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Ügyirat szám: l 2017

Tisztelt Képvisel -testtilet!

Áttulános indoklás:

ez Áitamtrá .artásról szóló 20tL évi CXCV. tv. 91. .-a alapján a jegyzó által elokészített
zárszámadási rendelet-tervezetet és az el terjesáés mellékleteként tájéko .atásul a
koltségvetési mérleget, az el irányzat felhasználási (pérueszkóz változás) tervet, a tobbéves
kihatássa| jár dontéseket, a kozvetett tárnogatások kimutatását, a részesedések alakulását, az
adósság állomány bemutatását és a vagyonkimutatást az a|ábbiak szerint terjesztem a tisztelt
Képvise 1o-testtilet elé.

Ladánybene Kozség Önkonnányzata a 2016. évet is eredményesen zárta. Ez f leg abban
nyilvánul meg, hogy a biáonságos m kodtetés mellett 71.265.369.- Ft pénzkészlet áLIt

rendelkezésre a bankszámlán. Ez a korábbi évek megtakadtásaíhoz mérten magasabb osszeget
mutat, mert 2016. évben két pályázaton is nyertiink támogatást (32.879.599.- Ft-ot), amelyek
elofinarrszkozoítak voltak, így a teljes osszeg kiutalásra kertilt. A fenrunarado osszeg jelentos
része is kotelezettség vállalással terhelt (ezek a teljesség igénye néllail: decemberi bérek,
Bácsvíz Zrt. felhalmozási elhatárolása, Képvisel -testulet 2016. évi testrileti rilések
alkalmával tortén kotelezettség vállalásai).
A tervezett adó bevételeink is a nehéz gazdasági helyzet ellenére a terve zett e\ótrányzatnak
megfeleloen teljesriltek, illetve bizonyos adónemekb l (p1.: magánszemélyek kommunális
adója és belfoldi gépjárm adó) még tirlfizetés is tortént. Az onkormányzat bevételének
meghatároz részét az onkormányzatok általános m kodési támogatásából származó bevétel
teszi ki.

Ladánybene Kozség Önkormányzata2076. év folyamán is gondoskodott a kotelezo és onként
vállalt feladatain ak ellátásáró 1.

Így kotelezó fe\adatként gondoskodni kell, ezek a teljesség igénye nélktil:
- telepiilé s fej le sztés, t eleprilésrend ezés;
- telepriléstrzemeltetés (koztemetok kialakítása és fenntartása, a kozvilágításról való
gondoskodás, kéménysepr -ipari szolgáltatás biáosítása, a helyi kozutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, kozparkok és egyéb koáeriiletek kialakítása és fenntartása,
gépjármiivek parko lásának bizto sítása) ;

- akóneriiletek, valamint az onkormányzat tulajdonában áIlr kózintézmény elrrevezése;
- egészségugyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzo szolgáltatások;
- kornyezet-egészségtigy (koáisrtaság, telepiilési kornyezet tísrtaságának biztosítása, rovar-
és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;



- kulturális szolg áItatás, kuloncisen a nyilvános konyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
eloadó-m vészeti szetvezet támog atása, a kulturális orokség helyi védelme; a helyi
kozm velodési tevékenység támo gatása;
- szocíáIis, gyermekjóléti szolgáItatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a teruletén hajléktalartná vált személyek ellátásának és rehabilitáct lának, valamint a
hajléktalanná válás megel zésének biztosítása;
- helyi ko rnyezet- és t ermészetvédelem, v ízgazdálko dás, v ukár ellrárítás ;

- honvédelem, polgári védelern,katasztrófavédelem, helyi kozfoglalkoáatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a tutizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermel k, stermel k számára - jogszabályban meglratározott termékeik - értékesítési
lehet ségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetoségét is;
- sport, ifirisági rigyek;
- nemzetiségi tigyek;
- kozremukodés a telepiilés kozbiáonságának biaosításában;
- helyi kozosségi kozlekedés biztosítása;
- hulladékgazdáIko dás ;

- távhószolgáltatás;
- v:.ztkózmu-szolgáltatás, amennyiben a vízkózmu-szolgáltatásról szóló torvény
rendelkezései szerint a helyi onkormányzat ellátásért felelosnek min siil.

Öntent vállalt feladatként gondoskodik:
- civil szeryezetek tárno gatása,
- IKSZT miikodtetéséról (minimum 5 évig),
- mezó ri szolgá|íatás,
- kózbiáonság helyi feladatairól,
- tanyagondnoki szolgá|at.

A kotelezó és onként vállalt feladatokat a2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mcitv.) 13

. (1) bekezdése tartalmazza.
A felsorolt feladatok megoldása az év folyamán stabil, kiegyensrilyozott, fegyelmezett
pénnigyi gazdákodás mellett valósult meg. Valamennyi kifizetési k telezettségiinket id ben,
késedelem nél}ril tudtuk kiegyenlíteni.
A feladatok megoldását nagyban segítette, hogy egy megalapozottan el készített, illetve
elkészített kóltségvetés kerult a Képvisel -testiilet álta| elfogadásra, illetve végrehajtásra,
melyben tobbé-kevésbé az elókányzott bevételek és kiadások reálisak voltak.



Részletes indoklás:

A %-os teljesítést az eredeti eloirányzathoz viszonyítjuk, egész számrakerekítve mutatjuk be.

Onkormányzat

Bevételek alakulása

Megnev ezés

Önko rm ány zatok muk. tám.
Elvonások és befizetések bevételei
Felhalmo zást céLu támogatásértéku bevételek
kózhatalmi bevételek

Mtik dési bevételek (intézményi)

Mtik dési célri átvett pétueszkóz
Mííki'dési bevételek tissze en

Felhalm ozási célri átvett pénzeszkó z
Felhalmozási bevételek
B elfti ldi értékpapírok bevétele

Maradvány igénybevétele

Áttar.rna .artásonbeltili megel legezések
Fin an sz ír ozási b evételek
Tárgyévi bevételek

4 876 507 9 851791

0 59 61,7 266 64 592 550 1080Á

181 081 169 287 305 388 293 101725 1020^

Eredeti
el irányzat

I52 I70 169

20 700 000

8211000

181 081 169

Módosított
el irányzat

166 334 363

32 4Iz759
20 700 000

8 241 000

227 688 122

0

36 9I2 759

17 828 000

Teljesítés

156 685150

32 412759
26 270 308

12997 458

2z8 365675

143500

143500

36 9I2 759

i7 828 000

Teljesítés
aránya

94%

l00%
l27%

I58%

l00oÁ

l00%
1,00%

Míík dési támogatások
Ezenhozzálárulások 94 oÁ-ban teljesiiltek az eredeti eloirányzathozképest. Az onkortnányzat
mríkodési koltségvetési támogatásának eltérése - 6 oÁ-os teljesítést mutat (év elején nem
tervezhet lemondások, pótigények, valamint a bérkomp eruácíokmiatt).

kiizhatalmi bevételek
A kozhatalmi bevételek az eredeti eloirányzathoz képest I27 %-ban teljesriltek.
A kommunális adó mértéke 96 oÁ, íparuzési ad I34 oÁ, a gépjármuadó 727 oÁ, pótlék, bírság
18 %-ban realtzáI dott az eredeti el irányzathoz képest.

Az említett bevételi források egytittesen számított bevételeinek teljesrilése az eredeti
e|ókárryzat I02 oÁ-a, a saját bevételek legnagyobb részét a kózhatalmi bevételek teszik ki,
mértéke az onkormányzat gazdákodását tekintve igen számottev .



Önkormányzat

kiadások alakulása

Megnevezés

Szernélyi juttatások

Munkaadói járulékok és szocho

Dologi kiadások
Ellátottak pérzbeli juttatásai

Egyéb mtíkodési cél kiadások
Beruházások
Felujítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen

F inanszír ozási kiad ások

Finansz írozási kiadások iis sze sen

Tárgyévi kiadások iisszesen

Eredetí
el irányzat

23 014 000

6 020 000

27 993 516

5 713 000

25 2l0 653

5 056 000

300 000

93 307 169

87 774 000

87 774 000

181 081 169

Módosított
el irányzat

30 036 382

7 87620I
36757 548

6 867 200

23 495 911

37 116 620

I 200 I76

300 000

143 650 038

143 655 350

143 655 350

287 305 388

Teljesítés

29 957 500

7 44I I22
34 52z 965

3 786 150

5 985 330

4 439 070

I I2z 776

300 000

87 554 913

139 709 855

r39 709 855

227 264 768

Teljesítés
aránya

l30%

l24%

I23%

66%

24%

88%

I00%

94%

159%

l59%
I26%

Kiiltségvetési kiadások
Az onkonnányzat koltségvetési kiadásai 94oÁ-ra teljesriltek osszességében a tárgyévi
kiadások 126oÁ-ra teljesultek az eredeti eloirányzathoz képest. Ebben a novekedésben
kózrejátszk az e\ózó évitartalék, amely az elemi koltségvetés elkészítésekor még nem ismert,
így nem kerul betewezésre, a teljesítés adatok azonban már taftalmazzák.

A beruházások módosított el irányzata az elnyert támogatások osszegével novekedett (Vízmti
utca aszfaltozás, sportpálrya vizesblokk kialakítás) a telejsítés azonba átltuz dik 2017. éwe.

Finanszírozási kiadások
A két trrtézmény finansztrozási kiadásai l59 oÁ-on teljesiiltek, ebben szintén az elózó évi
maradvány évkozi elszámolásának van szerepe. Emellett az vodában megvalósult a konyha
fejlesáése, ami az eredeti eloirányzatokban szintén nem szerepelt, és ítrtézményfinanszkozás
keretében kerult a péneszkóz átadásra.



