

NEMZETI VAGYONB A TART OZÓ

F

ORG ÓE

S

ZKÖZÖK

ÖS

SZP S PN

C) PENZESZKÖZÖK

D)

KÖVETELESEK

1 848

ELszÁMoLÁsoK
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKöZöx ÖsszsBsEx
EGvÉBsAJÁTos EszKózoLDALI

E)

1 g07
5

4 248

FoRRÁSoK
G) SAJAT
I{)
I)

TOKE

707

KÖTELEZETTSEGEK

1 634

EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J) K]NC

S

TÁru szÁHa

K) PASSZÍv nŐnBLI

FoRRÁSox

L

AY EZETE

ss

pr KAP

CS

ELHATÁnorÁsor

ÖssznsnN

oLAToS

EL

SZÁMOLÁS

oK
1907
4 248

IIV9. meltéklet a 8/2015. (v. 04.) rendelethez

Könywiteli Méfleg
Költségveté§i §zervek 2014. évi be§zámolója (Óvoda)

EszKÖZÖK

Ebző

1.Alapitás-átszervezés aktivált értéke( 1 1 1 l, 1 1 2 l)
2,Kíserleti fejleszté§ aktivált ért&e (l 1l2,!l22)
3.Vagyoni értékújogok(l l l3,1l23)
4.Szellemi termékek ( 1 1 l 4,1 l24)
s.Immateriális javakía adott előlegek ( l 1 8 l, 1 1 82)
6.Immateriális javak értékhelyesbítése(l l9)
I. lmmateriális javak ö§§zc§en (01+...+06)
l.Ingallanok és a kapcsolódó vagyoni
2.Gépek, berendezések és felszerelések (13l 1,13l2-ból)
3.JráLrmúvek (1321,1 322-ből)
4. Tenyészíllatok ( l41,142-ból)
5.Berulr,ízások, felújit ások (1221,I2'1,13 | -ú1,|32-bő1,1 42-bőI,1 4'7)
6.Beruhizásra adott előlegek (128,13l8,1328,148,1598,1599)
7.Álhmi ké§zletek, tartalékok (l59l, 1592)
8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése(129,1 3l9,1329,149')
II. TárgJii eszközök
l.Egyéb taítós részesedés(171,175l)
2.Tartós hitelviszon}t megtest€sító értékpapk(|'l2-|'l 4,),7 5z\
3.Tartósan adott kölcsón ( 191- 194-bií l, 198 1-bó l)
4.Hossá lejáratu bankbetétek (l78)
5 .Egyéb ho§szú lejáíatúkövetelések ( 1 95-bol, 1 982-bó1)
6.Befektetett pénzügyi e§zközők átékhelyesbité§e (179)

értékújogok

ö§§ze§en

eFt

év

Tárgyév
állonínyi elték

494

488

494

488

Előzőév

EszKÖZÖK
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen
l,Üzemeltetésre, kezelésre átadott e§zközök ( l ó 1- 162)
2.Koncesszióba adott e§zközók (163,164)
(l67,168)
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
4.Vagyonkezelésbe vett eszköák (ló5,166)
5,Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.
IV.Üzem-re,kezelésre,koíce§szilíüa adott, vigyonkez-be vett eszkk
A.) BEFEKTETETT EsZKozoK
l.Anyagok (21,24l )
2.Befejezetlen termelés és félkésztennékek (253,263)
3.Növendék-, hizó es egyéh á||arok (252,262)
4.Késztermékek (25 1,26l )
snvaltatás(22,23-b61,24)
5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közv€tített
sfu Követelés fejében átvett €szköZik, készláek (233,245)
I. Készletek összesen
l.Követelések árusállításból és szolgáltatrisból (vevők) (282-284,288)
2.Adósok (281,2881)
3.Rövid lejáíatú kölc§öí\ők(2'1,27 8)
4. Egyéb követelé§ek (285-28'7 ,2885-2887 ,19-ből)
- tartósan adott kölcs-ből mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet( 1 9 1 - l94-bő1. 1 98 1 )
- eglcb hosszúlejár. köv-ből mérlegfordulón,-ot köv. e!ry even belül esedékes részletek(l95-ből)
- nemzetközi támogatási program miatti követelések (2874)
- táínogatlilsi progam elólegek (287l )
- tlímo8atálsi programok szabállalan kifizetése miatti követelé§ (2872)
- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2s73)
II. Követelé§ek össze§en
l,E$/éb részesedés (295 1,298-bóD
2.Forgatási célúbitelviszon)t megtestesitó értékpapírok(29-bóD

