ELÓTERJESZTÉ:S

Ladánybene Község Önkormány zata Képviselő-testületének
20L6. augusztus 15.-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének ,.12016. (Vn.15.)
önkormányzati rendelete az 112016. (II.22.) 2016. évi költségvetés módosításáról

Az előteriesztést készítette:

Véleménvezésreés tárgvalásra

kerekes Tiborné
gazdálkodási előadó

megkapta:

Törvénvességi ellenőrzésre megkapta:

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

szádvíri Erika
a|jegyző

ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormány zata Képviselő-testületének
2016. augusztus 15,-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének ..12016. (VIII.15.) rendelete a
20l 6. évi költségvetés módosításáról

Ü.i.sz.: 425

-

l2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet általános indok|ása:
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Al|amháztartásról szóló 2011 évi CXCV, törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (l)-(5) bekezdéseiben
foglaltak alapján, figyelembe véve a 2016. évi költségvetéséről szőlő 2015, évi C. törvény
felhatalmazása alapjan elfogadta Ladánybene Község Önkormányzatának és intézményeinek2016.
évi költségvetését; az önkormányzati és intézményi koltségvetésirendelet jelenlegi módosítását a
több jogcímen keletkezett bevételi többletek és azok felhasználása tették szükségessé.

A rendelet részletes indoklása:
1/a,b melléklethez:

Önkormányzat költségvetési támogatása:
Minden központi támogatás - az intézménlérintő is - az Önkormányzat számlájára érkezik,
Vannak olyan bevételi források, amelyek bár az Önkormányzathoz érkeznek, azonban a
felhasznáIás a beérkezés figyelembevételéve| az intézmények személyi jellegű kif,rzetéseit és azok
járulékait növelik (bérkompenzáciő), valamint az települési szociális és gyermekjóléti,
gyermekétkeztetési feladatok támogatásának bizonyos kiadásai, melyek átkerülnek az
intézményel<hez.

A beérkezésés a felhasználás jogcímei:
Szociális ágazati pótlék (3 havi)
Bérkompenzáciő:
Ladánybene Község Önkormán

43.81 5Ft

l04.394Ft
y zata:

36.068Ft
36.068Ft

72.I36Ft
Ladánybenei Közös

Önt<.-i Hivatal:

16.129Ft
16,I29Fí
32.258Ft

l/a,b melléklethez
Önkormányzat

Előirányzati szinten a fent említett módosításokat kell a|ka|mazni, majd a megfelelő felhasználási
helyre, mint irányítószervi támogatás kerül átadásra.

2la,b mel\éklethez
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)
Szintén megegyezik a fent már említett bérkomp enzácíőt érintő változásokkal, valamint az előző
évi maradvan/ igenyUevétel összegével. Számadatokkal a mellékletben foglalkozunk részletesen,

3/a,b melléklethez

Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda)
Ovoda intézményénekrendelet módosítását nem tette szükségessé előirányzat emelkedése,
illetve csökkenése.

Az
ö

sszegZe§:

Az

ÖnkormánYzati költségvetési támogatások éves szinten megegyeznek a központi rendszerek
adataival, A rendeletmódosítás további részletezéséta megfelelő előterjesztési mellékletekben
részleteztük bővebben.

Kardos Attila sk.
polgármester

önkormánvzat bevételei:

Megnevezés
1)

Előirányzat

Módosítás

1/a. melléklete:

Mód.

81 Működési célútámogatások áI|amháztartáson belülről:
t53.464.894

Bérkompenzáció
S.zociális ágazatipótlék
OSSZESEN:
153.464.894

104.394
43.815

148.209

153.ó13.103

2.) B2 Felhalmozási célútámogatások államháztartáson belütről:

össznsnN:
3) 83

Közhatalmi bevételek:

össznsnN:
4) B4

20.700.000

20.700.000

Működési bevételek:

össznsnN:
5)

20.700.000

8.241.000

8.241.000

8.241.000

85 Felhalmozási bevételek:

összEsnn:
6) 86

Működési célúátvett pénzeszközök:

össznsnN:

7)B7 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök:

összEsBN:

xölrsncvETESI BEVETELEK

összBsnN:
8)

rc2l05.894 148.209

182.554.103

88 Finanszírozási bevételek:

17.828.000
Költségvetési maradvány 17,828.000
Ertékpapír
Á||arrrháztartáson belüli me gelő l e gezé sek
17.828.000

össznsnN:

öNxonuÁNyznr BEVBTELEI

össznsrN:

200.233.894 148.209

17.828.000

200.382.103

Ft

1/b melléklet

Önkormányzat kiadásai:

Megnevezés
Kl

E|őirányzat

Személyi juttatások ;25.532.686
Bérkompenzáciő
S.zociális ágazatipótlék
1

)

felhasználás
felh.
OSSZESEN:
25.532.686
2)K2 Munkaadói járulékok

és szociális

3)

K3 Dologi

kiadások:

OSSZBSEN:

4)

91.300

25.623.986

6.676.088

t5.336
9.315

24.651

6.700.739

28.257.548

28.257.548

28.257.548

5.715.250

5.715.250

K5 Egyéb működési célúkiadások:

Tartalék

35.050.6r4

Sportpálya vizesblokk pályázat

Közvilágítás

K6

önerő

átcsop.Hiv,ált,műk.tám,

összrsnn:
6)

56.800
34.500

R4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
s.7l5.250

összBsBlv:
5)

Mód. Előiránvzat

hozzájárulási adó:

felhasználás
felh.
OSSZESEN:
6.676.088

Bérkompenzáciő
S.zociális ágazati pótlék

Módosítás

Beruházások:

összBsnN:

- 2.400.000

2.400.000
- 600.000

35.050.614 _ 600.000

34.450.6t4

5.904.037

5.904.037

5.904.037

7)R7 Felújítások:

össznsnN:
8)

K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

összEsBN:

300.000

300.000

300.000

rölrsBcvETESI KIADÁsoK

össznstN:
8)

107.436.223 - 484.049

106.952.174

K9 Finanszírozási kiadások:

miatti
átcsoportosítás

t<ÖH bérkompenzáció

KÖH

92.797.67t

Ertékpapír

összpsnN:

92.797.67t

öNxonuÁNyz.q.r KIADÁSAI

össznsnN:

32.258
600.000

632.258

200.233.894 148.209

93.429.929

200.382.103

Ft

2/a. melléklete:

KÖH bevételei:
Megnevezés

E|őiránvzat

Módosítás

Ft
Mód.

i) 81 Működési célútámogatások államháztartáson belülről:

össznsBN:
2.) B2 Felhalmozási célútámogatások államhá ztartáson belülről:

OSSZESEN:
3)

83 Közhatalmi bevételek:

Igazgatásí szolgáltatási díjbev. (esküvő)

össznsBN:

4) B4

10.000
10.000

l0.000

Működési bevételek:

össznsnn:

5) 85 Felhalmozási bevételek:

össznspN:
6)

86 Működési célúátvett pénzeszközök:

össznspN:

7)B7 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök:

össznsrN:

XÖLTSBCVETESI BEVETELEK
összBsnN:
8)

88 Finanszírozási bevételek:

KÖH bérkompenzáció miatti
KÖH átcsoportosítás

összBsnN:

KÖH BEVETELEI

össznsnN:

41.887.387

32.258
600.000

41.887.387 632.258

42.519.645

41.887.387 642.258

42.529.645

2ib melléklet

KÖH kiadásai:

Megnevezés
1) Kl SzeméIyi
Bérkompenzáciő

Esküvő
össznsnN:

E|őiránvzat

juttatások:
miattí

Ft

Mód. Előiránvzat

25.809.001

25.809.001

2)K2 Munkaadói járulékok
Bérkompenzáciő

Módosítás
25.400
7.874

33.274

25.842.275

és szociális

hozzájárulási adó:
6.644.730

miatti

O.SSS

Esküvő
össznspn:
3) K3 Dologi kiadások:

6.644.730

2.126

8.984

6.653.714

5.116.656

váll,
4.000.000
felh.Hiv.ált.műk.
600.000
OSSZESEN:
5.116.656 4.600.000
Ktg_vetési maradv.felh,

- kötelezettség
(KÖH épület, szolgáltatási szerz.)
Közvilágítás átcsop.

9.716.656

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:
OSSZESEN:

4)

5)

K5 Bgyéb működési célúkiadások:
felhasználása

á§§f§fi?i
6) K6 Beruházások:

dologin

össznsnn:

..rrr.rr,

.i333.333

317.000

317.000

317.000

7)K7 Felújítások:

összBsBN:
8)

K8 Egyéb felhalmozási kiadások:

össznsnN:

XÖIISÉCVETESI KIADÁSOK

összBspN:
8)

41.887.387 642.258

42.529.645

41.887.387 642.258

42.529.645

K9 Finanszírozási kiadások:

össznsBN:

KÖH KIADÁSAI

összrsBN:

Az előterjesztés mellékletétképezi a rendelet tervezet, melynek elfogadását kérem.
Ladányben e, 2016. augusztus

0

i

.

kardos Attila
Polgármester

Tervezet

Ladánybene község Önkormán yzataképviselő-testületének
.........12016. (UII.15.) rendelete
a2016. évi kÖltségvetésrŐI szőlő 112016.(II.22.) rendeletének módosításárőI

LadanYbene , KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az Államhéntartásről ,raiko zotl. évi CXCV. törvény (továbbiaku"r, ar,t.Íji.^Ó
bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Múködési Szabályzatről szőíő
5l201L (Y. 26.) önkormányzati rend,elet 39. § a. pontja alapján - a Pénzigyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményénekkikérésével- és a 20t6. e"i kcittségvetéséről
zor. évi C.
"ráia
törvény alapj án eljárv a az alábbi rendeletet alkotj a
:

1. §.

LadánYbene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 112016. (II.22.) rendeletének 5.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkor mányzat bevételei
(1)

,,5. §.

Az Önkormányzat bevételei

B1 Múködési célútámogatások államháztartáson belülről
B 2 F e lhal m o zási c élű támo g atás o k államhaztartás on b e lülrő l
83 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátv ett pénzeszközök
87 Felhalmozási c,élű átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :
B 8 Finansz ír ozási bevételek

Ft
l53.613.103
20,700.000
8.241.000

182.554.103

Költségvetési hiány belső finanszirozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belsö finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

8813 Előző évi maradvány
Önkormán yzat bev ételei mindö§szesen

17.828.000
200.382.103

:

(2) Bevételek részletezéséte rendelet Il2. melléklete tartalmazza.