Bevételek alakulása

Kiiziis Onkorm ányzati Hivatal (KÖH)

Eredeti Módosított
elíiirányzat el irányzat

823 z49 913 249

26 000 26 000

88

849 249 939 337

67l4000 67L4a00
35 125 000 43 886 798 43 543 356 I24%

35 125 000 50 600 798 50257 356 I43oÁ

35 125 000 51 450 047 51196693 1460Á

Teljesíté. l'!-'jl_u'aranya

27 165 459 II3%
7 611 349 I23%

9 799 968 2I7%

317 000 638 877 638 877 20z%

5L 450 047 45 215 653 lz9%

Megnev ezés

Muk dési célri támogatás álrt-n belul

Kózhatalmi bevétel

Mtik dési bevételek

Kiiltségvetési bevételek iisszesen

Maradvány igénybevétele

Irányító s zew í támo gatás

Finanszírozási bevételek iisszesen

Tárgyévi bevételek iisszesen

Beruházások
Felrijítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások tisszesen 35 125 000

F inanszír ozási kiadások
Finanszírozási kiadások
iisszesen
Tárgyévi kiadások iisszesen 35 125 000

Teliesíté. T'lj,'sítésn aranya

Irányítószervt l kapott támogatás
A támogatások l}4oÁ-ban teljesultek az eredeti eloirányzat sztntjén. A hivatal m kodéséhez
elengedhetetlen forrás, mely mind személyi, mind annak járulék és dologi kiadások
fedezeteként szolgá1,. A nóvekedést els sorbanaz e|ózó évttarta\ék felhasznáIása oko .a

Mííki'dési célri támogatás áht-n beliil
r..1Lagá.}la foglalja a Kozos Hivatal létrehozásából adódóan a Kunbaracs KÓzség

Ónkormányzaté 1 átvett pénzeszkó ..

Kiiziis Hivatal (KOH)

kiadások alakulása

Megnevezés Eredeti MÓdosított
el irányzat el irányzat

Személyi juttatások 24 II0 000 27 838 638

Munkaadói jarulékok és szocho 6 186 000 7 669 753

Dologi kiadások 4 512 000 15 302779

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb mukodési célri kiadások

51 450 047 45 215 65; Izg%

az eredeti el irányzathoz
Kiiltségvetési kiadáso k
A KöH koltségvetési kiadásai osszességében lZ9oÁ,ra teljesultek

képest, frként az e\ózó évi tartalék elszámolása miatt.



Bevételek alakulása

Megnev ezés

Mtik dési bevételek (Intézményi)

Kiiltségvetési bevételek iisszesen
Maradvány igénybevétele

Irányító s zerv i t ámo gat ás

Finanszírozási bevételek iisszesen

Tárgyévi bevételek tissze en

csiribiri Óvoda

Eredeti
el irányzat

6 967 000

6 967 000

52 649 000

52 649 000

59 616 000

Módosított
el irányzat

6967 a00

6 967 000

3 615 000

57 880 509

61 495 509

68 462 509

Telj esítés

5 711 433

5 771 433

3 615 000

54 z78 456

57 893 456

63 664 889

Teljesítés
aránya

83%

83oÁ

I03%

110"Á

107oÁ

Kiiltségvetési b evételek
Az étkeztetés befizetései 83oÁ-ban teljesriltek az eredeti el irányzathoz képest, mely eltérés
magában foglalja az e|óír| de be nem folyt térítési osszegeket (ezek a hátralékosok, akik
folyamatosan figyelemmel vannak kísérve, a sztikséges lépések megtétele céljából).

Irányítószervt l kapott támogatás
A támogatások 103oÁ-ban teljesriltek az eredeti el irányzat sztntjén. Az Óvoda mtíkodéséhez
elengedhetetlen forrás, mely mind személyi, mind annak járulék és dologi kiadások
fedezeteként szolgá7.

csiribiri ovoda

kiadások alakulása

Megnevezés Eredeti
el irányzat

Személyi juttatások 32 362 000

Munkaadói járulékok és szocho 8 996 000

Dologi kiadások 17 305 000

E 1l át ott ak p érzb eLí j utt at ás ai

Egyéb mtíkodési célir kiadások
Beruházások
Felrijítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen 59 362 000

Finans zír o zási kiad ások
Finanszírozási kiadások
iisszesen

68 208 509 61 125 z75 l03%

Tárgyévi kiadások iisszesen

Kiiltségvetési kiadások

68 208 50; I25 27; Iu%

Az Ovoda koltségvetési kiadásai osszességében 703oÁ-ra teljesriltek az eredeti eloirányzathoz
képest. Ezen beliil kiemelkedo a beruházások 494%o-os novekedése, amely tobb kisebb
beszerzés mellett els sorbana frz konyha évkozi fejlesáése miatt keletkezett.

Módosított rn^l3 ^^!lI^ Teljesítés
e|(íirányzat Teljesíté' 

".ánya
34251 193 30 4I7 I48 94%

9 682323 8 523 546 95%

19 I70 993 18 732 862 l08o/o

5 104 000 3 45| 7],9 494%699 000

59 362 000



osszegezve:

Mint ahogy mát a bevezetoben is említettem a 2016. gazdálkodási évben stabil gazdasági és

pénzllgyi korulrnények illetve feltételek kozott tudtuk végrehajtani feladatainkat.

Ez atény és az,hogy a reálisan betervezetí bevételek folyamatosan és a sztikséges idoPontban

mindig rendelkezésre álltak, lehetové tették a mtikodés és ezzelpárhuzarrtosan a beruházások

biáonságos finarr szkozását is.
A tervezésben jelentosebb eltérést az el zó évi maradványok elszámolása, valamint az év

elején elore nem látható kiadások - bevételek okoztak.

A kiilonbozo adónemek bevételei nehezen tervezhetoek, emiatt nagyobb arányban eltérnek az

eloirány zatto|. Összességében azonban pozitív a vákozál ami nagYban hozzájáruLt a

b eruházás o k fi nan sztr o zásáho z.



Mérleg és el iránvzat felhasználási terv sztiveges indoklása:

Mííkodési bevételek a teljesség igénye nélkíil: bérleti díjak, szociális étkeztetés,
továbbszámlázott szolgá|tatások, amelyek a vállalkoz k általhasznált koztizemi szárriák diját
tartalmazzák, valamint az áIlamháztartáson beltili pályázatok bevételét. Ebb l az
Önkorm ányzat mukodési támog atása 1 56.685. 1 50.- Ft.
Onkormányzat kiadásai koltségvetési és finanszír ozási kiadásokra bonthatóak.
Legjelentosebb a f,rnanszírozási kiadás, amely a két tntézmény mukodését biztosítja:
139.709.855.- Ft.

1/a. rnelléklet a 2017. (V.23.) el terjesaéshez

Ladánybene Kiizség Önkormányzatának 2016. évi iisszesített pénzforgalmi mérlege

Bevételek Kiadások

l\[egnevezes
Ertdeti

el iránt,zat

Módosított

el inínyzat
Teljesítés Megnevezes

Ercdeti

el iánl,zat

Módosítoff

el irányzat
Teljesítés

Onkormaqzatok muli.

taírt I52 I70 16, 166 334 363 156 685 150 Személyijrrtatasok 23 0i4 000 30 036 382 29 957 50r.

Ehonások és

befizetések bevételei

Mwkaadói jarulékok

és szocho 6 020 000 7 87620l 7 4l Iz2

Felhahnoási célu

támogatásértékii

bevételek 32 4l2759 32 4l2759 Doloeikiadasok 27 993 516 36 757 548 34 5D,965

kciáataknibevételek 20 700 000 20 700 000 26 27a 308

Ellatottak pénáeli

ittatasai 5 713 000 6 867 20( 3 786 150

Mtíkodési berételek

(írtémpnr,r]) 8 211 000 8 241 000 12997 458

Eryéb mtkodésicélir

kiadások 252I0 653 23 495 9I1 5 985 330

Mukodési célu átvetl

péwpslkóz Benrtrázások 5 056 000 37 11662c 4 $9 07a

Mííkiidési bevételek

iisszesen 181 081 169 227 688122 228 365 675 Fehriítasok l 200 l7( l I22776

Feltnknoási célu ályett

pérlnsrkóz 14350C

Egyéb fehahoái
kiadások 300 000 300 00C 300 000

Felhalrnoási
bevételek 0 0 143500

Kiiltségvetési

kiadások tisszesen 93 307 169 143 ó50 038 87 554 913

Belfiildi ertékpapfrok

bevétele 36 9L2759 36 9I2159

Finansáoási

kiadások 87 774000 143 655 350 139 709 855

Maradvany

ieénybevétele 17 828 00C 17 828 00c

lJhltháaattásonbehili

megelóhreásek 4 876 50i 9 851 791

Finanszíroási

bevételek iisszesen 59 617 266 64 592 550

Finanszjroási

kiadrisok iisszesen 87 774 000 143 655 350 139 709 855

Tárgyévi bevételek

iissresen 181 081 1ó9 287 305 388 293 l0l725
Tárgl,évi kiadások

iisszesen 181 081 169 287 305 388 227 264768



Az elókárryzat felhasználási terv helyett a zátszámadáskor a pérukész|et változását kell
kimutatni a számszaki adatokat az e\óterjesáés Zla sz. mellékletében ismertetjtik.

pénzkés zlet változás

2/a. rnell ékl et a 2017 . (V. 23, ) eloterj esaéshez

Megnev ezés
20|6. évi

terv
2016. év

módosított
2016.