ossZEsEN

eFt

Tárgyév

állományi érték

494

488

eFt

ESZKÖZÖK

Elózó

III. Ertékpapírok iisszesen
LP étlztárak, csekkek, betétkonyvek (3 3 )
2. Koltségvetésibanks zámlák (3 4)
3.Elszámolási számlák (35)
4. Idegen pénzeszkózok (3 6)
c. p énzeszkiiziik iis szesen
D. kiivetelések iisszesen
E. Egyéb sajátos eszkiizoldali elszámolások
F. Aktív id beli elhatárolások

ESZKÓZOX

ÖSSZESEN

év

Tárgyév
állományi érték

323

l

323
525
549

2

89l

4 248

494

494

1 848

1 907
5

FORRÁSoK
1.Nemzeti vagyon induláskori értéke(411)
2.Nemzeti vagyon változásai
3.Egyéb eszkozok induláskori értékeés változása (al3)
4.Felhalmozott eredmény (4l 4)
5.Eszkozok értékhelyesbítésének
forrása
6. Mérleg szerinti eredmóny (416)

G)SAJÁT

rÓrn ÖssznsnN:

KÖTELEZETTSBcEK ÖssznsnN
I.) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J.) KINCSrÁru SZÁMLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMorÁsox
K.) PASSZÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK
H.)

FORnÁSOX OSSZESEN

323

323

-

ll0

817
2 074

707
1 634

89l

1 907
4 248

2

IIV10. melléklet a8l20l5, (V. 04.) rendelethez

Megnevezés

2074. évi
terv

eFt
2014. év
módosított

2014.

ténvadat

Bevételek

Működési bevétel
Működési célútámogatások áht-n belül
Irányítószerr,tő1 kapott támo gatás

5 710

7 354

7 354

480

480

47 748

47 748

I 872

1 872

54 241

57 454

57 454

54 241

57 454

53 726

24l

57 454

53 726

48 531

Maradvány igénybevótel
Bevételek összesen
Kiadások
Működési kiadások
Felhalmozási kiadás

kiadások összesen
pénzkészletvá|tozás

54

3 728

JELENLrrt

ív

Készült: Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 29 - i ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

2. Mátyás Ferenc

Miklós képviselő

3. dr. Rácz Imre Gábor képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő
5. Tóth Árpád képviselő
6. Vida Lászlőné képviselő
7. Visontay István képviselő

8. Szádvári

Erika aljegyző

MEGHÍVOTTAK

IIl5 melléklet a 8/2015 (V. 04.) rendelethez
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
eFt
Rendszeres pénzbeli ellátások
Ovodáztatási támogatás

110

Foglalkozást helyettesítő tám. / Rendszeres szociális segély

11 261

Osszesen:

l1 371

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

3 +ll

Osszesen:

3 477

Ellátások mindösszesen:

1116.

14 848

melléklet a 812015 (V. 04.) rendelethez
eFt

Eredmény-kimutatás
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
S aj át terme 1é sű ké szletek állományv áIto zása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke
Központi működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Egyéb működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Külö nfele egyéb eredményszemlé letű bevéte lek
Egyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagj e llegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi j elle gű ráfordítások
Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenységek eredménye
Kapott (1áró) osztalék és részesedés
Kapott (áró) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
-ebbő

1

30

45 424
29 674
75 098
2 I93
3 750

5 943
33 829
-210
12 01I
45 630
467
14 48I
8 607
1

árfo lyamnyeresé g

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

1

IIl1. melléklet a 8/ 2015.(V. 04.) rendelethez

feladatok kiadásainak alakulása KOH

Nem intézményikeretek közötti

CoFoG/

Fogl.