2. §.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112016. (II.22.) rendeletének 6.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkor mányzat kiadásai
,,6.
(1)

§.

Az Önkormányzat kiadásai

Ft

Kl

Személyi juttatások
Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátott ak p énzb eli j uttatásai
Egyéb működési célúkiadások
K513 Tartalékok
27.880.714
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen :
K9 Finansz ir oz6si kiadások
Önkormán yzat kiad,ásai mindösszesen:

K2
K3
K4
K5

-

(2) Fo
(3)

gl

25.623.986
6.700.739
28.257,548
5.715.250
34.450.614
5.904.037
300,000
106.952.t74
93.429,929
200.382.103
20 fő

alkoztatottak létszáma (en gedélyezett)

A kiadások részletezéséte rendelet Il1 ésI/3. m e l l ék l ete i tartalmazzák,
3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112016, (IL22.) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös

Onkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
,,7. §.

(1)

A KÖH bevételei

Ft

B1 Működési célútámogatások áIlamháztartáson belülről
B 2 F elhalm o zási c é|ű támo gatás o k á|lamháztartás o n b e lül
83 közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :
B 8 Finansz írozási bevételek

rő

l

Költségvetési hiány belső finanszírozásáraszolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozásáraszoIg. pénzforg, bev, felh. célra

-ebből: B813 Előző évi maradvány
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal bevételei mindösszesen:

10.000

42.519.645
6.7 14.000
42.529.645

(2) Bevételek részletezéséte rendelet IIl2. mellék|ete tartalmazza.

4. §.
Ladanybene Község ÖnkormányzatKépviseló-testületének 112016. (IL22.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatal kiadásai
,,8.§.

(1)

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

A KÖH

kiadásai

Ft

Személyijuttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célúkiadások

adó

25.842.275

6.653.714
9.716.656

Beruházások

Felújítások
Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen
k9 Finansz ír ozási kiadások
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal kiadásai

317.000

z

(2)

Foglalkoztatottaklétszáma

(3)

A kiadások részletezéséte rendelet

IIi 1

42.529.645

mindösszesen:

42.529.645
8

íő

mellékletei tartalmazzék,

zárő rendelkezések
5.§
E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépésétkövetően a I|20I6.(IL22,)
rendelet a kiegészítésekkelegyütt érvényes.

Attila
polgármester

szádvári Erika
aljegyző

kardos

A kihirdetés napja:
Ladánybene,2016. augusztus

. . . , .

..nap

lSzádvári Erika /
a|jegyző

A tábláaatban lévő adatok kÖtelezó feladatokként értelmezendök,
alábontásssal különböáetve

meg az államigazgatási

Ladánvbene község Önkormánvzatának

co_
FoG

Szakfe

0tll30

Kl

-

ebből önként vállalt

-

ebbő| önként vá]]elt

999000

Szem.

jutt.

K2
M. adól
t

K3 Dologi
kiad.

ján

5 796

K4
Szocpol,
ell.

15

]320

0|3]50

felhaIm.
célú

K9 Finansz.
kiadások

ó8000l

Lakóinsatlan bérhearlása

fennt.és m.

l3l

553 600

699 000

Nem Iakóingatlan bérbeadása
önkénf VállrIf

7 902 600

699 000

2,7

880,114

4 9,75 284

000

önk.hivatal

999000

ovodai nevelés

900400

kiemeIt állami vagv önk.rendezv
- ebból örrkent vállalt

l31 000

.,99000

közhasznriak fopl

443 000

l05 000

38 000

975 000

4 065 000

5 040 000

4 0ó5 000

4 290 oalo

l

l 43

95 000

0]|2

4,25

l0 268 000

- ebból <inkérrt vállalt
015l60

999000

Közutak. hidak.

05l030

999000

Települési hulladék.

999000

Szennyvíz svűltése.

999000

víztermelés_kezelés

l

841402

Közvilágítás

0ó60I0

8l3000

zóldteíiilet-kezelés

l

1J72j l

08l030

Háziorvosi alanell

8ó230 l

Fogorvosi alapellát

999000

Család- és nővéd..

93ll02
999000

Kónyvtári szolg.

0502

08209l

9 l

0840]

999000

o8J01l

93l 102

o*nn.o | 999000

09

l22o

999000

5

l0705 l

l71 300

3 601 000

2 l88 000

o2

l70

124 000

2 000

354 000

1)4 o00

336 500

93 000

5 000

3 000

592

l

3 504
2

524 000

l

90 000
98

354

241 000
2 532 o00

684 000

24l 000

ebből önként vállaIt

38 000

244 000

Sportlét.rnírk. és feil,

38 000

658 000

05

KöZln. IntéZm

l
l

968 000

262 000

556 000

42| 000

556 000

42

3 996 000

282 000
658 000

54 000

l

l 000

l

55ó 000
840 000

Civil szerv,rnúk.tám-

l

96 000

- ebbó] önkéllt vá|lall

1

96 000

l70

390

l90 000
354 000

l

Civil szerv,mírk.tám,

28,1

000

26 000

3 559 000

26 000

2 84_] 000

720 000

l

720 000

1

916 000
916 000

ó30 000

- ebbő| önkent vállalt
Egyházak közösségi és hitéleti

630 000

630 000

630 000

tev.

300 000

- ebből önként vá|lait

300 000

300 000

300 000

lskola fenntartása íalsá taonzat\
ebból önként váIlalt

6l

l

000

61

ól

1

000

6ll

l

000
000

Iskola fenntartása /felső

562912

Gvennek étkeztetésíóvoda)

82 550

- ebból önkent vállall

Gyerrnek étkeztetés(iskola)

82 550

82 550

31 750

- ebbő| önként vá]la]t

31 750

31 750

szociá]is étkeztetés

3| 7s0

3 349 000

3 349 000

ta

onzet)

5629l3
88992l

Faupondnoki

l

- ebból ölként vállalt

999000

Természetben nvúitott gvennekv.

I 978 500

534 800

5 000

3 000

l
l

489 000

489 000

489 000

489 000
2

904 000
500 000

l04052

999000

Teleoiilési tárn.-Önk álíál tem

300 000

999000

Lakáslenrrt.t.norma.

313 000

lm020

999000

Önk.á|t,nyú ir,lakást

l070ó0

999000

Teleoülési lámosatás

onkormánvzat összesen
- ebból önként vállall
la

nigazgatási

300 000

l 3t3

700 7J9

5 02ó 000

35s 000

|

l

2s 257 548
7 379 300

|

l

7l5 250

0l

000

300 000

l

602 250
25 623 986

757 000
500 000

300 000

20,00

sso

4l7 300

l

739 000

lom20

- ebból ii

782 000

999000

889928
l0405l

782 0oí)

l

l27 000

ebból önké|t vá||alí

o9ó0l

l

300

742 000

_

092l20

52 6,19 000

-l
l7l

- ebből ónként vállalr
|

.i§ 8;)§ óJ§

14 233 069

000

,

Város,- és közséss

999000

5 805 645

848 037

226 000

ebbóI önként vállalt

ll

539 032
295 000

l 2l3

ebból önként vállalt

o12l

35 805 ó45

782 000

000

57,7

35 805 645
52 649 000

782 000

2 578 000

-

ffi]ol0

999000

38 000

000

l95 000

, ebL,ól allanrigazr:rtási

l
l

32 855 99B

38 000

225 000

999000

97l

3 000 000

405 000

ebból <inként vál|alt

TKT

01lto30

összesen

3 000 000

999000

0l8030

tások

Felúji

ó99 000

Köztemetó

- €bbó]

Egyéb

l5 000

6 650 000

960302

ó80002

Beruházások

K8

K7

7 424

Szociális f,el|átás

0] 1]50

kiadások

K6

000

Tartalékok
0 l

K5

MűkcéIú

92 216

99,6,

lg.

999000

I/l, me|léklet z l/ 2016 (11.22,)rende|etllez

20l6. évi kiadások alakulása

kiad.

önkonn-i iosalkotás

999000

o!ll10

Fogl.
száma

Megnevezés

lid8t

és önként vállalt feladatokat

3 6o22so
34 450 614

904 0J7

l

0|

2 ó50 000

056 000

l

0l

300 000

|

0l

93 429 92g

I

200 382 t03

0|

21 469 30a

Bevételek meghatározasa felhasználhatóság

szerint
I/2. melléklet a l/20l6.(I1,22.) rendelethez

Bevételek aIakulása

Ft
Kötelező
B1 Működési célútámogatások államháztartáson
B11Onkormányzal

k

Államis

összesen

belülről

ámogatásal

Önkormányzati hiyatal műk. támogatás
Zöldterulet-gazdálkodással

71 216

kapcsolatos feIadatok támosatása

34 762 200

34 839 416

l

1 505 250

Közviálosítassal kapcsolatos feladatok támogatasa
Köztemető

önként vállalt

l8 720 000

fenntartiiss4l kapcsol atos feladatok

l

505 250

8 720 000

l00 000

l00 000

2 91,4 680

Egyéb kötelező feladat támogatása

2 9I4 680

6 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támosatása

6 000 000

l7,72250

I 772250

közutak fenntartása

I.

l ,bb)-bd)

jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

Óvodapedagógusok

átlagos bértámogatása

óvodapedagógusok

munkáját közvetlenül

9 866 l5,1

s. átlagos bértámoeatása

Óvoda múködési támogatasa
Tclepülési önkormányzatok

szociális feladatainak esvéb támosatása

7 200 000

7 200 000

4 693 333

526

10 1l9 526
8 861 760

1

szociáIis étkeztetés

ll9

8 861 760

Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása
Ráqzoruló gyermekek szünidei étkeztetése

l8l

057

626

2l0
2 500 000

Szociáli§ ágazati pótlék (B1

l3
feladatok támosatasa

l

439 360
87 630

1

260 985

l01

4ll

834

952 820
260 985

2 500 000

34 762 200

138 674 034

Támogqtésérték

oEp finanszírozás
MKP közfoglaIkozatottak bértámosatá§a

i4KP

626 210

2 500 000

l 952 820

költsósvetési támosatása összesen:

057

l

87 630

Bérkompenzáció (Bl l5)

e'6

l8l

l 439 3ó0

Tanyagondnoki szol gáltatás
Kön},tári és közművelődési

l57

24 033 600

4 693 333
10

Gyelmekétkeztetési feladatok átlagos bértámosatása

önkormányzat

9 866

24 033 600

közfoglalkozatottak

3 714 000

dologi támogatása

Támogatásértékű bevételek össze§en:

l0

133 000

l

092 069

3 714 000

l0

14 939 069

B2 Felhalmozási célútámogatások államháztartáson

133 000

I 092 069
0

0

14 939 069

belülről

83 közhatalmi bevételek
önkormánvzat saiátos működési bevételei
Gépjárműadó

6 000 000

6 000 000

lparűzési adó

13 000 000

13 000 000

200 000

l 200 000

kommunális adó

1

Bírságok, pótlékok

500 000

Önkormányzat sajátos műköttési bevételei össze§en:

0

20 700 000

3 069 000

3 956 000

500 000
0

20 700 000

84 Működési bevételek
Műkodési bevételek
Egyéb saiát bevételek (bérleti díiak.szoc. étk )

7 025 000

vaeyonkezelésből származó bevétel

300 000

300 000

Továbbszámlazott szol sáltatás

9l6 000

916 000

Eevéb saiát bevételek
kamat bevételek
Eevéb saiát bevételek összesen:

4 285 000

3 956 000

0

27 156 000

34 762 200

8 241 000

B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési cólú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célúátvett nénzeszközök
B1-7 költspévetési tlevételek összesen

l 20 635 903

88 Finanszírozási bevételek

17 828 000

B813 Pénzforealom nélküli bevételek / előző évi maradvánv /
pénzforsalom néIküli bevételek lelőz-ő évi maradvánv l

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző óvi maradvánv

önkormánvzati

bevételek mindösszesen

:

82 554

l03

17 828 000

:

/ összesen

l7

17 828 000
:

0

l20 635 903

828 000

17 828 000

0

l7 828 000

44 984 000

34 762 200

200 382 103

I/3. melléklet a I12016,(IL22.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíi)
Egyéb nem intézményiellátottak
- ebből: szépkoruak támogatása
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli

-

ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás

gy.étk.csomag)
- ebből: természetben nyújtott önkormányzati
pontja)
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.)

-

100 000

l50 000
200 000
200 000

természetbeni (nyári

500 000

segély (Szoctv. 47. §. (1) bek. c)

- ebből: önk. által

1

013 000
200 000

saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. elöírások
alapian) adott pü-i ellátás
700 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások
alapián) adott term.-i ellátás - csomag
t 150 000
(Szoctv.
- ebből: települési támosatása
45. §.) - beiskolázási t. természetbeni
300 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45, §.) - lakhatási támogatás
302 250
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti
500 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési
400 000
k4 Ellátottak nénzbeli iuttatásai mindösszesen:
5 715 250
Esvéb működési célúkiadások
Rendőrsés támosatása
120 000
polsárőr Esvesület
300 000
Római Katolikus Esyház
300 000
szociális Feladatellátó Társulás
3 000 000
Laiosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület
1 300 000
l71 300
L adánvbene-Fe l ső l ai o s s zennyví z- elv eztési Önkormánvzati Társulás
l95 000
kecskemét Aranyhomok Egyesület
Ladánvbenei Labdarusó club
630 000
Tartalékok
3 110 261
- Bácsvíz felhalmozás
5 715 000
- Iskola tornaszoba felhalmozás
- Képviselói laptop 2015 évi fel nem használás elhatárolása pl,: Ladanybenei
991 000
évkönvv kiadására
2 400 000
- sportpálva vizesblokk pály áaat felúi önerei e
4 405 000
- ellátottak pénzbeli ellátására évközben, ahova szükséges
11
813 053
- tartalék
- polsármesteri Bál kieeészítése a iátszőtér felúi ítására, beruházásra
34 450 614
k5 Ecvób működési célúkiadások mindö§szesen:
.

Finanszírozási kiadások
Ladánybenei Közös OnkormányzatíHivatal ( Intézmény)
Ladanvbenei Csiribiri Ovoda ( Intézmény)
Áht-n belüli meselőlesezések visszafizetése
k9 Finanszír ozási kiadások összesen :

35 805 645

52 649 000
4 975 284
93 429 929

I/4. melléklet az I12016. (II.22.) rendelethez
Ö n ko rm

á n

y zat f elhalm ozá

s

i kia

d á sa

i (áf áv al e gyü tt)
F't-ban

Beruházások
önkormánv zat tár svi eszköz beszerzés
védőnő társvi eszköz beszerzés
IkszT társvi eszköz beszerzés
varos és közséssazdálkodásra társvi eszköz beszerzés
Lakóinsatlan társvi eszköz beszerzés
Nem lakóinsatlan társvi eszköz beszerzés
közfoslalkoztatottaktársvieszközbeszerzés
Temető kerékoár tároló kialakítása
Telek vásárlás
Telek vásárlás
K6 Beruházások mindösszesen:

Felúiítások
K7 Felúiításokmindösszesen:
Esvéb felhalmozási céIúkiadások
Első lakáshoz iutók támosatása
I(8 Eovéb felhalmozási célúkiadások mindösszesen:

699 000
38 000
26 000
190 000

38 000

572 000
848 037
635 000
318 000
2 540 000
5 904 037

0

300 000
300 000

AtÁblázalbanlévő adat§k álamigazgatrisi feladatokkéít értelrnezerdők, alábontris az idei évben nem tervezeh, mely önkénúes feladat lerur€.

Illl. melléHetazl l 20

Ladánvbenei Ktiziis Onkormánvzati Hivatalán ak 2016. évi kiadások alakulása

CoFo
G

Szakfeladat

011130

999000-1

Fogl.
száma

Megnevezés
Onk. és
tjnk.hivatal

8

Onkormányzat iisszesen

8,00

B evéte lek me ghatén ozás a fe

B

l

Kl

Szem.
jutt.

25 842275

K3

K2
M. adót
t.jár.

Dologi
kiad.

K4

K5

K6

6 653 7I4 9 716 656

25 842 275 6 653

7l4

K7
FeI jítá-

Szocpol. Míík.célri BeruháeIl.
kiadások
zások

sok

K8

Egyéb
K9
felhalm.
Finansz.
célríkiad.
kiadások

0

0

317 000

II l 2. melléklet a l / 20
evételek alakulása a Ladánybenei Kiizii s Ö nko rmán y zati IJLiv atalnál

I6

.

0

0

(|I.22.)

re

ndelethez

Ft
onként vállalt

K<itelez

Bevételek mindiisszesen

Allamis.

Osszesen
0

l

0
10 000

10 000

0
0
0
0
0

0

0

0 42 519 645 42 519 645

0

6 7I4 000

:

0

6 7|4 000

35 805 645 35 805 645
0

:

0

Osszesen

42 529 645

használható ság szerint.

B8 Finans zír ozási bevételek
8813 Pénzforgalom nélktili bevételek / elóz évi maradvány /
88 1 6 Irányítószervi támogatás bevétele

6.(11.22.) rendeletl

3l7 000

9 716 656

B1 Miíkiidésicélrítámoeatások államháztartáson beliilr l
82 Felhalmozási célrítámogatások államháztartáson beltitr
83 kiizhatalmi bevételek
84 Mííkdési bevételek
85 Felhalmozási bevételek
86 Mííkdési célríátvett pénzeszktiziik
87 Felhalmozási célríátvett pénzeszkiiziik
B1-7 Kiiltsgévetésibevételek iisszesen

1

0 42 529 645 42 529 645

0

42 529 645

II/3, mellék|et a

l

l

20 1 6.(II.22.) rendel ethez

EIlátottak pénzbeli j uttatásai
beli ellátások és természetbeni iuttatások

A

táblázatban

ere

deti el őir ány zat nem szerep e l,

II/4, melléklet a

Il

20 I 6,(IL22.) rendeletéhe

z

Felhalmozási kiadások alakulása (Ár'Á- val együtt)

Ft
Beruházások
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése
Eevéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése
K6 Beruházások mindösszesen:

Felúiítások
K7 Felúiítások mindösszesen:

254 000
63 000

317 000

0

ELÓTERJESZTES

Ladánybene Község Ön kormányzat Képviselő-testületének
20í6. augusztus í5-i ülésére

Tá rqv : mezőőri

E l őte

á

l l

áshely betö ltésérepály ázat

riesztést készítette

írálása

szádvári Erika
aljegyző

:

Előteriesztő:

véleménvezésremegkapta

el b

kardos Attila
polgármester

:

Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66,

ELÓTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testütetének 2016. augusztus 15-i
ülésére

Tisztelt Képviselő-testü let!
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016, május 24-i képviselőtestületi úléséna 4212016 (V. 24.) határozatával pályázatot hirdetett a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992, évi XXXlll. törvény 20/A. § - a alapján a mezőőri munkakör
betöltésére.
A mezőőri álláshely betöltésére vonatkozó pályázati kiírás megjelent Ladánybene
Község Honlapján, a kormányzati személyügyi igazgatási feladatot ellátó szerv internetes
oldalán, valamini a Benei Hírmondó 2016. májusi számában.
A pályázali kiírás szerint a pályázatok benyújtási határideje 2a16. június 30, napja volt.
A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül az állás betöltésére öt darab
p ály ázat érkezett Lad á nybene Község Pol g á rmesteréhez.
A pályázatok előzetes formai ellenőrzése megtörtént, amely szerint 2 db pályázat
nem felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. A két pályázat egyike sem tartalmazta a
sörétes lőfegyverre vonatkozó fegyverlarlási engedély másolati példányát, így mindkét
pályázat elbírálásra alkalmatlan. Erről mindkét pályáző írásban éftesítéstkapott.
Ladánybene Község Képviselő{estületéhez 3 db érvényespályázat érkezett a
mezőőri álláshely betöltésére, melyek szakmai önéletrajzának másolati példányait jelen
előterj esztés mel lé klet e tart almazza.
A pályázatok elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kinevezés
Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény 46 § (2) bekezdés
b.) pontja alapján akkor igényli zárt ülés tartását, ha ezt az érintett kifejezetten kéri, A
pályázók pályázataiban nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak a személyüket érintő ügy
nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

A benvúitott pálvázatokat összefoqlalva az alábbi összeqzési állapítom meq.