tényadat

Bevételek
Önko rm ány zatok mtík. tám. 152 I70 I69 166 334 363 156 685 150

Elvonások és befizetések bevételei

Felhalmozási célir támogatásértékri
bevételek 32 4I2 7 59 32 4L2759

Kózhatalmi bevételek 20 700 000 20 700 000 26 270 308

Mtík dési bevételek (intézménvi) 8211000 8 241 000 12 997 458

Mtík dési célir átvett pénzeszkóz

Míík dési bevételek iisszesen 181 081 169 227 688 122 228 365 675

Felhalm ozási célir átvett p étueszkóz 143500

Felhalmozás i bevételek 0 0 143500

B elfi ldi értékpapírok bevétele 36 9I2 759 36 9l2 759

Maradvány ieénybevétele 17 828 000 17 828 000

Áttarnna áartásonbeliili megel legezések
4 876

5a7
9 851

79I

Finanszírozási bevételek iisszesen 0 59 617 266 64 592 550

Tárwévi bevételek iisszesen 181 081 169 287 305 388 293 l01 725

Kiaddsok
Személyi iuttatások 23 014 000 30 036 382 29 957 500

Munkaadói iárulékok és szocho 6 020 000 7 876201 7 441 I22

Doloei kiadások 27 993 516 36]51 548 34 522 965

Ellátott ak p érubelt iuttatásai 5 713 000 6 867 200 3 786 150

Eeyéb mukodési célri kiadások 25 zI0 653 23 495 9I1 5 985 330

Beruházások 5 056 000 37 116 620 4 439 070

Fel iítások i 200 I76 1 I2z 776

E gyéb felhalmo zást kíadások 300 000 300 000 300 000

Kiiltségvetési kiadások tisszesen 93 307 169 143 650 038 87 554 913

Finanszírozási kiadások 87 774 000 143 655 350 139 709 855

Finanszírozási kiadáso k iisszesen 87 774 00o 143 655 350 139 709 855

Tárgyévi kiadások iisszesen 181 081 169 287 305 388 227 264 768

pénzkészlet vdltozás 65 836 957



A tiibbéves kiadással iáró feladatok sztiveges indoklása

ez Áht. 24 (4) bekezdése alapján az Önko rmányzat el terjesztésében kell szerepeltetni a

tobbéves kiadással járó feladatok eloirányzatait éves bontásban és osszesítve. Az
örrkormányzat vonatko zásábanide tarto zott az IKSZT m kodtetése, arnely lejárt 2016. évben,

így arr aj ovo b eni adato k at már nem szerepe ltetiink .

3la sz, melléklet a2017. (V.23.) eloterjesaéshez

AzIKSZT mrikodtetésére 5 évet vállalt az Önkormátyzat, ezen osszesített táblázat, mind a

személyi jellegti kifzetéseket és annak járulékait, mind a mrikodtetéshez sztikséges dologi,

e s et le g e s felhalrno zás i kiadáso kat tartaknazza -

kiizvetett támogatások sztiveges indoklása

A magánszernélyek kommunális ad járol szóló helyi rendelet 512004 (VI.01.) 10. .-a

tartalmazza azon személyek korét, akik kozvetett támogatásban részesulhetnek, ennek

számszaki adatait az alábbí tihlázatban mutatjuk ki:

4la. sz. melléklet a2017. (V.23.) el terjesaéshez

A2glA. . szerinti tervszámoknak megfeleloen a koltségvetési évet kovet három év tervezett

eloirányixanakkeretszámait fiibb csoportokban és a 29lA. . szerinti tervszámoktÓl tortén

esetlegós eltérés indokait (5la sz. és 6la sz. mellékletek), melyet a képvisel -testulet (társulás)

határozatban állapít meg, legkésobb a koltségvetési rendelet,határozat elfogadásáig.

ez Áut.29lA. . a) pontja szerint a Stabilitási torvény 45. . (1) bekezdés a) pontjábankaPott

felhatalmazás alap;án kiadott 35312011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságoÍ keletkeáeto

rigyletekhez tortén hozzájáruIás részletes szab,áIyatr I 2. (1) aZ ÖnkormánYzat saját

bevételének min sril:

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az onkormányzatí vagyon és az onkormányzaíot megillet vagYoni értéktí jog

értékesítésébol és hasznosításából szárm az bevétel,
3. az osáalék, a koncessziós díj és ahozambevétel,
4. a tárgyt eszkóz és az immateriális j szág, részvény, részesedés, váIlalat

értékesítéséb 1 vagy ptivataációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6 . a kezességvállaláss al kap c so lato s megtérí,ilés,

Ft

KIADASoK 2016 2017 201 8 2019 2020

IKSZT 4 252 129

oSSZESEN 4 252 129

Ft

Magánszemélyek kommunáli. q4ó -qrtg.rÉg 1 000 000

oSSZESEN 1 000 000



adatok eFt

Saj át bevétel megnev ezése 201.6 2017 2018

Helyi adóból származó bevétel 20 700 000 20 700 000 20 700 000
Onk. vagyon és vagyoni ért. jogok
értékesítésébol és hasznosításából sz. bevétel
(lakás és foldter. bérléséb l)

2 594 000 2 594 000 2 594 00a

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszkóz, részvény, részesedés ért.

származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Kezesséevállalással kapcsolatos megtérulések
oSSZESEN 24 294 00a 24 294 000 24 294 a00

5la. sz, mellék]et a2017 . (V.23,) el terjesaéshez

6la. sz. melléklet a2017. (V.23.) el terjesaéshez

dz ÁUt.29lA. .b) pontja szerint a Stabilitási torvény 3. .(1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeáet tigyleteib l eredo fizetési kotelezettségeinek koltségvetési évet kovet három
évre várható osszegét tervezri nem tudjuk. Önkorm ányzatunknáI ez a táblázat nem releváns.



Mérleg és el iránvzat felhasznáIási terT sztiveges indoklása:

A KÖH mérlegének bevételi oldalának jelent s része az Önkormányzattól átvett pénzeszkóz,
ami a rnukodési kiadásokra használható fel 50.257.356 Ft. A rÖH kiadásait kiernelt
eloirányzatonkéní az llb melléklet mutatja be:

l,fu . mellékl et a 20 17 . (V. 23, ) eloterj esztéshez

Ladánybenei Kiiztis ÖnkormányzatiHivatal 2016. évi iisszesített pénzforgalmi mérlege

Bevételek Kiadások

Mrikc'dési célri

támogatás áht-nbehil 873 249 9I3 249 szeméM iuttatasok 24 l10 000 27 838 638 z7 165 459

k ztataknibevétel 26 00C 26 00C

Mwrkaadói járuiékok

és szocho 6 186 000 7 669 753 7 611 349

M kodésibevételek 88 Doloeikiadások 4 512 000 15 302779 9 799 968

Ktiltségvetési

bevételek iisszesen 849 249 939 337 Beru}razások 317 000 638 877 638 87i

Maradr,any

!érrlfuevéteb 6 714 00t 6 714 00C Felujíások

karry{tószervi

tamomtas 35 125 000 43 886 798 43 543 35(

Kiiltségvetési

kiadások iisszrsen 35 125 000 51 450 047 45 215 653

Finanszíroási
bevételek iisszesen 35 125 000 50 600 798 50 257 356

Finanszíroási
kiadások iisszesen

Tárgyér,i ber,ételek

iisszesen 35 125 000 51 450 047 51 196 693

Tárgyérd kiadások

iisszesen 35 125 000 51 450 047 45 2l5 653



A zárszámadáskor elóbányzat felhasználási terv helyett a
bemutatni, melyhez a számszaki adatokat az elóterjesztés 2lb sz.

pérukész|et váItozást kell
nre lléklet ében isrnertetjiik.

2/b. mellék] et a 2017. (V. 23,) eloteriesáéshez

pénzkészlet változás

Megnev ezés 2016. évi terv
2016. év

módosított
2016.

ténvadat

Bevételek
Mtíkodési célri tárnogatás áht-n
belul 823 249 913 249

kózhatalmi bevétel 26 000 26 000

Mtík dési bevételek 88

kiiltségvetési bevételek tisszesen 849 249 939 337

Maradv ány ieényb evétele 6 7I4 000 6 714 000

Irányít ó s zerv t támo gat ás 35 I25 000 43 886 798 43 543 356

Fin anszírozási bevételek iisszesen 35 125 000 50 600 798 50 257 356

Tárgyévi bevételek iisszesen 35 125 000 5| 450 047 51 196 693

Kiadósok
Személyi iuttatások 24 Il0 000 27 838 638 27 165 459

Munkaadói iarulékok és szocho 6 186 000 7 669 753 7 611 349

Doloei kiadások 4 5I2 000 15 302 779 9 799 968

Beruházások 3 17 000 638 877 638 877

Kiiltségvetési kiadáso k iisszesen 35 125 000 51 450 047 45 215 653

Finanszírozási kiadások iisszesen

Tárgyévi kiadások tisszesen 35 125 000 51 450 047 45 2l5 653

pénzkészlet vóltozás 5 98I 040

A tiibbéves kiadással iáró feladatok sztiveees indoklása

Az Ánt. 24. (4) bekezdése a\apján az Önkormányzat koltségvetési el terjesáésében
szerepeltetni kell a tobbéves kiadással járó feladatok el irányzatait éves bontásban. A
Ladányb enei Ko zo s Önkorm ányzatt H iv at al vo natko zásában ez neml eges.

5lb. sz. melléklet a l20I7 , (V.23.) elóterjesaéshez

Jelenleg a Ladánybenei Kózos Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a táblánat nem
releváns.



kiizvetett támogatások sztiveges indoklása

Az Át t. 24. (4) bekezdése alapján az Önkormányzat koltségvetési eloterjesztésében
szerepeltetni kell a kozvetett támogatásokat, mely a Ladánybenei Kozos Önkorrnányzati
H ivat al vo natko zásáb an nernle ges.

6lb. sz. melléklet a2017, (V.23.) eloterjesaéshez

az Ánt.29lA. .b) pontja szerint a Stabilitási torvény 3. . (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeáeto rigyleteib 1 eredo fizetési kotelezettségeinek koltségvetési évet kovet három
éwe várható osszegét tervezni nem tudjuk. Ez atáblánat nem releváns.