Megnevezés

szakfeladat

száma

0|l13018411261 Onk.is.tev.
01,1220l8411331

8

31

jutt.

Kl

23 222

M.
adót

terh.j.

K2

6

6l8

Adó..

Lakásfenntarási

DoIogi

kiad.

K3

Műk.cé|ú

Ellátottak

végleges pe.

K4

átad. és
támog.

pénz.jutt.

Tartalék
/pénzm.

Felhalm.

Osszesen

264

35 518

Kiad.
K7-8

ért.kiad. K5

5 4I4

32

32

Országgyűlési és EP,
0l6010/841 1 14l önk,választások
1 0405 1/882
91 ovodáztatási tám.
l05010/882
1l Rendsz. sz. s./fosl.helv.

l06020l882

Szem.

814

452

2 450

184
110
11

t

l-

26l

3 477

d.

Osszesen

8

25 036

7 070

5 630

14 848

264

0

xöH
eFt

Működési célútámosatások áth-n belüli
Közhatalmi bevétel (esküvő)

9 436

Működési bevétel

1

koH

960

426

I 520

Maradvánv isénvbevétele

45 115

Iránütó szervi ámogatás

koH fi nans zír ozási bevételei
kött Társvéü bevételei:

30

ll

költsésvetési bevételei:

:

57

3 477

0

IIl2. számű melléklet a8l20I5.(Y. 04.) rendelethez

Bevételek alakulása

110

46 635
58 061

52 848

e

ESZKÖZÖK

Elózó

III. Ertékpapírok iisszesen
1 .Pénztárak, csekkek, betétkonyvek (3 1 )
2. Ko ltsé gvet ési banks zámlák (3 2)
ebb 1 2laktgvetési pénzforgalmi számlák bekertilési (k nyvszerinti) értéke(32-)
3.Elszámolási számlák (33 -34)
4. Idegen pénzeszkózok (3 5 -3 6)
Iv. pénzeszk zók iisszesen
1,Koltségvetési aktív fiiggo elszámolások (391)
2. Koltségvetési aktív átfutó elszámo lás ok (392,395, 3 96, 3 9 8 )
3.Koltségvetési aktív kiegyenlíto elszámolások (394)
4. Ko ltségvetésen kíviili aktív pénzi,igyi elszámo lások (3 99)
V. E gyéb aktiv p énzigyi. elszámo áso k ti sszesen
B.) FORG OESZKOZOK OSS ZES EN
1

ESZKÓZÖr

OSSZESEN

év

Tárgyév
állornányi érték

8 054
8 054

22 538
22 538

8 054
58
795

22 538

853

132
41 317
1 232 007

18 728
1 188 036

920

FORRÁSoK

1.Nemzeti vagyon induláskori értéke411)
2.Nemzeti vagyon változásai
3.Egyéb eszkozok induláskori értékeés változása @l3)
4.Felhalmozott eredtnény (4 1 4)
forrása
5. Eszkozok értékhelyesbítésének
(416)
6. Mérle szerinti eredmény

G)SAJAT TOKE OSSZESEN:
H.)

KÖTELEZETTSEcEK ÖsszBsnN

EGYEB SAJATOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK
J.) KINCSrÁru SZÁMLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMor,Ásox
K.) PASSZIV IDOBBLI ELHATAROLASOK

1 690 084

1 690 084

8 054
-514 053

8 054
-514 053

1 184 085

3 95|

I.)