-

a pályázatok benyújtása határidőben megtörtént,
Nagy Balázs, Tasi Gábor Dániel és Ú.lvari László Dániel pályázaIa megfelel a
pály ázati ki írásba n meg határozottakn ak, el b írál ásra al ka m asak.
l

Fentiek alapián a képviselő{estület döntési alternatívái az alábbiak lehetnek.

_
-

a képviselő-testület valamelyik pályázó kinevezéséttámogatja, s döntést hoz arrÓl,
hogy 2016. október 22. napjától határozatlan időtartamra, 4 hónap próbaidő

alkalmazása mellett mezőőrnek kinevezi,
amennyiben a képviselő-testület nem támogatja minősített többséggel egyetlen
pályázót sem, úgy dönthet újabb pályázaI kiírásáról,
amennyiben a képviselő-testület nem támogatja minősített többséggel egyetlen
pályázót sem, s nem rendelkezik újabb páIyázat kiírásáról, a mezőőri álláshely
ideiglenesen megszűnik.

A személyi kérdésben való döntés az Mötv. 50. §-a alapján minósített többséget, vagyis a
megvá lasztott képviselók töb bség i szav azatát igény

l

i.

A PályázÓk képviselő-testületi ülésen történő meghallgatásuk szükséges, ezér1, a képviselőtestÜleti ülésre minden érvényes pályázatot benyújtott pályázó meghívást kapott,

Kérem a Tisztelt KépviselŐ-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, s a mezőőri állás
pályázatával kapcsolatos döntését hozza meg,
Ladányben e, 2016. augusztus 8.

kardos Attila
polgármester

a mezőőri ál!áshely betöltésre vonatkozó pályázat elbírálásáról

HATARoZATl_JAVASLAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a mezőőrl álláshely
betÖltésérevonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozta:
,,A" változat:

L.

2.

3.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 22. napjátől
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban - 4 hónap próbaidő kikötése
mellett mezőőrnek kinevezi
szám alatti lakost. A mezőőr bérezésérea közalkalmazottak jogállásáról szóló !992.
évi XXXIlI. törvény rendelkezésej az irányadóak.
Az L. pontban megnevezett nyertes pályázó munkába állásának feltétele, hogy
munkába állásáig elvégezze a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmiés
a mezei Őrszolgálatról szóló L997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésében
meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga tanfolyamot. Amennyiben a nyertes
pályázó munkába állásáig nem teljesíti, úgy foglalkoztatására nem kerül sor.
A képviselő-testület felhata]mazza Kardos Attila polgármestert a
közalkalmazotti kinevezés aláírására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 201,6. augusztus 15,

,rB" változat:

1.
2.

Ladánybene Község Képviselő-testülete a mezőőri átláshely betöltésére vonatkozó
pályázatok egyikét sem támogatja, az álláshelyre benyújtott pályázati kiírást
eredménytelennek nyilvánítja.
A képviselő-testü|et a mezőőri álláshely betöltésre vonatkozóan új pályázatot ír ki.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, augusztus 1_5.

,,C" változat:

t.

Ladánybene Község Képviselő-testülete a mezőőrl álláshely betöltésére vonatkozó
pályázatok egyikét sem támogatja, az álláshelyre benyújtott pályázati kiírást
eredménytelennek nyilvánítja, új pályázati kiírásról nem rendelkezik.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 201,6. augusztus 15.

Szádvdri Erika legyző
L addny b ette Kö a ég Ö n ko rntányzata
6045 Ladánybene Fő u. 66.
Tár g1l ; P dly dzat b enjl új 1 1i5 g nte zőőr i tíII ás r a
P úI! úaűli azonos ííós zám: 7 2 7/2 0 1 6

Nagy

Balda

6045 Ladúnybene Petőfi S. u. 13.
telefon : 0 6-3 0-8 64-9 9 3 5

Tisztelt Ladányöene Község Önkormánlzata!

AlulÍrott Nagy Balázs benyújtom pályéaatomat a 72]12016 azonosítószámon meglrirdetett
mezőői állásra.

A

kiírásban meglratározott feltételeknek megfelelek, és komoly tapaszta7attal rendelkezern a

tanyasi gazdáIkodás és életforma terén. Fontosnak tartom a tetmészeti érlékekvédelmét,
kÖrnyezetÜnkben

az ember által

végzett tevékenységekés a tennészetes folyamatok

egYensÚlyb an tartását. Őstermelőként

jól ismerem

a tarryavilágot és lakosait, nehézségeiket,

rnindennapi gondjaikat. Meggyőződésem, hogy munkárnmal a helyi közösség javára tudrrék
1errni.
P ály áz atom ré s z ek ént az alább

1. önéIetrajz

2. erkölcsi

i

d o

kum errfu ino kat

cs

ato

1

o

m

:

7

bizonyítvány */
másolata

3. r,égzetts éget tgazo\ó bizoiryítvány

rnásolata -/
5. fegyvertartási engedély násolata

v

4. jogosítvány

L,/,

6.hozzájáruló nyilatko zat szenélyes adataim kezelésélrez apáIyázatta1 összefirggésberr r
7. nyilatko zat p áIy ázatorn elbíráiás ának i gérryérőlnyíi_t ülésen t'
8. Nyilatko zatképzésikötelezettség

teljesítéséről"/

Várom mielőbbi válaszukat.
Tisztelettel:

,4

i,
.líl
V {L t1
'Nágy Balázs
pályáző

Ladányüerr e, 20I

6.június 1 8.

tJ a Lcl

a^

anéletrajz
Személyes adatok

Név:

Születési hely,

Lakhely:
Telefon:

idő:

Nagy Balázs
Lajosrrrizse, I9]0, 12.20.
6045 Ladánybene Petőfi Sándor u.
06-30-864-9935

13.

Iskolai végzettség

1985-1988

607. sz. Gáspár András Ipari Szakközépiskola és Szakrrrurrkásképző
Irrtézrnény, Kecskemét

szakmunkás-bizonyítv ány

-

autószerelő

Egl,éb végzettség

2014
1997 . 10. 30.

Aranykalászos gazdatanfolyarrr
Fegyvervizsga - golyós, sörétes, maroklőfegyvet, géa és riasáó
fegyver kezelésére

1996.
1988

szernély- és vagyonőr végzeftség
Hivatásos jánnűvezetői engedély

(A, B, C, E, kategőiia,

száma:

CM 084061, PÁV

I.,

PÁV

III.)

Szakmai tapaszta|at

2010
2002-20a9
2000-2001
i998- 2000
1991- 1998
1989.02.

-

1990.

08.

Főállású őstermelő
Baranyi Kít., vagyonőr, gépjánnűvezető
Dreher Sörgyár, gépkocsivezető
Kecskenrét, személy- és vagyorrőr
Árva Fafeldolgozó - raklapkészítés
sorállományos katonai szolgálat - gépjánrrűvezető, autószerelő

Egyéb jártasságok
mező gazdasági terrrrel
fe

é s,

áll attartás

gyverhas ználat- v adászat,

terepisnreret, táj ékozód ás

-

1

ő

téri tap

as

ztalat

vezetési tapasztaiat különféle

j

ármúveken, utakort

tn

ql

{

e Lc!,

Nagy Balázs
páIyáző

Ladánybene, 2076.június

21

.

-,

Kardos Attila Polgtírntester Úr
L adúny b etle Kö a ég Ö n ko nntírty zata
6045 Ladányfir,r, Fő u. 66.
Tdrgy: Pdlyázat benyújtdsa neezőőrí dllásra
P tily á zati azotlo s itó s ztím: 7 2 7/2 0 l 6

Tasi Gábor Dániel
6045 Ladátry,bene Országúti dűlő 26.
telefon : 0 6-2 0-4
e-nruil :

tas id an

0 0-

I 468

iel? 8@gnwi

I.

cant

Tisztelt Ladánybene Község Önkoirnán yzata!

Alulírott Tasi Gábor Dániel be kívárrom nyújtani pályázatomat a12712016 azonosítószárnon
nreghird

A

ete

tt mező

ői

ál1

ásra.

kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelek, és tanulmárryairn során

jelerrtős

ismeretekre tettem szert elsősorbut az eúőgazdáIkodás, a ki,iltenileti dűlőutak rendben tartása

és fegYverhasználat terén. Ernellett ladánlóenei lakosként

-

születésern óta itt élek - jól

ismerem a kÖmyéket, a lakosokat, az időnként felrnenilő problérnákat. Űgy érzem, meglér,ő

szalanai fudásommal, rrrelyet folyamatosan bővíteni szeretnék, hozzájáruihatnék a település

egYre inkább hangsÚlyossá váló külterületi és tanyás részeinek rendben tartásához,
fejlesztéséhez.

Pályázatom részekéntaz alábbi dokumenfumokat csatolom:
1. önéletrajz

2. erkölcsi bizonyítvárry
3

. végz etts é get t gazoló

bizonyítvány máso l ata

4. jogosítvány rnásolata

5. fegyvertartási engedély másolata

6.hozzájárulÓ
7. nyil atko zat
8

.

nyilatkozat személyes adataim kezelésélrezapáIyázattal összefirggésben
p

á|y ázatom elb írá1 ás ának i gényérő 1

nyil atko zat képzésikötel ezetts ég váll

al ás

nyílt ül

és en

áró1

Várom mi előbbi válaszukat.
Tisztelettel:
"a.,_' Cyr-y'--a }V.^',"^4:LL

Tasi Gábor Dániel
páIyáző

Ladányben e, 20I 6. június 27.

Onéletrajz
SzeméIyes adatok

Név:

Tasi Gábor Dánie1
Kecskernét,1996, I0.12.
Lakhel5,:
6045 Ladánybene Országúti dűtő 26.
Elérhetőségek:tel.: 06-20-400-1468

Születési hely,

idő:

e-mail : tasidaniel08 @gnrail. corn

trskolai végzettség

2014,2015

Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola, Szeged - érettségi
bizonyítvány
FM ASzK - Mátra Erdészeti, \tLezőgazdaságr és Vadgazdálkodási
Szakképző Iskolája és Kollégiurna, Mátrafiired

20I1-20I
Egvéb r,égzettség
20t5. 02. l0
2013.