Mérlee és el iránvzat felhasználási teru sziiveges indoklása:

Az Óvoda mérlegének bevételi oldalán szerepel az Önkormányzatt 1 átvett pétueszkóz
57 .893.456 Ft, és a mtíkodési bevétel, melynek jelentos részét az tntézményi térítési díjak
teszik ki.
Az Óvoda kiadásait kiemelt el irányzatonként az 1/c. rnelléklet rnutatja be:

1/c. melléklet a 2017. (V. 23.) elóterjesztéshez

Ladánybenei Csíribiri Óvoda 2015. évi iisszesített pénzforgalmi mérlege

Bevételek Kiadások

Mrjkcjdési bevételek

(Intéznénid 6 967 000 6 967 000 577I433 Szem}yrjuttatasok 32 362 000 34751 I93 30 417 148

Ktiltségvetési

bevételek iisszesen 6 967 000 6 967 000 577t 433

Mrrrkaadóijarulekok

és szocho 8 996 000 9 682.3z3 8 523 546

Maladvány

rgéryfuevetele 3 615 000 3 6i5 000 Dologrkndások 17 305 000 19 170 993 |8732862

Irárryítószerrn

tamogatás 52 649 000 57 880 509 54278 456 Beruhízlsok ó99 000 5 lM 000 3 451 i19

Kiiltségvetési

kiadások iisszesen 59 362 000 68 208 509 6l l25 275

Finanszjrozási

bevételek tisszesen 52 649 000 ó1 495 509 57 893 456

Finanszímási

kiadások iissrcsen

Tárgyéví bevételek

iisszesen 59 616 000 68 462 509 63 664 889

Tárgyévikiadások

tisszesen 59 3ó2 000 68 208 509 6ll25 275



A zárszárnadáskor elókányzat felhasználási terv helyett a pérukész|et váItozást kell
bernutatni, melylrez a számszaki adatokat az elóterjesztés 2lc sz. rnellékletéberr isrnertetjtik.

2/c. mellékl et a 2017 . (V. 23. ) elóterj esaéshez

pénzkés zlet váItozás

A ttibbéves kiadással iáró feladatok sziiveges indoklása

Az Átrt. 24. (4) bekezdése atapján az Önko.mányzat koltségvetési eloterjesáésében
szerepeltetni kell a tobbéves kiadással jár feladatok el irányzataít éves bontásban. A
Ladánybenei Csiribiri Óvoda vonatko zásábanez nemleges.

5lc. sz. mellék]et a2016. (V,23.) elótedesaéshez

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda vonatkozásában a tábtazat nem releváns.

N{egnev ezés 2016. évi terv
20'1,6. év

módosított
2016.

tényadat
Bevételek

Mtík dési bevételek (Intézményi) 6967 000 6967 000 5 771 433

Kiiltségvetési bevételek iisszesen 6 967 000 6 967 000 5 771 433

Mar adv ány i e ényb ev ét ele 3 615 000 3 615 000

Irányító s zerv i támo gatás 52 649 000 57 880 509 54 z78 456

Finanszírozási bevételek iisszesen 52 649 000 61 495 509 57 893 456

Tárgyévi bevételek iisszesen 59 616 000 68 462 509 63 664 889

Kiadások
személyi juttatások 32 362 000 34 251 193 30 417 I48

Munkaadói járulékok és szocho 8 996 000 9 682 323 8 523 546

Dologi kiadások 17 305 000 19 170 993 18 732 862

Beruházások 699 000 5 104 000 3 45I 719

Ktiltségvetési kiadások iisszesen 59 362 000 68 208 509 61 í25 275

Finanszírozási kiadások <isszesen

Tárgyévi kiadások iisszesen 59 362 000 68 208 509 6í l25 275

pénzkészlet változds 2 539 614



kiizvetett támogatások sziiveges indoklása

Az Átrt. 24. (4) bekezdése alapján az Önkormányzat koltségvetési eloterjesáésében
szerepeltetni kell a kozvetett támogatásokat, mely a Ladánybenei Csiribiri Ovoda
vo natko zásában nemlege s.

6lc. sz. melléklet a2017. (V.23.) eloterjesaéshez

ez Ánt.29lA. .b) pontja szerint a Stabilitási torvény 3 (1) bekezdése szerinti adósságot

keletkeztet rigyleteibol eredo fizetési kotelezettségeinek koltségvetési ér,et koveto három

éwe várható osszegét tervezni nem tudjuk. Ez atáblázat nem releváns.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat tervezetel. és rendelet-tervezetet terjesztem a

Képvisel -testtilet elé:



Határozat-tewezet

....l20l7. (Y.23.\ sz. határozat
20í6. évi maradvány jóváhagyása

Határozat

1. Ladánybene Kózség Önkormányzatának Képviselo-testulete a 2016. évi maradvány
kirnutatást az alábbiak szerint fogadja el:

Alaptevékenység maradványa 65 836 957 Ft
Osszes maradvány 65 836 957 Ft
Alaptevékenység szabadmaradványa 65 836 957 Ft

2. A képvisel -testi.ilet felkéri a jegyzót, hogy e határozatnak megfeleloen a maradvány
átvezetését készítse elo a soron kovetkez koltségvetési rendelet módosítására.

Felel s: Képvisel -testulet
Határido 2017. május ...

Ladányb ene, 2017 . május 23.

/:Kardos Attila:/
polgármester

l:Szádvári Erika:/
a\legyzó



Határozat-tervezet

....12017 . N.23.\ sz. határozat
2016. évi maradvány jóváhagyása

Határozat

1. Ladánybenei Kozos Örrkonnányzatt Hivatalának a Képviselo-testrilet a 2016. évi
maradvány kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:

Alaptevékenység maradványa 5 981 040 Ft
Osszes maradvány 5 981 040 Ft
Alaptevékenység szabad maradványa 5 981 040 Ft

2. Javasoljuk a kotelezettséggel nem terhelt 5 981 040 Ft szabad maradvány elvonását.

3. A képviselo-testrilet felkéri a jegyzót, hogy e határozatnak megfelel en a maradvány
áftvezetését készítse el a soron kovetkez koltségvetési rendelet módosítására.

Felel s: Képvíselo-testtilet
Határido : 2017. május ...

Ladányb ene, 2017 . május 23.

/:Kardos Atttla.,l
polgármester

l,.Szádvári Erika:/
aíjegyzó



Határozat-tervezet

....l20l7 . (Y.23.\ sz. határozat
2016. évi maradvány jóváhagyása

Határozat

1. Ladánybenei Csiribiri Óvodának a Képvisel -testrilet a 2Ot6. évi maradvány
kimutatást az alábbiak szerirrt fogadja el:

Alapt evékenys ég maradványa
Osszes maradvány
Alaptevékenys ég szabad maradványa

/:Kardos AttíIa.,l
polgármester

2 539 6I4Ft
2 539 614 Ft
2 539 614 Ft

2. Javasoljuk a kotelezettséggel nem terhelt 2 539 614Ft szabad maradvárry elvonását.

3. A képvisel -testtilet felkéri a jegyzót, hogy e határozatnak megfelel en a maradvány
átvezeíését készítse el a soron kovetkezo koltségvetési rendelet módosítására.

Felel s: Képviselo-testulet
Határido : 2017. május ...

Ladán7bene, 2077 . május 23.

l:Szádvári Erika:/
aljegyzó



Határozat-tervezet

.,..12017 . (Y .23.\ sz.kt határozat
20'l, 6. évi b eszá mo ló feliilvizs gálata, j óváh a gy ás a

Határozat

Ladánybene Kozség Önkormányzatának Képviselo-testulete a koltségvetési szerveinek 2016
évi beszámolóját az alábbiak szerint feltilvizsgálta és jóváhagyja:

1 . ez Önko rtnányzat és az Intézményei alaptevékenységébe tarto z feladatainak szakmai
teljesítése 2016. évben megfelel színvonalir volt, alapító okiratában szereplo szakmai
feladatait t elj e s ít ette.

2. 2016. évben az Intézményeknek rendelkezésre bocsátott források felhasznáIása a

szakmai alapfeladatok ellátását szolgáIta és ezek osszhangJa az év folyamánbi*osított
volt.

3. Az Önkormányzat és az Intézményei vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott
eloirányzatokon beltil tortént a gazdákodás, a képz dott maradvány fedezetet ny jt a
p ály ázato k benyrij tásáho z s ztik s é g e s o nero kho z.

4. Az Onkormányzat és az Intézményei koltségvetési rendelete megegyezik a

Kincstárhoz benyrijtott elemi beszámolóban szerepl módosított el irányzatokkal.
5. Az elkészített számszaki beszámolók belso tartalmi elemei megfelelnek az el írt

ad at szo 1 gáItatások t art almi ko v et e lménye in ek.
6. A Ladánybenei Kózos Önkormányzatt Hivatalt a számszaki beszámolóknak és

mtíko dé sriknek elbírálás áí I, jóváhagyásáró 1 írásban kell értesíteni.
7. A Képviselo-testulet fellrataknazza apolgártnestert, hogy a kiértesítést végezze eI.

Felelo s : Képviselo-testulet
Határido : 2017. május .. ..

Ladányb ene, 2017. május 23.

/:Kardos Attila:/
polgármester

l:Szádvári Erika:/
aljegyzó



Eloterjes .és 7. melléklete
T e r v ezet

Ladánybene Kiizség Önkorm ányzata Képvisel -testiiletének
...l20I7. (V. 25) rendelete

a 20í6. évi ktiltségvetésr l szóló 112016. (II.22.) rendelet végrehajtásáról

Ladánybene 
, 
Kozség Önkorm ányzatának Képviselo-testtilete (továbbiakban: Képviselo-

testulet) az Al|amháztartásrol szóló 2011. évi CXCV. torvény (továbbiakbarr: Aht.) 91. .

bekezdésében foglalt fellratalrnazás, valamint a Szervezeti és MLík dési Szabá|yzaír l szólÓ
512011. (V. 26.) onkormányzati rendelet 39. a. pontja alapján - aPéniigyi- és Ellenórzó
Bizottság véleményének kikérésével és a2016. évi koltségvetésr l szóló 2015. évi C. torvény

alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Altalános rendelkezések

1.

A rendelt hatálya kiterjed a Képviselo-testtiletre és Ladánybene Kozség Önkormányzatára
valarnint ko ltségvetési szerveire.

A koltségvetés címrendj e

2..

Képviselo-testulet a Koltségvetési címrendet 2015 évre a kovetkezók szerint áIlapítja meg:

Ckn száma

I.

II.
ru.

Neve

Ladánybene Ko zség Önk ormányzata
Ladányb enei Ko zo s Onkorm ányzati Hivatal
Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A nem tntézményi keretek kozotti feladatok az Il1., lJll. és III/1 . számu mellékletekben
alkotnak onálló címeket.