FoRnÁsor ÖssZESEN

l

20 393
204 478
26 166
442
921

1 188 036

1 232 007

}i'l

V9. melléklet a 8/20 1 5 (V. 04.) rendelethez

Kön}ryviteli Mérleg
Költ§égveté§i §z€rvek 2014. évi be§zámolója

EszKÖZÖK

E|őző

1.Alapítás-átszervezés aktivált éítéke(1 1 l l,l 12l)
2.Kísérleti fejle§áés aktirált &éke (1 l 12,I l22)
3.Vagyoni értékűjogok (1 l 13,1 123)
4.Szellemi termékek
5.Inínateriális javaka adott előlegek (1 l81,1 l82)
6.Immateriális javak értékhelye§bítése(1 19)

(1114,1124)

(01+...+06)
l.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékújogok
2.Gépek, berendezések és felszerelések (l3l 1,1312-Ml)
3.Járművek (1321,1322-bol)

I.

4.Tenyészállatok (14l, 1 42-ből)
5.Berrrltázások, felújítások
6.Beruhiizásfa adott előlegek (128,13l8,1328,148,1598,1599)
7.Áhmi ké§zletek, tartalékok (1591,1592)
8.Táígyi eszközök értékhelyesbítése(l29,131,9,1329,|49)
Il. Tírsri eszközök
l.Egyéb tartós íé§ze§edés
(l'l2-1'I 4,17 52)
2.Tartós hitelviszon}4 megte§te§ító értékpapíí
3.Tartó§an adott kölcs{in ( 19l - l 94-M 1,1981-bő l)
4.Hosszú lejáratú bankbetűek (l78)
5.Egyéb hosszu lejáratu követelé§ek (l95-M1,1982-bol)
6.Befektetett pénzügl eszközök é,rtéláelyesbítése(l79)

(l227,127,I31-bő1,132-bő1,142-bő1,147)

ö§§ze§en
(171,1751)

Tárgyév
állománl érték

81

Immat€riílis javak ö§szesen

1087
9

eFt

éy

E1
190
l92
454

81

81

l ll50l4

7 864
339

3 '']'l3

1 100

12

ó09
1ll

1 123 217

l211l

I/8. melléklet a 8l20I5 (V. 04.) rendelethez

Vagyonkimutatás az önkormányzat

saját vagyonának 2014. évi adatairól

eFt
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1 l90 690
I. Immateriális javak összesen

81

1. Alapítás, átszervezés

2.
3.
4.
5.
6.

aktivált értéke
Kísérletifejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékűjogok
Szellemi termékek
Immateriális javakra adott előlegek
Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.

összesen
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ér"tékűjogok
Ebből:
Törzsvagyon:
- Forgalomképtelen
- Korlátozottan forgalo mképes
Egyéb vagyon:
Gépek, berendezések és felszerelések
Járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Beruházásra adott előlegek
Áilami készletek, tartalékok
T ár gyi eszközök
értékhelyesbítése

81

I23 2I7
115

0i4

8 203

12 111
III. Befektetett pénzügyi eszközök
12 111
1. Tartós részesedés
- Törzsvagyon körébe Ártozó korl. forgalomképes belfoldi részvény
2.
3.
4.
5.
6.

Tartó s hite lviszonyt megte stes ítő értékpapír

Tartósan adott kölcsön
Hosszú lejáratű bankbetétek
Egyén hossá lejáratú követelések
B efektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
2. koncesszióba adott eszközök
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
28I
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
5. Uzemeltetésre, kezelés re átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

55 281

55

I/6. mellék|et a812015 (V, 04.) rendelethez
eFt

Eredmény-kimutatás
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
S aj át terme lé sű készletek á11o mányv á|to zása
Saját előállítású eszkö zök aldivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke
Kö zponti műkö dé si cé lú támo gatások eredményszemlé letű bevéte le i
Egyéb működési célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Különfele egyéb eredményszemléletúbevételek
Egyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagj e lle gű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jelle gű ráfordítások
Brtékcsokkenésileírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenységek eredménye
Kapott fiáró) osztalék és részesedés
Kapott (áró) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
-ebbő l árfolyamnyereség
Pénzügyi műve]etek eredményszemléletű bevételei
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpap lrok, pénzeszközök értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-ebből árfolyamveszteség
Pérrzügyi műveletek ráfordításai
P érzűgyíműveletek eredménye
Szokásos eredmény
Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei
Külö nfe le rendkívül i eredményszemlé letű bevéte lek
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Mérleg szerinti eredmény