1

1.

13.

Fegyvertartási engedély sörétes és golyós/r, adász iőfegyvene
(A186475)
Járművezetői engedély
(AM, B1, B, T, K, száma: CN 559735)

Jártasságok, szakmai tapasztalat
er

dő gazdáIko dási tap asztalat

fe

g5v erh as znáIat- v ad ász at,

terepismeret, talékoződás

-

téri t ap as ztal at
r,ezetési tapasztalat dűlőutakorr, külterületen,erdős területerr
1

ő

Magamról
Fejleszteni szeretném meglévő szakmai tapasztaiatomat, ehlrez a szükséges képzéstvállaiorn.
Hiszek benne, hogy munkátrrnal hosszú tár,on hozzájárulhatok a település értékeinek
védelmélrez és gyarapításához, hiszen elkötelezett ladánybeneiként jör,őrnet hosszú távon
helyberr képzelem el, és fontosnak tartom a tanyás rész, a ktilteniletek fejlesztését,rerrdben
1artását, az otttalálbatő tennészeti értékeke védelmét.

Tr-j Cr)j-,,

D

c--,,^'

Tasi Gábor Dániel
pályáző

Ladányben e,

201, 6.

június 27.

d

Szddvári Erika Jegyző
La dány

Ujvári LőszIó Dániel
6045 Ludúnybene PóIinktís dííIő34.

u ég Ó n ko rftutny zata
6045 Ladtínybene Fő u. 66.
Tárgy: PóIydzat benyújtása ntezőőri áIlásra
PóIlt li7gli azonosítő s zám: 72 7/2 0 ] 6
b ett

e Kö

tel efon :

0

6-2 0-7 7 I - I 04 1

e-m ail : I acia

Ia

l 4@freenmil.

h

u

Tisztelt Ladánlü ene Község Önkonrrán yatat

AlulÍrott Ujvári LászIŐ Dániel be kívánom nyújtani pá|yázatonat a
azono sító s zámon rrreghirdetett mező

A

ői

72712016

állásra.

kiírásbarr rneghatározott feltételeknek megfelelek, és elkötelezettnek érzem magam a
természeti értékek védelme, a tanyaí életforma és gazdálkodás megújításairánt.
,Fontosnak

tartom, 1rogy településünkön a kúlterületi dűlőutak rendben tartásán tu1 a kültenileterr élők
hatékony segítségetkapjanak értékeikmegóvásálroz, és szükség esetén tanácsot kérhesserrek.
Ladárrybenei tanyai lakoskérrt alaposan ismerem a tanyavilágot, jól szót értek az itt élőkkel,

ismerem

a

felmerulő problémákat. Úgy érzem, meglévő tapasztalatommal, melyet

folyamatosan bővíteni szeretnék, hozzátláruIhatnék a helyi közösség segítéséhez. Pályázatom
rés z

eként az alábbi dokumenturnokat

cs ato lom

:

1. önéletrajz

2. erkölcsi bizonyítvány
3

. végzett s é get i

gazoló bizonltvány rnás

o

1

ata

4. jogosítvány másolata

5. fegyvertartási engedély másolata

6.bozzájáruló nyilatkozat szeméIyes adataim kezeléséhezapáIyázattal összefiiggésben
7, nyi1 atko zat
8

.

Nyil

p

á|y ázatom elbírál ás ának i gényérő 1

nyílt ü1 és en

atko zat képzési kötel ez etts ég telj esítésérő1

várom mielőbbi válaszukat.
Tisztelettel:
t/

tiLua!,r

/a,4,t(ű,4

Ujvári Lászlő Dániel
páIyáző
Ladárryben e, 20I 6. június 20.

Onéletrajz
SzeméIyes adatok

Név:

Születési hely,

Lakhely:
Telefon:
E-nrail:

idő:

Iskolai végzettség
2009-2013

Egyéb végzettség
2012,

12,27,

2012

Ujvári LászIő Dániel
Kecskemét,1994. 08. 12.
6045 Lad,áLrybene Pálirikás dűlőtanya34.
06-20-]71-104l
Iacialal4@freemail.hu

Gáspár Arrdrás szakközépiskola, szakiskola és koliégium
szakmunkás-bizonyítvány (szobafestő, mázoló, díszítő és
plakátragasztó)

FegYverlartási enged,ély sörétes és golyós/v adászlőfegyverre

:l..,'*'":",L1::::},,,

(AM, B1, B, T, K, száma: CP 355839)

Jártass á gok, szakm ai tap asztalat
nezőgazdasági termeiés, növén5.terrnesztés, állattartás- ottlroni tapasztalat
fe gyl, erhas znáIat- v adászat, l ő t éri tap as ztalat
terePismeret, tájékozódás - vezetési tapasztalat dűlőutakon, erdős területen

N{agamról
Alapvetóen nyitott, érdeklŐdő ember vagyok, aki elkötelezett atermészet, az áIlatokvédeime
iránt. FolYamatosan keresem ismereteim bővítésénekés szakmai fejlődésemnek
lehetőségeit,
ideérlve a továbbképzési lehetőségeket is.
EgYÜttműkÖdő vagYok, terhelhető és rugalmas, munkámat kiemeiten fontosnak tartom,
képes
vagyok önálló döntéshozatalra és munkavégzésre, de ,,csapatjátékra'' is.
Jövőmet hosszú távon is Ladánybenén képzelem el.

,1.:
L ( 1U Ci i

l

l

i

,,/ t,//,,t.,/

as l

6L

l,/aarc(

Ujvári Lász|ő Dániel
pályáző
Ladanyben e, 20 I 6. június 2 1 .

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. augusztus í5-i ülésére

Tárqv: adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok

fejlesztésének támog atása

E

lőteriesztést készítette:

szádvári Erika
aljegyző

Előteriesztő:

kardos Attila
polgármester

véleménvezésremeqkapta

:

Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

ELOTERJESZTES

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2016. augusztus 15-i
ülésére

Tisztelt Képviselő-testü!et!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi
központi köItségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet ll. 8. pontja szerint az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek

támogatására.

A pályázati kiírás szerint az alábbi pályázati célokra nyújtható be támogatási igény:

-

-

a telepúlésbelterületén út, híd vagy járda építésére,
felújítására, karbantartására,
vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére,felújítására,
köztemető felújítására, ravatalozó építésére
illetve felújítására, temetőközlekedési
utak építésére,
felúj ítására,
olyan épület felújítására, fejlesztésére,energetikai korszerűsítésére,amely
a.) igazgatási tevékenységet,
b.) óvodai nevelést,
c.) kulturális tevékenységetvagy
d,) szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolg ál,
települési tervek készítésére,valamint
munkahely-teremtési programok megvalósítására,

A

pályázati kiirásban foglaltak szerint a támogatás mértéke100 % vissza nem térítendő
támogatás, amelynek maximális összege - a település lakosságszámát figyelembe véve 20.000 000 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016, augusztus

31,

Előzetes egyeztetések figyelembevételévela támogatási igényünket a belterületi járda

fel új ításá ra illetve karbantartására kívá nj uk benyújtani.
építésére,

A

belterületi járdák ,megépítésérevonatkoző árajánlat összesítését jelen előterjesztés
mel léklete tarlalmazza.

1.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, s a
határozati javaslatot fogadja el.
Ladánybene, 2016. augusztus

1

í.

kardos Attila
polgármester

Ladánvbene Közséq Onkormánvzat Képviselő-testületének.... /2016. (Vlll.
határozata

adósságkonszolidációban

tám ogatás ár

15.)

nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének

a pály ázat benyújtása

HATAROZAT
1.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által Magyarország 2016. évi központi
költségvetésérőI szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékIet !l. 8. pontja alapján kiírt
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fej esztése i n e k tá m o g atásá ra pály ázatot n y újt.
A képviselő-testület támogatási igényéta település belterületén lévő járda
építésére,
felújítására, karbantartására nyújtja be.
A belterületijárda építés,felújítás, karbantartás kiviteli főösszege 23.160.922Ft,
amelyből 20,000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényel, s a
fennmaradó 3.160.922 FT összeget 2017. évl költségvetésében saját forrás
terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert - a pályázat
benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.
I

2.
3.

4.

AJANLATl oSSZESlTo

Tárgy:

Ladánybene járda építés

Hely:
Ajá

n

Ladánybene, Rákóczi utca és Fő út

latkérő:

Ladánybene Község Önkormá nyzata
6045 Ladánybene Fő u.66.
Aján lattevő:

zAFÍR ÉpítőKft.
6045 Ladánybene Petőfi Sándor u. 15.
Anyag:

Díj:

Térkő burkolta készítés- Rákóczi utca
Térkő burkolta készítés- Gyógyszertár előtt

Anvag + Díi:

2737 377 Ft

3 440 609 Ft

6 I77 987 Ft

449 651, Ft

618 350 Ft

1 068 001 Ft

Térkő burkolta készítés- Fő út 52- szolg. Lakás

1,225 875 Ft

1-

544 684 Ft

2770 559 Ft

Beton járda készítés- Fő út

1,076 179 F|

1 291 811 Ft

2 367 989 Ft

Térkő burkolta készítés- Fő út 45 - 5l-ig

798 336 Ft

959 940 Ft

t 758 276 Ft

Térkő burkolta készítés- Fő út 50 - 52-ig

566 826 Ft

566 826 Ft

1 133 651 Ft

Térkő burkolta készítés- Fő út 4t - 43-ig

645 023 Ft

Térkő burkolat készítés- Fő u.50. - Rákóczi u. 4.

372 034 FI

629 838 Ft

7 87t 3ot Ft

10 365 645 Ft

Osszesen:

1 313

588 Ft

osszevont összesen:

t8236 946 Ft

AFA

4923 975 Ft

rdösszesen:

23 t6o 922 Ft

1 958 611 Ft
1 001 872 Ft

L8 236 945 Ft
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ELÓTERJES ZTÉS
Ladánybene Község Önkorm ányzata
Képviselő-testületének 20l ő.augusztus ] 5-i ülésére

Tárg}.:

Magyar Telekom 0191116
kérelme

Az

elöterj esztést készítette:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta

hrsz.

bérleti szerződés módosítási

Ordasi Edit
előadó

:

szádvari Erika
aljegyző

szádvári Erika
aIjegyző

ELÓTERJBSZTES
Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
20í6. augusztus 15.-i ülésére

Tárgy: Magyar Telekom 0l9ll16 hrsz. bérleti szerződés módosítási kérelme

Ügyiratszám: -I

l2016

Tisztelt Képviselő-testület!