A Képvisel -testulet e rendelet 2. -ban meghatározott címrendjéhez kapcsolÓdó feladatait, e

rendeletben megállapított bevételi eloirányzatok teljesítésével és a kiadási el iránYzatok

felhaszn áIásáv aI látta el.

3.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatj ák, az Önkormányzat és Intézményei éves Péruforgalmi
jelentését, (e rendelet Ladánybene Kózség Önkormányzatának 2016. évi osszesített

tevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése" címrí 3/1. sz. melléklet, LadánYbenei

Kozos önkorm ányzatt Hivatalának 2OL6. évi osszesített bevételeinek és kiadásainak

pénzforgalmi jelentése" címu 3l2. sz. melléklet, a címrend szerinti bontás találhato a Perjel
.rtárr;, kónywiteli mérlegét (e rendelet ,,egyszerrisített mérleg" címti 911. és9l2. sz. melléklet),

maradván} kimutatást (e rendelet ,,egyszerusített maradvány kimutatás" cím 711. és 712. sz.



rnelléklet), eredmérry kirnutatást(e rendelet ),egyszertísített eredmény kimutatás" címíi 6/1. és
612. sz. melléklet), a vagyonkimutatást (e rendelet ,,onkormányzati vagyorrkimutatás a 2016.
évizárszámadáshoz" címu 8/1. és 8l2. sz. melléklet).

4.

A Képviselo-testrilet az onkormányzati és intézményi tevékenységek megvalósításáról e
rendeletben megállapított egységes ko ltségvetés szerint gorrdo skodik.

Az Önkormányzati kiiltségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

5.

(1) Bevételek alakulása

Megnevezés

Önkorm ányzatok muk. tám.

Elvonások és befizetések bevételei

Felhalmozási célri támogatásértékii
bevételek
kózhatalrni bevételek
Mtík dési bevételek (intézményi)

Muk dési célu átvett pétueszkóz
Míík dési bevételek iisszesen
Felhalmo zást cé7u átvett pétueszkóz
Felhalmozási bevételek

B elfo ldi értékpapírok bevétele
Maradvány igénybevétele

Áttamna ztartásonbeltili megel legezé sek

Finanszírozási bevételek iisszesen
Tárgyévi bevételek iisszesen

Eredeti Módosított
e| irányzat el irányzat

1,52 I70 169 166 334 363

Teljesítés

156 685 150

20 700 000

8 211 000

181 081 169

0

181 081 169

32 412 759

20 700 000

8 241 000

227 688 I2z

0

36 912759
17 828 000

4 876
507

59 617 266

287 305 388

32 4I2 759

26 270 308

12997 458

2z8 365 675

143500

143500

36 912759
17 828 000

9 85I 79I

64 592 550

293 10I 725

(2) A bevételek alakulásának részletezését
mellékl ete tartalm azza.

e rendelet ,,Bevételek alakulása" címu 2l7. sz.



Miíki'dési, fenntartási el irányzat mértéke és éves teljesítése az Onkormányzatnál

6.

( 1) Az Önkorm ányzat gazdasági, egészségiigyi és szociális feladatainak m kodési,
fellralrnozási kiadásai és egyéb támo gatásai:

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadói járulékok és szoclro
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb m kodési cél r kiadások
Beruházások
Fel rjítások
E gyéb felhalmo zási kiadáso k
Kiiltségvetési kiadások cisszesen

Finanszír o zási kiad áso k
Finanszírozási kíadáso k
iisszesen
Tárgyévi kiadások iisszesen

Eredeti
el irányzat

23 014 000

6 020 000

27 993 516

5 713 000

25 210 653

5 056 000

300 000

93 307 169

87 774 000

87 774 000

181 081 169

Módosított
el irányzat

30 036 382

1 876Z0I
36751 548

6 867 200

23 495 9lI
37 116 620

1 200 176

300 000

143 650 038

I43 655 350

143 655 350

287 305 388

Teljesítés

29 957 500

7 44I Iz2

34 522 965

3 786 150

5 985 330

4 439 070

l 122776

300 000

87 554 9l3
139 709 855

139 709 855

227 264 768

( 5 ) F o g1 ako zt atott ak tétszáma / e n g ed é 1 y ezett l 22fr

(6) A kiadások tész\etezését e rendelet ,,Kiadások alakulása tevékenységenként" címu 717. sz.

melléklet, a,,Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val egytitt)" cím 4lt. sz. melléklet és a

,,S zo ciálpolitikai ellátások" címtí 5 l 7 . sz. melléklete tartalm azza.



A KÖH mííkiidési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

(1) Bevételek alakulása

Megnev ezés

M kodési célri támogatás áht-n
beliil
Kózhatalmi bevétel

Muk dési bevételek

Kiiltségvetési bevételek iisszesen

Maradvány igénybevétele

Irányító s zeru i támo gatás

Finanszírozási bevételek iisszesen

Tárgyévi bevételek tisszesen

7.

Eredeti
el irányzat

Módosított
el irányzat

823 249

26 000

849 249

6 1I4 000

43 886 798

50 600 798

51 450 047

35 125 000

35 125 000

35 125 000

Teljesítés

9I3 249

26 000

88

939 337

6 714 000

43 543 356

50 257 356

51 196 693

(2) 
^ 

bevételek alakulásának részletezését e rendelet ,,Bevételek alakulása" címu 2l2. sZ.

melléklete tartalrn azza.

A KÖH mííkiidési, fenntartási el irányzat mértéke és éves teljesítése

8.

(1) A röH gazdasági, egészségtigyi és szociális feladatainak mukodési, felhalmozási kiadásai
és egyéb támogatásai:

Megnevezés .,f# L,
Személyi juttatások 24 I;0 000

Munkaadói járulékok és szocho 6 186 000

Dologi kiadások 4 5I2 000

Beraházások 317 000

Kiiltségvetési kiadások iisszesen 35 125 000

Finanszírozási kiadások
iisszesen

Tárgyévi kiadások tisszesen 35 125 000

Módosított
el irányzat

27 838 638

7 669 753

15 302719

638 877

51 450 047

5t 450 047

Teljesítés

27 165 459

7 611 349

9 799 968

638 871

45 215 653

45 215 653

(2) Fogl ako "atottak létsz áma /engedél yezettl 8 fo

(3) A kiadások rész\etezését e rendelet ,,Kiadások alakulása tevékenységenként" címti l12- sz.

melléklet, a ,,Felh almozásr kiadások alakulása (ÁFÁ-val egyiitt)" címu 4l2. sz. melléklet és a

,,S zociálpo litikai ellátások" címu 5 l 2. sz. melléklete tartalm azza.



zár rendelkezés

11.

(1) E rendelet a kihirdetést kovet 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejuleg hatályát veszíti Ladánybene Kozség OnkormánYzaÍa

Képviselo-testuletének a2016. évi koltségvetésér l szóló 12016.(II....) rendelete.

/:Kardos Attlla,'l
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017 . május 25.

l:SzádváríErka:l
aljegyzó

l:Szádvári Erika:/
aljegyz



A Csiribir Óvoda miíkiidési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

(1) Bevételek alakulása

9.

Megnev ezés

Mtík dési bevételek (Intézményi)

Kiiltségvetési bevételek tisszesen
Maradvány igénybevétele
Irányító s zerv i t árno gatás

Finanszírozási bevételek iisszesen
Tárgyévi bevételek iisszesen

Eredeti
elíiirányzat

6 967 000

6 967 000

52 649 000
5z 649 000

59 616 000

Módosított
el irányzat

6 967 000

6 967 000

3 615 000

57 880 509

61 495 509

68 462 509

Teljesítés

5 771 433

3 77t 433

3 615 000

54 218 456

57 893 456

63 664 889

(2) A ber,ételek alakulásának részletezését e rendelet ,,Bevételek alakulása" címii 2l3.
meli ékl ete tartalm azza.

A Csiribiri Óvoda mííkiidési, fenntartási el irányzat mértéke és éves teljesítése

10.

(1) Az óvoda gazdasági feladatainak m kodési. felhalmozásí kiadásai és egyéb támogatások:

Megnev ezés Eredeti Módosított - lel(íirányzat 
"t 

i.á;;;;; Teljesítés

Személyi juttatások 32 362 0a0 34 251 193 30 417 148

Munkaadói járulékok és szocho 8 996 000 9 682 323 8 523 546

Dologi kiadások 17 305 000 19 I70 993 18 732 862

Beruházások 699 000 5 104 000 3 45I 7I9
Ktiltségvetési kiadások iisszesen 59 362 000 68 208 509 6t l25 275
Finanszírozási kiadások
iisszesen
Tárgyéví kiadások iisszesen 59 362 000 68 208 509 61 l25 27 5

( 2 ) F o g1 ako zlatott ak lét sz áma /enged é 1 y ezett l 14f

(3) A kiadások részletezését e rendelet,,Kiadások alakulása tevékenységenként" címti 713. sz.
melléklet, a ,,Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val egyritt)" cím 4l3. sz. melléklet és a
.,Szociálpolitikai ellátások" címri 513. sz. melléklete tartalmazza (mely nemleges).