20 I04

- 17 688
51

2 467

129 940
13 774

I92

I43 906
8 818

28 864

37 682
3l 458
7 720

39 178
21 206

66011

-I7 704
6

55 000
55 006
42
59 647
59 689

-4 683
-22 387
42 780
42 780
42 780
20 393

I/3. melléklet a 8/2015(V. 04.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormán yzatának
2014. évi összesített
Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

Megnevezés

Bevételek e Ft
Módosíto
Eredeti
tt

Működési
bevételek

6 954

19 279

Működésicélú
támogatások
áht-n belül

3 9I7

5 580

Működési célú
átvett

pétaeszközök
Közhatalmi
bevételek
19 740

Felhalmozási
bevételek

42 780

Finanszírozási
bevételek
Függő, átfutó.
kiegyenlítő
bevételek
Onkormányzato
k működési
támogatása

Tárgyévi
bevételek

27 567

72 675

kiadások
Megnevezés

Teljesítés

16 415

17 717

17 717

5 515

4 648

4 648

33 933

47 287

47 287

4 193

22 124

3 475

4 I50

2 430

2 430

3 475

48 830

48 830

83 339

I52 863

152 863

151 020

296 499

277 250

Egyéb
működési célú
27 567 kiadások
Ellátottak
pénzbeli
42 780 iuttatásai
Felhalmozási
72 675 kiadások
Finanszírozási
kiadások

120 409

128 618

l28 618

151 020

296 499

296 350

Tárgyévi
kiadások

Ft

Teljesítés

Személyi
19 130 iuttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok és
5 580 Szocho
Dologi
kiadások

Függő, átfutó,
kiegyenlítő
kiadások

e

Módosított

Eredeti

I/4.melléklet a8l20I5. (V. 04.) rendelethez

Felhalmozási kiarlások Áfával

Eredeti Módosított

Megnevezés
Fiatal házasok
Beruházás
Felújítás

300

3

I75

27
21

126
704

Teljesítés

eFt
27 126
21 704

I/1. melléklet a 8/ 2015 (V. 04.) rendelethez
latának2014. éú

063020
05

1

030

052020
045
01

1

60

Telenülési hulladék

319

szennyr íz el,űités

172

Közutak. hidak. ...

38 l16
24 535

3350

2

066010

Önkom-i ioealkotás. Önk. i

l20

12 785

Ovoda nev.ell. szakmai fel.
01 8010

Önkorm. elsz. kD. ktev

8l,í

0ó4010

3

0ó6020

4 764

0

1

8030

091220

Tám. célúfin. műv

Altalános Iskola 1-4

102 905

l

272

Háziorvosi ala

l14

012311
0,71031
l

Család- és nóvéd...

2 174
747

04052
Elhuny.t személyek hátrarnar.

1 328

Munkanélk. akt. kor. ell.
2 521

,,53

c. fin. műv.

50 000

041232

Start munka-Téli kö

8 508

041233

Hosszabb idót, k

2 908

08403

Civil

r 849

1

szerv.műk.tám,

084040
o82o44

148

082091

5 óó3

08 1 030

lét,múk. és feil.

0

1

6080

Kiem.állami és önk. rend.

0

1

3320

Köztemető

Onkormányzat összesen

273
5 959

fennt.és m.
277 250

Működési kiadások összesen

34 808

Felhalmozási kiadások(B eruházások)
Költségvetési kiadások összesen
KOH Tárgyévi kiadásai

34 808
34 808

(2) Foglalkoztatottak létszáma

52 584
264
52 848

57 797
z64
58 061
58 061

52 848

lengedélyezettl

6 fő

A kiadások részletezéséte rendelet ,,Kiadások alakulása tevékenységenként"című I12. sz.
melléklet, a ,,Felhalmozásikiadások alakulása (ÁrÁ-val együtt)" cimű 4l2. sz. melléklet és a
..S zo c iálpo litikai e llátások" című 5 l 2. sz. mellékl ete tartalmazza,
(3)