Ladánybene Község Onkorrnányzatának Képviselő-testületéhez 2016. augusáus 02.-an
bérleti szerződés 3.sz. módosítása érkezett a Magyar Telekom Nyrt.-től, mint Bérlőtől.
1999. április 06.-án aláírt Bérleti szerződést a Bérlő több ízben módosítani szeretné, A
módosításről a szerződés aláírására feljogosító testületi ülés hatánazatéí.kéri, A módosítás
kiterjed:
- a bérleti szerződés időtartamára (2020. december 31.),
- a bérleti szerzödés fix díjra váltására (634.886-Ft+AFA/év),
- az építmények,berendezések létesítésére,elhelyezésére bérbeadóval egyeáetve
(arrtennatartó oszlop, rádió és mikró antenna, rádiótechnikai berendezés),
- a szám|án/számviteli bizonylaton feltüntetendő adatokra (Helyszín neve, kódja: Ladánybene
I, szetződésszáma: 2002044, bérleti időszak),
- a rádió-berendezések energia igényére(rnax. 23 kVA),
- a bérleményBérlő általi bekerítésére,használatára, más szolgáltatók felé hasznosítására,
használatba adásáta,
- a műszaki bővítéskövetkezmérryeire (a bérlemény területének 6 m2-es növekedése a bérleti
díj i0%-os emelkedését jelenti),
- a bérlő felmondási idejére (6 hónap) és banatpénzftzetésikötelezettségére.

A

bérlő jogosulttá válik a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek áíruházására nrás

szolgáltatók felé.

os szeh

Ev

KSH fogyasztói
árindex

ason

Iító táblázat

Kiszám|ázott összeg I. Kiszámlázo tt összeg II.
félév
féIév

Bruttó összesen

2013

1,05,7oÁ

397 605

20I4
20I5
20I6

397 605

795 210

l0I,]oÁ

404 364

404 365

808 729

99.8%

403 556

403 556

807

999%

403 153

403

l52

806 305

2017

403 52

403 153

806 305

20i8

403 52

403 I53

806 305

J19

4a3 5z

153

806 305

2020

153

806 305

202l

403 52
403 52

153

806 305

2022

403 52

403
403
403
403

153

806 305

2023

403 52

806 305

2024

403 52

403 153
403 153

806 305

Fentiek al,apján kérem a Képviselő-testületet, hogy a döntsön a szeruődésmódosításről, azt
hatátozattal a Polgármester feLhata\mazásával fogadja el, vagy a szerződés kiegészítését,
m ó do s ítás át határ o

zattal

á1 l

ap íts a me

Ladányben e, 2016. augusztus 04.

g, két elmezze

.

Ordasi Edit
előadó

ll2

HATÁno zAT-TERVE ZET

......../2016.(VIII.15.) határozat:
Magyar Telekom 0191116 hrsz. bérleti szerződés 3 .sz. módosítása

HATÁRo ZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Bérleti szerződést a 3 sz. módosításban foglaltakkal kiegészítve,azzal együtt
érvényesenelfogadja.

Felelős : Képviselő-testület
Hataridő: 2016. augusztus 15.

kardos Attila
polgármester

Magyar Telekom
Allomásnév: Ladánybene
Szerződéss zámz 2002044

§§

1

BERLETI SZERZŐnrs

3. sz.

tuÓoosÍrÁsa

amely létrejött egyrészről

Ladánybene Község Önkormányzata (székhely: 6045 Ladánybene, Fő utca 66.,
törzskönyvi azonosító szám: 1 57 24698-2-03,
statisztikai számj el : l 57 24 69 8 -8 4 I I -32I -03,
bankszáml aszám: I 17 32002-1 5 3 3 823 9,
kéPviseletében eljar: Ladánybene Község Önkormányzata, mint Bérbeadó (továbbiakban
Bérbeadó)
másrészről

Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: Cg.
10-041928, adószám: Ia773381-2-44, statisztikai számjel: 1077338I-61 10- 1 14-01 ,
teleplrely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7,, számlaszám: BNP PARIBAS 13100007a

01-

02

5

mint B érlő (továbbiakban: B érlő)
a mai napon az alábbi feltételekkel:

06 8

között

1 0 -

0 17

23 489),

Szeruődő felek kijelentik, hogy a közöttük, illetve Bérlő jogelődje (Westel 900 GSM Mobil
Távközlési Rt.) között 1999. mátcius 30-án létrejött, majd 1999, május 19-én és 2003. május
15-én (Westel Mobil Távkcizlési Rt.) módosított Ladánybene külterület, 019tt16 hrsz. alatt
felvett terület, természetben a 6045 Ladánybene, külterüIet 019/116 hrsz. szám alatti inatlan
bérlete tátgyábanmegkötött bérleti szerződést az alábbíakszerint módosítjak:

1.

Felek az eredeti szerződés 7. pontjának vonatkoző részétaz alábbiak szerint módosítjak:

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés hatáIyát 2020. december 31-ig
meghosszabbítják, azzal, hogy amennyiben Bérlő alejárta előtt fel éven belül a szerződés
lejáratkori megszüntetése iránti igényétírásban nem jelzi, a szerződés 2024. december
3

2.

1-ig automatikusan meghosszabbodik.

Felek az eredeti szerződés 2. pontjának vonatkoző részétaz alábbiak szerint egészítiki:
Bérlő jogosult a meghatározott területen az alábbi építmények,berendezések létesítésére,
elhelyezésére:
. műszakilag szükséges mennyiségű és méretű antennatartó oszlop,
o műszakilag szüksége§ mennyiségű és méretű rádió és mikróantenna,
. műszakilag szükséges mennyiségű és méretű egyéb berendezés
o szükséges rádiós helyiség / sziikséges rádiótechnikai berendezés

Állomásnév: Ladányben
Szerző

d

1

éss zámz 20020 44

Bérbeadó hozzilláruL, hogy Bérlő - igénye szerint
- Bérbeadóval előre egyeztetett
időPontban Bérbeadó zavarása nélkül elvégezze a berendezéseket összeköú rádiós,
villarnos és adatátviteli (optikai) kábelezés cseréjét, átépítését,szükség szerint, a Bérbeadó
által előzetesen írásban jóváhagyott új nyomvonalon tcirténő kiépítéséi.

3.

Felek a szerződés 2. pontjának bérleti díjra vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint
egészítiki:

Felek a bérleti díjat 634.886,-F.t/év + ÁFA, azaz

Hatszázharmincnégyezernyo|cszáznyolcvanhat forint/év + Ára összegben állapítjak meg. A módosítotl bérleti
díj j el en szerződé smódo sítás aláír ásának napj átó l érvénye s.

Bérlő szerződésmódosítás aláírásának napjától időarányosan esedékes bérleti díjat a
szerződésmódosítás aláírásának napját követően, a továbbiakban féléventeaz alábbiak
szerint írzeti meg:

.
.

az I. félévibérleti díjat: március 31-ig
a II. félévibérleti díjat: szeptember 30-ig

A

díjftzetésa Bérbeadó által kibocsátott számla alapján, a kézhezvételétkövető 60
napon belül átutalással törlénik az OTP Bank Nyrt. Kecskeméti Fióknál vezetett
I 17 32002-1 5 3 3 8239 számú bankszáml aszámra.

Bérlő a bérleti díjat a vonatkozó bérleti díj számla igazolt kézhezvételétkövetően

esedékességkor, a számla beérkezésidátumától fiiggően a naptári hónap 4. (negyedik),
illetőleg 19. (tizenkilencedik) napján indított banki átutalással egyenlíti ki, a
B érb e adó nak a v o natk o ző szénnlán fel tüntetett s zámú b ankszámláj át a.

A kifizetésre legkorábban a számlakézhezvételétkövető

60. (hatvanadik) naptári napon

kerül sor, de nem később, mint a 60. (hatvanadik) naptári napot követő 4. (negyedik),
vagy i9. (tizenkilencedik) naptári napon*.

Arrrennyiben a fizetési határnap munkaszüneti napra, i.innepnapra, vagy bankszüneti
napra esik, akkor a pénzigyi teljesítés határnapja a következő banki munkanap. A
pénzügyi teljesítésnapja a Bérbeadó bankszámlájanak terhelési napja. Naptári nap : a
naptári hónap naptár szerirrti számmal megjelölt napja.
*Naptári nap: a naptári hónap naptár szerinti számmal megjelölt napja,
Bérbeadó a számIát az alábbi névre és címre köteles kiállítani:

Magyar Telekom Nyrt.
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Bérbeadó a számlát az alábbi címre köteles megküldeni:

Magyar Telekom Nyrt.
Szállítói számlafeld o|goző osztály
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 380

Allomásnév: Ladányben
Szerződéss zám: 20020 44
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Bérbeadó a számlán/számviteli bizonylaton köteles feltuntetni a
hplwln nevé!
(Ladánvbene 1). kódiát. a szeruődés első oldalán a bal felső saro-kban
található
szerződésszámot (2002044) és a bérleti időszakot, amelyre az esedékes bérleti díjat

követeli.
Felek megállaPodnak abban, hogy a szolgáltatás teljesítésénekidőpontj a megegyezlk a
száml a fizetési esedékes s é gének napj áv al.

4.

Felek a szerződés 4. pontjának vonatkoző részétaz atábbíakszerint módosítjak:
Bérbeadó tudomással bír arról, hogy a rádió-berendezések energiaigénye max. 23 kY A, a
szükséges biztosító értéke3x32A.