Ill. számumelléklet a ...12017. (V.25,)
rendelethez

Ladánvhne Kiinég Önkományzitának 201ó. évi kiadások alakTlása (COüG)

k zltak, hidak tizerreltetése. fenrnartása

Onkornunlzati varyonnal való

pzdákodás (takó és nem lakóingtlan

berbeadása)

Orrlionn elsárrnlási kp.- i

Tám. célu frt. mLiveletek

jb szociáls pérube]iés tenn ellát. ós

Cilil szerv.mrik.tárn

Onk, funlicóra nem sor. bev. áht-n

kívijhól

0sszesen

ló5 0l5

317 834

234 800

4 l77 5l7

3 49l796

269472I

17 2l9 594

5 544 93l

3 565 921

882

91 tll8l2
795 319

496046

406142

l35 0i0

43L4381

300 000

30 000

789 540

l l54 200

l 480 360

3 454 758

2 368 506

3 646 015

36912759

20 077 56l

2 261 000

726

r uq9 907

4252l29

773 496

l 983 535

31 889

221 264168



I/2. számu melléklet a .../2017. (V.25.) rendelethez

Bevételek alakulása

Mtikodési bevételek

S zol gáItaás ok e 1 l en értéke 2 168 681

Tulaidonosi bevételek 2 75I 167

Ellátasi díiak (szociális étkezés) 2 828 510

Egyéb miíkodési bevételek 5 249 100

Intézménvi mííkiidési bevételek iisszesen: 12 997 458

onkormánvzat saiátos mííkodési bevételeiorman Sa oSm l elel:

Gépiármriadó 7 692205

Ipar zési adó I7 291 097

kommunális adó 1 167 138

Bírsáeok. pótlékok 119 868

kiizhatalmi bevételek: 26 270 308

k1
H elvi onkorm ányzatok m iíkodé s én ek általános lámo gatása 75 717 753

T el epril ési onkormányzatok e gyes kozn evel é si fel adatainak tam o gatás a 36 020 700
Teleprilési onkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak
támogatása 23 863 056

T el epri 1 é s i onkorman yzatok kulturá li s fel a datok tám o gatás a 1 952 820

M kodési célri koltséevetési támoeatások és kieeészít támoeatások 680593

onkormá nv zat m iíkiidési támosatása iisszesen : L38 234 922

Mtíkodési 18 450 228

Felhalmozási 32556259

Osszesen: 51 006 487

rnanszirozást berlételek:

Pénzforqalom nélki,ili bevételek le|i5zó évi pénzmaradvány / mtíkodési 17 828 000

Értékpapír 36 912 759

Áht.-r, belUli meeeloleeezés 9 851 79l

Osszesen: 64 592 550

onkormánvzati bevételek mindiissze en: 293 101 725



Il3. számu melléklet a ....l20l7. (V.25.) rendelethez

Ladánybene Kiizség Önkorm ányzatának
2016. évi iisszesített

Bevételeinek és kiadásainak pénzforgatmi jelentése

Bevételek Kiadások

l\{egnevezes
Ercdeti

el iránvzat

]\{ódosított

el ininyzat
Teljesítés I\{egnevels

Eredeti
el irányzat

Módosított
el iránl,zat

Teljesítés

Orrkomrányzatok mrik.

árn I52 l70 l69 166 334 363 156 685 15c szeméM irrrtatások 23 014 000 30 036 382 29957 5u

Elvonasok és

befizetések bevételei

Murrkaadói járulékok

és szocho 6 020 00C 7 8,76201 7 u| l22

Fel|nknoási célí

tamogatasértékti

bevételek 32 4Iz 759 32 4|2,75s Dobg kiadások z7 993 51 36 75,7 548 34 522 965

kozhatalmibevételek 20 700 00C 20 700 00C 26270 308

Ellatottak péróeli
irrtatásai 5 713 000 6 867 200 3 786 15C

Mrik dési bevételek

(intézrrrcn}rl) 8 2ll 000 8 24l 000 12997 458

Eryéb miikódési célri

kiadások 25 2|0 653 23 495 9|1 5 985 33C

Mrikcjdési célri áwetl

péwBszkóz Benrlráások 5 056 00C 37 116 620 4 439 07(

Míikiidési bevételek
tisszesen l81 08l l69 227 688 722 2z8 365 675 Feltiiíások 1 z00 |76 I |2z 776

Felhaknoási céhr átvetl

péwrszkóz l43500

Eryéb felhalrnoási

kiadások 300 000 300 000 300 00C

Felhalmozísi
bevételek 0 0 l 43500

Ktiltségvetési
kiadrisok iisszesen 93 307 169 143 650 038 87 554 913

BeffijHi értékpapírok

bevétele 36 9|2 759 36 9I2,159

Firnnsáoási
kiadások 87 774 000 143 655 350 l39 709 855

Maradvárry

ieenbevétele 17 828 000 17 828 00t
j,Jafilátattásonbeltili

meeelólesezesek 4 876 50-1 9 85l 791

Finanszíroási
bevételek tisszesen 0 59 617 266 64 592 550

Finanszíroási
kiadások iisszesen 87 774000 143 655 350 139 709 855

Tárgyér,i ber,ételek

iisszes en 181 081 l69 287 305 388 293 101 725

Tárgl,éví kiadások

tisszesen 181 08l 169 287 305 388 227 264768



Il4.szám melléklet a ,..l20I7. (V.25.) rendelethez

Felhalmozási kiadások

I/5. számu melléklet a ...12017. (V.25.) rendelethez

Ellátott ak p énzb eli j uttatás a

Megnevezés
Eredeti

e|iíirányzat
Módosított
el irányzat Teljesítés

Beruházások 5 056 000 37 116 620 4 439 0]0
Felitiítások I 200 I76 l I22776

E gyéb fe lhalmo zást kiadáso k 300 000 300 000 300 000

Felhalmozási kíadások iisszesen 5 356 000 38 616 796 5 861 846

Eseti pénzbeli ellátások és természetbení iuttatások
E gyéb p énzb elt é s t ermészetbeni gyermekvéd elmi támo gatás
(Erzs.ut.) I 154 200
E evéb az o nkorm ányzat rendeletében megállap ított iuttatás 80 000

Kóáemetés (Szoctv. 48. .) 137 350

Teleprilési támogatás (Szoctv. 45. .) 2 4L4 600

Osszesen: 3 786 150

Míík dési célri végleees pénzeszkiiz átadás
Rend rség támogatása 120 000

Kerekeg yháza szo ciál i s feladat ell át ó t arsulás 2 897 000

Ladányb ene- F e ls o la i o s Onko rm ányzati S z ennyv ízel'v ezet é si T ársulás 171 300

Laiosmizse Tuzoltóság 1 300 000

Aranyhomok 188 430

Za ndokpat 15 000

Ladánybenei Labdarueó club 740 000

Elvonások, befi,zetések 553 600

összesen: 5 985 330

Iránvítószervi folyósítás
Kozo s Önkorm ányzati Hivatal (Intézmény) 43 543 356

Ladánybenei Csiribiri Ovo da (Intézmény) 54 278 456

összesen: 97 821 812

p énzeszkiiz átadás mindiisszesen 107 593 292



I/6, számu mellék]et a ..l20l7 , (V,25.) rendelethez

Eredménykimutatás

Il7 . számlt melléklet a ..12017 . (Y.25.) rendelethez

Maradványkimutatás

N{egnevezés el z id szak trítsvi id szak
koáatakni eredményszerrrléletti bevételek [7 740 000 27 2329z8
Esd< o ók é s src l.pn hatasok érték es íté s e nettó eredményszemlé leni b evételei 5 279 000 5 986 859

Tevékenysé g e$,éb nettó ered ménysremléletri bevéte lei 4 606 000 2751 638

Tevéke nvs é g nettó e rc dmé nys ze mlé letíi be vé te Ie 27 625 000 35 971 425

K cj po nti mriko d é s i cé lu támo,gataso k eredményszenrléletti b evéte le i 126 148 000 l38 234 922

Epyéb mrk dési cél támo.qaások eredményszem]éleni bevételei 20 101 000 19 604 428

Fe lharrro ás i cé Iu tánro mtíso k ered mé nyszerrrlé lehi b evéte ler l43 500

K i.ilonfe le e.eyé b e re dményszemlé letri b evételek 21 579 000 l02 14I 201

Egyéb e rc dmé nyszemléletíí bevéte le k 167 828 000 260 í24 05l
Anvaekoltsée 4 563 000 8 453 075

[eénybe vett szolEáltatasok értéke 16 833 000 20I,I9 896

Eladott ftcizvetített) szolgáhaások értéke 3 413 000 554 969

Anya gie lle eíí ní fo rdítás ok 24 809 000 29 187 940

Bérkoltsée 15 963 000 21 063 283

SzeméM ie[eeti eeyéb kifize$5gk 6 963 000 9 519 303

Bériánilékok 5 650 000 8 032 879

sze mélvi ie lleeíí nífo rdíás ok 28 576 000 38 615 465

Efté kcs ii kke né s i le ínís 21 761.000 18 190 536

Egl,éb nifordítások 126 525 000 231 351 408

Ter,ékenvs ések ete r|ménYe - 6 218 000 - 21249873
K ap o tt (i áró ) kamatok és kamad e lle gtí eredményszerrrlé letti bevételek l33 000 18 481
p énztisyi mriveletek e siéb eredménysrenrlé letti b evétele i 4 975 284

Pé nziigyi mííve lete k e re dmé nys ze mIé le tíí be véte le i l33 000 4 993 765

Fizetend kamat és kamatjellegri ráfordífasok 176 000 I 940
pé nzíicyi míiveletek ráfo rdítás a i 176 000 1 940
pé nziisvi míívelete k e redmé nye 43 000 4 99L 825

Mérle e szerinti ercdménv - 6 261 000 _ 16 258 048

Alaptevékenysé g ko ltsé gvetési bevételei 228 509 l75
Alaptevékenység ko ltségvetési kiadásai 87 554 913

Alaptevékenvsée kiiltségvetési egyenlege 140 954 262

Alaptevékenvség finanszír ozási bevételei 64 592 550

Alaptevékenység finanszír o zási kiadásai 139 709 855

Alaptevékenys ég íinans zír ozási e gyenle ge -75l17 305

Alaptevékenvség maradványa 65 836 957

összes maradvány 65 836 957

Alaptevékenység szabad maradványa 65 836 957



I/8. számri melléklet a ..12017 . (V.25.) rendeiethez

Vagyonkimutatás az iinkormányzat saját vagyonának 2O16. évi adatairól

EsT<orcK
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZI<OZOK I I44 949 657
I- Irrtnateriális javak osszesen
1 Alapítás, átsrerveás aktivált érléke
Z. I{ísérleti fejlesáés aktivált értéke
3. Vag1oni értékii jogok
4. Szellemi termékek
5. Immateriális javakra adott el legek
6. Imrrrateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszkozók cisszesen I 136 768 594
1 Ingatlanok és a kapcsolódó varyoni értékií jogok L I28996z2o
Ebb I:

- Tórzsvagr)on, 636 o85 266
Forgalotltképtelell 5o5 460 734
Ko r lát o zo t t an. fo rg a|.ont k ép es 73o 624 532

- Egvéb vagyol,t: 492 9lo 954
2. Gépek, berendeásek és felszerelések 7 772 374
3. Jármtívek
4. TenyészÁllatok
5. Ben:hLázások, fehrjítasok
6- Berl:házásra adott elólegek
7. Allarni késáetek, tartalékok
8. Tárgieszkozók értékhe}yesbítése
II I. B efektetett p étlzjlsyi e szko zók 8 181 063

1 Tartós részesedés 8 163 ooo

- Tórzsvagyon korébe tartozó korl forgalomképes belfotdi részvény
2. Tartós hitelviszonlt megtestesít értékpapír
3. Tartósan adott kolcson
4_ Hosszri leiáratu bankbetétek
5. Egrén hosszri lejáratu kcivetelések
6. B e fekte te tt p énzj;gyi e s /<o zó k érté khe lye sb íté s e 18 063

fv. Üzemehetésre, kezelésre átadott, koncessáóba adott eszkozók
1 (Jremeltetésre, kezelésre átadott eszkozók
2- I(oncessÁoba adott eszkozók
3. Vaglrorrkezelésbe adott esd<ozok
4. vagrorrkezelésbe vett eszkozók
5. Üzemehetésre, kerelésre átadott, koncessáóba, vaglorrkerelésbe
adott, illetve vag;ronkezelésbe vett eszkóz k értékhevesbítése
g) NEMZETI VAGYONBA TARTÓzÓ r,oncÓpsz<ozÖK ÖssnsBN 3o4 79o

I. Késáetek
1. Vásároh késáetek 3o4 79o_----
C) PENZESZKOZOK 77 2,65 369

D) KOVETELESEK 2 955 614

ffis e.lÁro s Esz'<ózo LDALI ELszAMo LAso K 186 01o

F ) AKfrvIDŐBELI ELI-IATAROLÁS oK_..
E,sn<o7nK O)SS7T,.SEN 1 2í9 661 44o

FORRASoK
G) SAJAT TOKE 1 168 83o 866

15 L83 874

D EFB sAJmLDart ELszÁMoLÁsoK
@ELI{AT4Bq]-A 9I< 35 &6 7oo
ffi.FORRASOK OSS7.F,SEN l21,9 661 44o

O-ie leírt targ;yieszkózbruttó értéke osszesen |2 286 757



I/9. számu melléklet a....l20I7. (V.25.) rendelethez
Kiinywiteli Mérleg

Kiilts é gveté s i sze rve k 20l 6. évi be s árrnlója

1\1[egnevezés El z id szak Táryr,i id szak
NV 2. S zellemi terrrekek 80 447
A.{. I mmate riális javak iis s ze s e n (: NIl 1+ N|/2+ A/l/3') 80 447
AlIl1. In_eatlanok és a kapcsolódó r,aryoni ér-tékii iogok 1 100 2|5 ll5 L 128 996 220
A"4U2. Gépek^ berendeásek és felszerelések. .jármrh,ek 8 889 95l 7 772 374
A/I I. T á rgyi e s 4ii zijk (: AlIV 1 + AlIV 2 + Á/II. l 3 + Á/II / 4+ NIV 5) r 109 105 066 1 136 768 594
NIII/ 1. Tanós résresedések (:AAIV l a+. . . .+A,{IIVI e) 8 163 000 8 163 000
NIII/le - ebb L eryéb tartós részesedések 8 163 000 8 163 00C
N'IIU3. BeÉktetett pénztigri eszkoók értékhelyesbítése 18 063
NIII/3. B e fe kte te tt pe nziig},i e s diiiziik (:A/IIVl + Á/IIU}+ A/IIII 3) 8 163 000 8 l8l 063
AIIY / l. Konces szióba,,uaryorrkezelésbe adott eszkozók (:AJTV / 1 a+,lJN / lb+ AIIy / 1 c 54 055 620
NIV/lb - ebbol taí ,i es*ozok 54 055 620

NN . Konce s s áóba, vagyonke zr lé s be adott e s zJ<iizii k (: A/IY / 1 + A/IY /2'l s4 055 620
A) NEN{ ruTI VAGYoNB A TARTozo B EFEKTETETr E;SZi<iiz-óK (:A/I+ N l |71 4o4 133 1,144 949 657
B/U7. Yásároft késáetek 304 790
B/I. I(észle tek (:B/I /1+...+B lí/5) 3o4 79o
B) NEM4ETI VAGYONBA TARToZÓ FoRGÓEsa< v.bK(:B/I+BÁr) 304 79o
c nu I. kincstáron kívtili forintsámlák 21 530 873 ,71265 369
C/In. Forints ámlák 1:6411 / 1+c1111121 21 530 873 7t 265 369q PENruSa<Ó7'K (:CA+...+CA9 21 530 873 77 265 369
DIIJ3. Koltségvetési ér en esedékes kovetelések koáatakni bevétehe 18 83l 43l z 955 614
D/V3d - ebb L kohsé5,etési évben esedékes kovetelések vagyoni típusri adókra l |2l 889 84 464
DN3e - ebbol kottségvetési ér,ben esedékes kcjl,etelések termékek és srclg. adóira 9 219 656 2 069 735
D/U3f - ebbol: koltségvglési ér en esedékes kcjvetelések e_eyéb kcjáatahni bevételekre 8 489 886 801 415
DU4. K ltsé5atési éróen esedékes kcjvetelések mtik dési bevétehe z
DII/4d - ebbol koltség,etési ér,ben esedékes kovetelések kisám]azltí állalános foreahí ,)

D/I. Kiilts é gvetés i évbe n e s e dé ke s ktive te lé s e k (:D/I/l+. ..+DAl8) 18 831 433 2 955 614
P) KOVETELES EK (:D /I+D III+D /IIr) 18 831 433 2 955 614

EtI/2. Más el zetesen felsámított levonható áfi l76 o49
Fy'IJI/ I. December havi illetrrrenyek, rrnnrkabérek elsárrnlása l, 565 258 9 961

E) EGYEB sAJÁToS ESZ<Ö7fLDAL| ELsZÁMoLÁsoK (:E/I+E/Ir) r 565 258 186 010
F /2. K ohsé.eek. ráford ítások aktír, idob e li e lhataro lasa 166 026

D AKTÍV !p Ő B pr-r ELHATÁR oIÁS oK (:F/ 1 +F/2+F/3 ) 166 026

ESZKÓZÖI< ÖSSZESEN 1 2I3 497 723 1 219 661 440

G/I. N emzetilaglon induláskori értéke l 690 084379 1 690 084379
GAI. Nemzeti vag/on váho.ásai l3 147 193
G/III. Egiéb es*ozok indulaskori értéke és ráhoásai 8 o54 428 8 054 428
GITV. Felhakrrczott eredrneny 493 660 686 499 920 763
G/V. Eszk zok értékhelyesbítésének forrása 18 063
G/VI. Mérleg szerinti eredrrrerry 6 260 o77 16 258 048

G) SAJAT TOKE (:GA+...+G/VI) 1 198 2l8 044 1 168 830 866
Hru|. Kohségvetési él en esedékes kotelezettséeek szeírrcM iutatasokra 15 000
HN3 . kohségvetési ér'ben esedékes kotelezettségek dolosi kiadásokra 320 048 1 703 036
H/I Kiills é gve té s i é r,be n e s e dé ke s ktite le ze tts é ge k (:HIJ 1+. . .+}JlI/g) 320 048 l 718 036

HJ'IU9. kohséevetési évet kovetoen esedékes kotelezettséeek finanszírozási kiadásokra 4 975 284 4 876 507
ílAU9e - ebb L k ltségvetési ér,et k l,etóen esedékes kcjtelezettségek átr-n beltili

meelóleeezesek vissz,fi zetésére 4 975 284 4 876 507
H/II K ltsésvetési évet kiivet en esedékes ktitelezettsések FWIa|+...+IJ/ILD 4 97s 284 4 876 507
HnIUl. Kapott elólegek 6 863 484 7 872 689
WIIU3. Más szen,ezetet megilleto ber,ételek elsámolasa 1 555 605 7|6 642
II/III Kiiteleze ttség jeltegií sajátos elsámolások (:1111U1+...+H/III/l0) 8 419 089 8 589 331
ID KOTELE2ETrSEGEK (:HA+HAI+H/IIr) 13 7l4 42l 15 183 874
J/2. K o ltsé gek. ráfordítasok p asszív id óbe li elhataro lasa 1 565 258 z 767 l0l
I /3 . Ha|astott eredménysremléletti ber,ételek 32 879 599

J) PASSZV IDOB ELI ELHATAROLÁSOK (:J /1+ J D+J /3') r 565 258 35 646 7oo

FoRRÁ oK ÖSSru,sEN (:G+H+I+J) í 2l3 497 723 l 2l9 661 44o



IULszámu melléklet a ..l 2017.(V.25.) rendelethez

Kiadások alakulása kormányzati funkció szerinti bontásban KÖH

IIl2. számu melléklet a ...l20I7.(V.25.) rendelethez

Bevételek alakulása köH

CoFoG [\{egnevezes

Fogl.

sáma
Szenrell,i

iuttatás

N{unkaadót

t.iár. Dolosi kiad
Ellát.p

iutt

Egl,éb
míík cóhi Fel j.,

Beruh.