Az Óvoda működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése
9.§
(1

) Bevételek alakulása

eFt

Eredeti előir.
Megnevezés
Működési célútámogatás áht-n belülről
5 7I0
Működési bevételek (Intézményi)
5 710
Működési bevételek mindösszesen:
Maradvány igénybevétele
48 531
Ir ány itő szervi t ámo gat ás
48 531
Finanszírozási bevételek összesen :
Tárgyévi bevételek:

54241

Mód, előir.

Teljesítés

480
354
834
1 872
47 748
49 620
57 454

480
7 354
7 834
I 872
47 748
49 620
57 454

7
7

100
100

100
100
100

100
100

bevételek alakulásának részletezéséte rendelet ,,Bevételek alakulása" című 2l3. sz.
^ e tartalmazza.
melléklet

(2)

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítéseaz Óvodáná|
10.§
(1)

Az óvoda gazdasági feladatainak működési, felhalmozási kiadásai

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célúkiadások
Ellátottak pénzbeli iuttatásai
Működési kiadások összesen
Felhalmozási kiadások
költsésvetési kiadások összesen

óvodaTársyévi kiadásai

Eredeti előir.
30 373
8 181
15 687

és egyéb támogatások:

Mód. előir.
29 548
8 311
16 450
3 I45

eFt

Teljesítés
29 548
7 728
16 450

54 241

57 454

53 726

54 241
54 24l

57 454
57 454

53 726
53 726

(2)Foglalkoztatottaklétszámalengedélyezettl

14 fő

612. sz. melléklet), a vagyonkimutatás (e rendelet ,,önkormányzati vagyonkimutatás a 2014.
évi zárszámadáshoz" című 8/1 . és 8l2. sz. melléklet).
4.§

A

Képviselő-testület az önkormányzati és intézményitevékenységek megvalósításáről e

rendeletben megállapított egységes kö ltségvetésszerint gondo skodik.

Az Önkormányzati költségvetés bevételi forrásai, mértékeés éves teljesítése
5.§
(1

) Bevételek alakulása

Eredeti előir. Mód. előir.
Megnevezés
128 618
120 409
Önkormány zatok műk. tám,
5 580
3 9I7
Műk. célútámogatásértékű bevételek
27 567
19 740
közhatalmi bevételek
19 279
6 954
Működési bevételek (intézményi)
í81 044
l51 020
Működési bevételek mindösszesen
37 609
Felhalmozási célútámo gatások
5 171
Felhalmozási célúátv ett pénzeszköz
42 780
Felhalmozási bevételek
10 000
Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülíől
50 000
B elf,o ldi értékpapírokbevétele
8 281
Maradvány igénybevétele
4 394
Allamháztartáson be lüli mege lő le gezé sek
72 675
Finanszírozási bevételek
296 499
151
Tárgyévi bevételek

020

eFt
Teljesítés
128 618
5 580
27 567
19 130
180 895
37 609
5 I7I
42 780
10 000
50 000
8 281

4 394
72 675
296 350

A

bevételek alakulásának részletezéséte rendelet,.Bevételek alakulása" című 2l7. sz,
melléklet e tmtalmazza.

(2)

Működési, fenntartási előirányzat mértékeés éves teljesítéseaz önkormányzatná|
6.§

(1) Az önkormányzat

gazdaságt, egészségügyiés szociális feladatainak működési,

fe\halmozási kiadásai és egyéb támogatások:

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak p énzb elt juttat ásai
Esvéb működési célúkiadások
Működési kiadások összesen

Beruházások

eFt

Eredeti előir.
16 4I5
5 515
33 933
4 I50

4 l93
64 206

Mód. előir.
17 717

4 648
47
2
22
94

287
430
724
806

27 126

Teljesítés
17 717
4 648
47 287
2 430
3 475
,/5

55

/

27 126

Javasolta továbbá, hogy gondolkodjon a testület a kitüntető címek adományozásán.