5,

Felek a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Bérbeadó hozzájáru| alrhoz, hogy a bérlet tárgyát képező Bérleményt Bérlő a saját
koltségérea rádiótelefon rendszer céljainak megfelelően kialakítsa, azt bekerítie,
I^nsználja, más szolgáltatók felé hasznosítsa, használatába adja.
Felek a szerződést az al,ábbí 17. ponttal egészítik ki:

Amennyiben a Bérlő által delegált új szolgáltató részéretörténő hasznosítás, műszaki
bővítés a Bérlemény területének legfeljebb 6 m2-es növekedésével jár, a Bérbeadó a
hasznosítást és a Bérleményterületének növekedését a Bérlő bejelentését követően az
aktuális bérleti díj 1O%os emelése mellett automatikusan tudomásul veszi.
Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bővítésre vonatkozó kiviteli terveket a kivitelezést
megelőzően Bérbeadó részérejóváhagyás céljából bemutatja. Amennyiben a Bérbeadó a
bemutatott - kézbesített- tervekről az átvételt követő 10 munkanapon belül nem
nyilatkozik, a jőváhagyást megadottnak kell tekinteni. Bérbeadó jóváhagyását a tervek
átvételétkövető 10 munkanapon belül valós műszaki indokok alapján tagadhatja meg,
megtagadó nyilatkozatát azonban a tervek átvételt követő 30 napon belül benffitandó tervekről készült - igazságügyi szakértői szakvéleménnyel (továbbiakban: szakvélemény)
kell alátámasztania, ennek elmulasztásával a jóváhagyást megadottnak kelt tekinteni.
Bérbeadó kijelenti, hogy a kiviteli tervek jóváhagyásával egyidejűleg munkakezdési
engedélyt ad Bérlő részérea kivitelezés megkezdéséhez. Bérbeadó jóvahagyását alapos,
megfelelően igazolt műszaki indok nélkül nem tagadhatja meg.
7.

Felek a szeruődést az alábbí 18. ponttal egészítik ki:

Bérlő a jelen szerződés a|áirásávaI kijelenti, hogy olyan belföldi vagy külföldi jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

-

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus ftnanszirozása
megelőzéséről és megakadályozásárő| szóló törvény szerint meghatározott tényleges
tulaj donosa megismerhető,

-

az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

Allomásnév: Ladányben
Szerző d éss zám: 2002044
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tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
MagYarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szőlő egyezmény. ,rurinem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
me ghatár o zott ell enő rzött kül ft ldi társas ágnak
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25Yo-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében fenti alpontoÉ szerinti feltétáiek
fennállnak.
A ferrtiek szerint átlátlrató szervezetnek minősülő Bérlő vállalja továbbá, hogy
- a szeruődésben előírt beszámolási, nyilvántarlási, adatszolgáltatási kötelezettségeket

teljesíti,

- az

átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatarozott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban
álló harmadik félként- kizárőIag természetes személyek vagy áttáthatő szervezetek
vesznek részt.

8.

Felek a szerződés 14. pontját az alábbíak szerint egészítikki:

Bórlő jogosult jelen szerződést 6 hónap felmondási idővel felmondani azza|, hogy ezen
joganak gyakorlása esetén 6 havi bérleti díjnak megfelelő bánatpénzt köteles a másik
félnek megfizetni. A bánatpénzrőI a Bérbeadó köteles számléú. kiállítani, melynek
teljesítési napja a szerződés felmondásának napja.
9.

Felek a szerződést az alábbi 19. ponttal egészítik ki:
Bérbeadó kijelenti, hogy amerrrryiben változás történik az adataiban, köteles 15 napon
beltil írásban érlesíteniB érlőt a v áIto zásr ől.

l0, Felek a szerződést az alábbi 20. ponttal egészítik ki:
Bérbeadó vagy Bérlő a másik félhezintézettbármely bejelentése, felszőIítása, értesítése
akkor tekinthető kellőképpen elfogadhatónak, ha azt a fogadó fel írásban visszaigazolta, a
fogadó félnek ajánlott vagy tértivevényes küldeményként az alábbi címre kikézbesítettéka
helyszín nevének me gj elölésével :

gERBPnlÓ

kapcsolattartój
Név:

Cím
Telefon:
Fax

E-mail

a

:

Ordasi Edit
6045 Ladánybene. Fő u. 66.
06761555-284
0676/555-285
sazd@,ladanvbene.hu

Allomásnév: Ladányben
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Szerző déss zám : 20020 44

nÉnrŐ kapcsolattartója

:

Bérleti szerződéssel kapcsolatosan:
Név:
Cím:
E-mail

B érl eti

Telek Zoltán
1117 Budapest, Szerémi út 4.
ínfr ainf o @ie l eko m. hu

díj számlázásával kapcsolato s ügyekben

:

Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

szabó szilvia
l l l7 Budapest, Szerémi út 4
06lI1265-7867
szabo. szilvia@telekom.hu

Név:
Cím:
Telefon:
E-mail

Tamás Réka
1117 Budapest, Szerémi út 4
06111265-7867
tamas. reka(Et e l eko m. hu

A rádiótelefon bázisállomás üzemeltetésével kapcsolatos ügyekben:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax
E-mail

9.

Wieder Akos
l 1 17 Budapest. Szerémi űt 4,
265-8353
265-9409
wieder. akos@telekom.hu

Felek a szerződést az alábbi 21. ponttal egészítikki:

Bérlő jogosulttá válik ezen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek átruházására
más szolgáltatók felé. Az átruházással a Bérlőnek megszűnik ezen szerződésből
származő összes joga és felszabadul ezen szerződésbő| származó összes kötelezettsége
alól.

- A

szerződés átruházása nem módosítja vagy váItoztatja meg ezen megállapodás
egyetlen rendelkezését és pontját sem. Az Engedményes a Bérlőtől kivétel nélkül
átveszi az összes jogot és kötelezettséget.

- A

szerződés átruházásáról a Bérbeadókat írásban értesítenikell.

Bérbeadókkal szemben

a

Az

átruházás a
értesítése

Bérlőnek az erre vonatkozó írásbeli

kézbesítésévelválik hatályossá.

- A

szerződés átruházása nem jelent sem a Bérlő, sem az Engedményes részére
többletfizetési kötelezettséget a Bérbeadók javara.

Allomásnév: Ladányben
Szerző dés s zámz 20020 44
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Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés többi pontjaváltozatlanmarad és ezen
módosítás csak az eredeti bérleti szerződéssel együtt érvényes.
Jelen szerződés-módosítás egymással mege gyező 4 (négy) példányban készült, melyet Felek
aláírásrajogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben egyezőt - elolvasás és értelmezés
után - jóváhagyólag aláírják.
Budapest,2016.

Ladánybene Község Onkormányzata

Mag_var Telekom Nyrt.

Bérbeadó

Bérlő

..

...

HATAROZAT-TERVEZET

Ladánybene Község Önkormán yzat Képviselő-testülete településszerkezeti terv ét az
alábbiak szerint módosítj a:
1,.)

134lusz-ú telket és a 133 irsz-ú telek déli részéttelepülésközpont vegyes területből
küiönleges beépítésreszánt piac telületbe, a4212 hrsz-ú telket keleskedelmi
szolgáltató területből településközpont vegyes területbe sorolja az 1. rrrelléklet szerint.

2.) Áilarrri adat átvezetéseként régészetilelőlrelr,eket a 2. rnelléklet szerint rrródosítja.

Határidő: azorural
Felelős : polgánrrester

...

Te lepülésszerkezeti terv módosítása - lratározattal

j

óváhagyandó

12016.(...) határozat 1. melléklete

Ladán-vbene Község Önkormányzat Képviselő-testüIetének
.../2016. (...) Önkormányzati rendelete a helyi építésiszabáIyokról szóló
1/2007. (VI. 11.) rendelet módosításáról
LadánYbene ÖnkorrnányzatKépviselő-testülete Magyalors zág Ataptörvényérrek 32. cikk (1)
a)
Pontja és 32, cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói lratásköréberr eljárva Magyarors zághely1
ÖnkolnrányzatairÓl szólő 2011 . évi CLXXXX. törl,ény 13. ( 1) bekezdésébénkapott
§
felhatalnazás alapján és az építettkörrryezet alakításáról és védelrrréről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésébenrneghatátozottfeladatköréberr eljárva a
településfejlesztési korrcepciólól, az irrtegrált településfejiesztési stratégiáról és a
telePülésrendezési eszközökről. valarrrint egyes településrendezési sajátos jogirrtézményekrő1
szóló 3í412012. (XI. 8.) Kornr. rendelet 41.§ szerirrti egyszerűsített eljárásban vélernényezési
jogköréberr eljáró állanigazgatási szewek és a parlnerségi egyeztetés szerepiői vélernényeinek
kikérésévela következőket rerrdeli el:

A lreiYi építésiszabályokról szóló

1.§

412007.

7 §(1) bekezdés d) pontja a következő

,,d0 (Kp) Piac"

A R 15.§-a következő
.,

AR

(VI. 14,) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R)

dd| aiponttal egészül ki:

2.§

6. ponttal egészül ki:

6.(Kp) piac"

3.§

a 20.§-t követőerr ..Piac" szakaszcímű következő

20lA§-sal egészül ki:
,,)0lA (1) (Kp) Piac területénazalaprendeltetésnek megfelelő építménl,ekheiyezhetők
(2) Telek: rrrin:600m2
(3) Beépítésmódja:
a) szabadonálló
b) előker1: 5rrr
c) oldalker1: 5m
(4) Beépítettség:max. 40 %
.-- !
(5) Epítményrrragasság: max.
(6) Zöldfelület: nin 40oÁ"

7

-5

el.

nl

4.§

A R 27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,27. § (l) Yízgazdálkodási területeket (V)jellel az igazgatási terület övezeti terve
ábrázo|1a és e rendelet fiiggeléke tartalmazza.
(2) Y ízgazdálko dás i területre az áItalános rende lke

z és

ek vonatko znak. "

5.§

A R 28.§(1) b) pont a következő be-bf) alporrtokkal egészül ki.
..be)Beck-nrajorEszakkelet(hrsz: O32,0727l13,0727l15,0728,0727l74,035/8,
0140134. 0I42l3 5, 0740 126, 0I40l35, 0140136, 036) KÖH azonosító: 27 328

b!

Hosszúszék(hlsz: 0212, 03 l 57, 03 l 5 6, 03 l 5 4, 03 l 5 5, 0l 42l I8, 0I 42l 17,
0142l16, 0I42l15, 0I42l14, 067, 066l 18, KÖH azonosító: 87041)"

Helyi építésiszabályzat módosítása - rerrdelettel

jóváhagyandó

]

(1)

E rendeiet lratálybalépésévela R

6.§

a) Igazgatási terület rn:1 : 10 000 nréretarárryú övezeti tetve nregnevezésű 1 . rrrelléklete e

rendelet 1. rrrelléklete,
b) Beiterület és tarryasor m:1:2 000 nrét,etarányű szabáI5,g7ási terve megrrevezésű 2.
rrrelléklete e rendelet 2. meiléklete szelint rrródosul.
(2)

A R e rendelet fiiggelékét képező további 6. számű

fi,i_qgelékkei egészül ki.

7.§

(1) E rendelet jóválrag)Iását követő 15. naporr lép lratályba. hatályba lépésétkövetően hatályát
veszti és a jogerősen rrrég el nenr bírált ügyekben is alkalrrrazlrató, amennylben az építést
rlagy telekalakítást kérelrrrező szátnáta az ügy kedvezőbb elbírálását teszi lelietővé.
(2)

A ..R" módosítással

nenr érintett részei váItozatlanui hatályban maradnak.

(3) Jelen rendelet kilrirdetésérő1

a

jegyző gondoskodik

szádvári Erika

kardos Attila

aljegyző

polgármester

Helyi építésiszabá|yzat módosítása

- rendelettel

jóváhagyandó

1.

A R.

1.

melléklet a

.
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/2016.
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...) önko rmányzati rend eleth ez

nelléklete azalábbiak szerittt módosul:
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Helyi építésiszabáIyzat rnódosítása - rendelettel jóváhagyandó

,...,

!]:':

2. melléklet a ...12016. (.....) önkormányzati

AR

rendelethez

2. rrrelléklete az alábbiak szerint módosul:

Helyi építésiszabá|yzat rlódosítása - rerrdelettel jóváhagyandó

...

/2016.(....) önkorm ányzati rendelet függeléke, amely R. 6. függeléke

Vízgazdálkodási területek

(C satorrrák)

8312014,(XL14,) Korrrr. rerrdelet 2.§(3)b) ponüa szeritrti. az áIIam kizárólagos tulajdorrában iévő.
ADUVIZIG l,agyonkezeléséberr lér,ő csatorrrák:
I. övcsatorna (027,029.038/1. 038/2 lrrsz)
II. ör,csatorna meghosszabbítása (035/13 lrrsz)
8312014,(III. i 4.) Korrrr. rendelet 2. §(3)c) pontja szerinti. egyéb vizek és közcélú vizilétesítrrrény
Nenr az ADUVIZIG vagyonkezelésében lér,ő csatoma
XXIII. c satorna nre ghos szabbítása

Hell,i építésiszabályzat módosítása - rendelettel jóváhagyandó

BÁc s-KrsKuN MncyBr KonnnÁNyrrrvATAL
Ikt. szám. : BI<B l 001, l 3 45

6-6l

2016.

ntéző : Gö möri Beatrix
Telefon: 7615í6-831,
Ű gy

kardos Attila

polgármester részére
Ladánybene Község Önkormányzata
Ladánybene
Fó út 66.
6045

Tárgy: Végső zárő szakmai vélemény-Ladánybene község településrendezési eszközeinek részleges
módosítása a31,4l201,2.(X.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 40. § szerint
fisztelt Polgármester Úr!

A fenti tárgyban a településfejlesztési koncepcióról, az iníegrált településfejlesáési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
3r.4l20I2. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 40. § (1) bekezdése szerinti véleményemet
kérő megkeresését megkaptam. Attekintve a fenti hivatkozási számű levele mellékleteként megkiildött
dokumentáciőt, az Eljr. 40. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével az építettkörnyezet
alakíásáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Etv.) 8. § (2), valamint a fóépítészi
tevékenységról szóló 19012009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdései és a7. § h) pontja alapján
az alábbi zárő szalgrtai véleményt adom.
Előzmények. tervezési feladat

Ladánybene Község Képviselő-testülete 212016. (I.19.)

településrendezési eszközök

módosításáról.

Kt. számí határozatában

döntött

a

]. módosítás: Piac bővíthetősége, új övezet bevezetése.
2. módosítás: 42l] és 4212 hrsz-ú ingatlanok egységes övezeti besorolása.

A

módosítás egyszenísített eljárásban történik, az országos telepiilésrendezésiés építési
követelményekrőt szőlő 25311997. (KI.20.) Korm rendelet (továbbiakban: OTEK; 20!2. augusztus 6án hatályos telepiilésrendezési követelményeinek és jelmagyarázatánakalkalmaásával, az Eljr. 45.
§ (2) beketdés a) pontja alapján.

Az Etjr. 4i. § (1)-(2) bekezdése szerinti véleményezésaz Eljr. 9. mellékletébenfelsorolt és az eljárásban
valő résnételiszándékáról nyilatkoző államigazgatási szervekkel, az érinteíttelepülési és területi
önkormányzattal, továbbá a 77l20I3. (I.20 ) Kt. számú képviselő-testületi haíározat melléklete szerinti
partnerekkel megtörtént. Az illetékes állami loépítészBKB/001/3456-312016. számon 2O16. május 29-én
véleménytadott.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Epítésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Epítésügyi OsztáIy

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
tel.:761516-832

2

A

képviseló-testíilet

a beérkezett véleményeket megismerte és az

5012016. (VII.05.)

Kt.

számű

határozatával elfogadta, a véIeményezésiszakas zt lezáítmk tekintette.

Zárő szakmaivélemén:t

o A

rendelkezésemre áillő dokumentáció alapján megállapíthatő, hogy az elkészült
telepüésrendezési eszközök államlgazgatási véleményezésiós partnerségi egyeztetése a
jogszabályban előírt módon megtörtént, azok jőváhagyása jogszeníen megtehető.

Á végső szalvnai véIeményezésremegktildatt iratanyag tartalma:
Ladánybene Község Településrendezési eszközeinek módosítása dokumentáció (Jóváhagyásra
kerülő munkarészek).
a véleményezési szakaszban b e érkeze tt államlgazgat ási szervek véle mény e i ;
az Eljr.39. § (2) bekezdése szerinti döntés, Ladánybene Község Önkormányzat képviselőtestületének 5012016. (Vil. 05.) Kt. sz. számű határozaía a telepiilésrendezési eszközök
eikészítésesorán beérkezett áúlamigazgatási szervek véleményeinek megismeréséről és
elfogadásáról és a vélem ény ezés lezárásátől.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Eljr. 39. § (3) bekezdésében előírtak szerint
Ladánybene Város Önkormányzat képviselő-testület 5012016. (VII. 05.) Kt. számű
határ ozatának kőzzététele megtörtént.

Szakmai véleményem összefoglalása:
szabá|yzatának és
Ladánybene Község Önkormányzata tárgyi településszerkezeti tervének, helyi építésí
javaslom
képviselő,
annak
szabályozási tervének módosítására irányuló záró véleményem egyetértő,
testiileti jóváhagyását.

Az eljárás lezárásával kapcsolatosan az alábbiakra kívánom a figyelmet felhívni:
r A településrendezési eszköz elfogadásárót és hatályba léptetésérőlaz Eljr. 43. §-a rendelkezik,
mely alapján legkorábban --egyszerűsített eljárás esetén- a településrendezési eszkőz közlését
követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számitott 15. napon lép hatályba.
Településrendezési eszköz közlése: a polgármester a településrendezési eszköú- az elfogadásról
sző|ő jegyzőkönywel együtt - a képviselő-testíileti döntést követő 15 napon belül megküIdí az
állami főépítészhatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak és az eljárásban részt
vevő összes államigazgatási szervnek, yagy az eleL:tronikus úton hitelesített dokumentumok
elérésétbinosíwa 15 napon belül értesítiaz áIlarni főépítészihatáskörében eljaró fővárosi és
megyei kormányhivatalt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési
lehetőségéről.

o Az
o

E§r_ 43. § (4) bekezdése értelmébena polgármester gondoskodik a telepíilésrendezési
eszközEtv. 8. § (4) bekezdés szerinti nyíIvánosságáról.
Kérem, hogy a jóváhagyott telepiilésrendezési eszköz egy példányát az Eljr. 43. § (2) bekezdés
szerint irattári elhelyezésre hivatalunk részéreeljuttatni szíveskedjen Cd,n és paPÍr alaPon.
Je|ezzik, hogy az építésüggyetösszefiiggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266l20L3. ryn. rr.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján ,,a településrendezési tervezési
tevékenységsorán létrejött dokumentáciő alűrő lapja tartalmazza a feladat e|végzésébenrésá
vett összes teruező nevét, szakképzettségét,szakmai címét, névjegyzékijelölését és-legalább egY
eredeti példányon- atewező saját kezú alákását".

eács-Kiskun Megyei Kormányhivatat, Epítésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvónyességi Felügyeleti FŐosZály
Epítésügyi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
tel.:76151,6-832

Felhívom továbbá afigyelmeí,hogy azEpítésügyi Dokumentációs és Információs KözpontróI,
valamint az Országos EpítésügyiNyilvántartásról szóló 3l3.l2alJ. Qil.S) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy
határozatot és tervmellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a
sesyző
köteles a (2) bekezdés szerint az Epítésügyi Dokumentációs és Informáóiós Központ
1iirr

Budapest, Budafoki út 59.) tészéreingyenesen átadni illetve megktildeni.
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szótó 2010 évi CXXX. törvény 2. § (4)
bekezdés b) pontja értelmébenaz önkormányzat képviselö testiilete ákal alkotott rendeletnek
illeszkednie kell a jogrendszer egységébe,ennél fogva az, más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

A

végső szakmai véleményezésiszakaszban a nyilatkozatomat

alapján adtam ki.

azEljr.40. §

(2) bekezdés a) pontja

Kecskemét, 2016. augusztus 09.

Tisáelettel:
Kovács Ernő
kormánymegbuolt
nevében és megbízásából

s_|
Bajnóczi Marianna
osrtályvezető

Kapják:

1.
2.

Címzett; Kardos Attila polgármester 6045 Ladánybene, Fő út 68.

katíár

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Epítésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosáály
Epítésügyi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
tel.:761516-832