- képviselő: Kürti Lászlót jó megoldásnak látja kitüntető címre. Kérdezte,
hogy mikor kerül kiadásra a kitüntető cím, csak Falunap alkalmával?

Visontav lstván

Kardos Attila - polqármester: célszerűnek tafija, hogy csak Falunap alkalmával.
Megérkezett a Ladánybenei évszázadok című könyv újbóli kiadására vonatkoző árajánlat,

amely 2.900 Ft-os árat Iartalmaz.

dr. Rácz lmre Gábor - alpolqármester: mi a helyzet az égetéssel?

Szádvári Erika

-

égetésszabályait.

alieqvző: a következő képviselőtestületi ülés elé terjeszti a belterületi

Visontav lstván - képvisető: a Fő utcai szolgálati lakás udvarán ki van száradva egy fa,
célszerű lenne kivágni, valamint a szennyvíz akna teteje be van szakadva, meg kellene
nézni,

Mátvás Ferenc - képviselő: szombaton meccs volt Ladánybenén, amin részt vett.
Tapasztalata szerint a gárda nem egységes csapat benyomását keltette.
dr. Rácz lmre Gábor - alpoIqármester: a tornaórán a gyerekek különböző színű pólókban
tornáznak, véleménye szerint jó lenne egyen póló. Véleményeszerint lehetne kísérletezni,
hogy milyet szeretnének a gyerekek, aminek a nyomtatását alpolgármesteri tiszteletdíja
terhére vállalja.

- képviselő: elmondta, hogy pénteken ismét megrendezésre kerül a családi
várnak szeretettel.
mindenkit
majális,

Vida Lásztóné

A képviselők részérőlaz ülésen egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila
a képviselő{estület ülését'1B.'1 5 órakor bezárta.

-

polgármester

Kmf.

1/}..J,
li
szádvári Erika

-iL--,..-*

\|

kardos Attila
polgármester

aljegyző

Jegyzőkönyv

h

itelesítők

/\

--1-\/X ,'./
Ll::,-iF
lT7
.,
.4{_*-,-|[
\r. §.ácz'\nre Gábor
\

l
L, t-- {. , [-_t

,t

i

l

vida Lászlóné
képviselő

képviselő

40

-

Visontav lstván
Drabant János

-

képviselő: mennyire jellemzőek a határviták?

- mezóór:

dr. Rácz lmre Gábor
Drabant János

Vida Lászlóné

elég gyakori panasz, most is vannak.

- alpolqármester: hogyan

- mezőőr: az

állatvédelmi törvény szabályai miatt kevés lehetósége van

- képviselő: mennyire

Szádvári Erika
száma,

-

lehet kezelni a kóbor kutyák kérdését?

működik az eb összeírás?

alieqvző: lelkiismeretesen vallják be, elég magas számú a bevallások

A képviselők részérőlegyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott

A

képviseló{estület 7 igen szavazatIal
határozatot hozta:

-

el.

ellenszavazaí és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozata
a mezőőr munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képvise!ő-testülete a mezőőr munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, április 29,

9.

Eqvebek

-

Általános tskola kérelme

polqármester: ismertette az általános iskola kérelmét, javasolja, hogy a
testület támogassa az ézékelők beszerzését.

Kardos Attila

-

Vida Lászlóné _ képviselő: jelezte, hogy az óvodába is kell egyet vásárolni.
Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: kérdezte, hogy az iskolának nincs költségvetése?
Miért mindent az ön kormányzat fizet?
Tóth Árpád

-

képviselő: az ézékelóket mindenképpen meg kell vásárolni!

Mátvás Ferenc _ képviselő: több helyen szerepel a települési adó, véleményeszerint

etoon_utoUb igyekeznek rákényszeríteni az önkormányzatokat, hogy ki kell vetni. Egyébként
sem az Alaptörvény, sem az Mötv. ezt az adónemet nem ismeri.
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