Egyéb
fplhnlm Finansz

kiad. Ossresenkiad" kiad

011130 Onkorm-i iomlkotás. Onk. is. 8 26 520 672 7 510 944 9 748 818 638 877 44 4l9 3ll

0 1 6020
Orságos és helyi nepszavazással

kapcsolatos tevékeniségek &4787 100 405 51 11l 796 303

900020

Önk. furkcióra nem sor. ber,, álí-n

kíviilr l 39 39

onko rnrr{nvzat ti s sze s e n 8 27 165 459 7 6lt 349 9 799 968 638 877 45 2l5 653

Miikodési cél támogatások áth-n beliili 9I3 249

Kozhatalmi bevétel (eski.ivo) 26 000

Mtíkodési bevétel 88

Kiiltségvetési bevételek: 939 337

Maradvány i génybevétele 6 714 000
Iranyító szerrri tamogatás 43 543 356

koH finanszírozási bevételei: 50 257 359

Tárgyévi bevételek: 51 196 693



IIl3. számri melléklet a ..12017 .(Y.Z5.) rendelethez

Ladánybenei Kiiziis Önkorm ányzati Hivatalának 2016. évi iisszesített
Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

IIl4, számri melléklet a ..12017, (V,25.) rendelethez

Felhalm ozási kiadások köH

II/5 számu melléklet a..... .l20l'l. (V.25.) rendelethez

Ellátottak pénzbetí juttatásai KÖH

A KÖH-nél 2016. évben ilyen jogcímen nem tortént kifizetés.

Ber,ételek Kiadások
Mtikodési célr

támogaás aht-nbe[il 823 z49 9I3 249 szerrreM irrttatasok 24 110 000 27 838 638 27 165 459

koáatakni bevétel 26 00C 26 0m

Munkaadóijárubkok

és srccho 6 186 000 7 669 753 7 611 349

Mtikodési bevételek 88 Dolog kiadások 4 512 000 |5 30z179 9 799 968

Kiiltségvetési

bel,ételek iisszesen 849 249 939 337 Beruháások 317 000 638 877 638 8

Maradvany

rsén\,bevétele 6 714 000 6 714 0m Feluiítasok

kanyítószervi

támomtas 35 125 000 43 886 798 43 543 356

Kiiltségvetési
kiadások tisszesen 35 125 000 51 450 047 45 215 653

Finanszíroási

bevételek tisszesen 35 l25 000 50 ó00 798 50 257 356

Finanszíroási

kiadr[sok iisszesen

Tárgl,él,i bevételek

tisszesen 35 l25 000 5t 450 047 51 196 693

Tárgl,évi kiadások

iisszcsen 35 125 000 51 450 047 45 215 653

Megnevezés Eredeti
e| irányzat

Módosított
e| irányzat Teljesítés

Informatikai eszk ó zók beszerzése,
létesítése 200 000 347 7I0 347 710
Egyéb tárgyi eszkozok beszetzése,
létesítése 50 000 155 342 l55 342

Berlházási célri elzetesen felszámított áfa 67 000 135 825 I35 825

Felhalmozásí kiadások iisszesen 317 000 638 877 638 877



íIl 6. számri nrelléklet a ... l 20 1 7 . (V,25 .) rendelethez

Eredménykimutatás rÖn

IIl7 . szám melléklet a ..l20I7. (V.25.) rendelethez

Maradványkimutatás rÖrt

Megnev ezés

elz
id szak

tárgyi
id szak

Kó zhatalmi ere dmé nysz e mlé letri be véte lek 62 000 26 000

Tevékeny ég nettó eredményszemléletíí bevétele 62 000 26 000

Kozponti m kodési célri támogatások eredményszemlélet bevételei 45 935 000 43 543 356

E gvéb mrikodési célri támogatások eredményszemléletu bevételei 2 977 000 913 249

Ktilonfele egyéb eredményszemléletu bevételek 21 1 000 36

Egyéb eredményszemléletií bevételek 49 123 000 44 456 64l
Anyaekoltsée 2 117 000 938 336

Ieénybe vett szolgáltatások értéke 7 583 000 7 520 637

Anvagi ellegií ráfo rdításo k 9 700 000 8 458 973

Bérkoltség 20 947 000 25 I82 935

Személyi iellegu eeyéb kifizetések 3 720 000 z 512 544

Bériárulékok 6 818 000 8 056 355

Személyi ielleeíí ráfordítások 31 485 000 35 751 834

Ertékcsiikkenési leírás 437 000 601 885

Eevéb ráfordítások 15 255 000 í 678 394

Tevékenvségek eredménye - 7 692 000 - 2 008 445

Kapott (iáró) kamatok és kamatjellegu eredményszemlélet
bevételek 52

Pénzíigyi miíveletek eredményszemléletíi bevételei 52

Fizetendo kamat és kamatiellegti ráfordítások 2 053

pénzii gyi miíveletek ráfo rdításai 2 053

Pénziigyi miíveletek eredménye _ 2001

Mérlee szerinti eredmény - 7 692 000 - 2 010 446

Alaptevékenység ko ltségvetési bevételei 939 337

Alaptevékenység ko ltségvetési kiadásai 45 215 653

Alaptevékenység kiiltségvetési egyenlege -44 27 6 3t6
Alapt evékenység finanszír o zási bevételei 50 257 356

Alaptevé kenvsé g fin ans zír ozási egyenle ge 50 257 356

Alaptevékenvség maradványa 5 981 040

Összes maradvány 5 981 040

Alaptevékenvség szabad maradványa 5 981 040



IIl8. számri melléklet a ..l20l1. (V.25.) rendelethez

Vagyonkimutaás a XÖrt saját vagyonának 2O16. évi adatairól

ESZ<oZDK
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETET-| F,SZKOZOK 355 597
I. Irrnrnteriális iavak ossresetr
l. A]apíás, átszerveás aktivált értéke
2. kísérleti feilesáés aktivált értéke
3. vagroni értékií ioeok
4. Szellemi tennékek
5. Immaterális avakra adott eloleeek
6. Irnmateriális avak érték]relyesbítése
II. Tárevi eszkozok ossresen 355 597
1. Ineatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku ioeok
Ebb I:

Tórzsvagyott:
- Forgalomkéotelen

Ko rlá t o=o í t a tt fo rgal oln k épes
- Egréb yaqvoll:
2. Gépek. berendezések és felszerelések 355 597
3. Jármtívek
4. Tenvésállatok
5. Berulrá-ások, fefujítások
6. Berulrázásra adott elolegek
7. Á]hrru készletek, tartalékok
8. Táreyi eszkcizók értékhelyesbítése
III. Befektetett pénztievi eszkozok
1. Tartós részesedés
Toravagyon korébe tartozó korl. forealomkérres belfoldi részrzénv

2 . Tartó s hitefuisrc nlrt megtestes ító értékpapír
3. Tartósan adott k<ilcs<in
4. Hossz r leiáratu barrkbetétek
5 - E;gyénhosszi lejáratu kovetelések
6 . B e fekte tett p ér'zúe\.l es zko zo k értékhelyesb íté s e
IV. Uzemehetésre, kerelésre átadott, koncessáóba adott es/<ozok
1. Uzemeltetésre, kerelésre átadott esZ<ozók
2. I(oncessáóba adott es/<ozok
3. Vagyonkezelésbe adott esd<ozok
4. va gyonk ezelésb e vett esz]<ozok
5. uzemehetésre, kerelésre átadott, koncessáóba, vagyonkerelésbe
adott, illetve vag7orikezelésbe vett esZ<ozok értékhelyesbítése
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESn<OZaK OSSZESEN
I. Késáetek
1. Vásároh készletek
C) PENZESZJ<OZaK 4o4 82o
D) KOVETELESEK
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKözot-DelI ELSZÁMoLÁSOK 38 650
F) AKTIV IDOBELI ELFIATAROLASOK
E;SZI<óZróK öSSZ,SEN 799 067

FoRRASoK
G) SAJAT TOKE l 39o 929
H) KOTELEZETTSEGEK 38 540
I) EGYEB SAJATOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK
J) PASSZIV IDOBELI ELF{ATAROLASOK 2 75| 456
FoRRÁsoK ÖsST.,SEN 799 067

O-ie leírt tarszi esÁ<tlzbruttó értéke osszesen 9 29| 246



IIl9. szánri melléklet a... .120|7 . (V.25.) rendeletlrez

Ktirryvviteli Mér,teg

Ktiltségvetési szervek 2016. évi beszámolója (KÖH)

Me gnev ezÉs F;l(raíi id szak Tárgyi id szak

N II 12 . G épe k, be re rrd ere sek é s &Iryq!9E!9!.rnnuve k 1 948 3lI 355 597

mvi 1 948 311 355 597

N EM mTI vAGYoN B A TAR T o rn BF.,FEKTETETT ES Z(o ZO K (-AlI +A/I I+A/I I I+ A/I9 1 948 311 355 597
404 820
404 820

C) PENZESn<Ö7Ó 404 820

EIIIV L Decemb er havi illetmények, murrkab érek elsámo lása l I37 890 38 650
.

E) EGvEB SAJÁToS ESZ(ó7oLDAII ELSzAMoLASoK (:En+nnD 1 137 890 38 650

F12. k ltségek, ráfordítások aktív idobeli elhatarolása I65 087

oLÁSoK (:F/1+F/2+F/3) 165 087
_
ESZKOZOKOSSZESEN 3 251 288 799 067

G/II. Nemzeti vas/on vá|tozÁsail 1 493 881

GAII. Egyéb eszkorck indtrláskori értéke és váltoásai 4II 511 4II 511

9 393 387 1 701 887

G^/I. Mérleg szerinti eredmény - 7 691 500 _ 2 010 446

G) SAJAT TOKE (:G/I+...+G/VI) 2 |13 398 l 390 929

H/Iill 1. Kapott elolegek 38 540

Hl|IIl3. Más szprvezstet rne gilletó bevételek e lsárno lása

H/III K t"l"""tiség jetlegií sajátos 
"tsrá-g|ások 

(:[I/III/1+... 38 540
_
ID KÓTE Lr;mTrS EGEK (:H/I+H/II+H/I I D 38 540

J12. k ftségek, ráfordíások passáv id beli elhatárolása 1 137 890 2 1511 456

J 13 . Halasáott eredrnétryszemlélet bevételek
Z.

J) pASS nv IDóBELI ELHATAR9LAS9K (_J/I+J/2+J6) 1 137 890 2 151 456
.ia

FORRÁSoK ÖssnsEN 1:6+H+I+J) 3 251 288 799 067



illI0. számu melléklet az ..l20l7. (V.25.) eloterjesztéshez

pénzkés zlet válrtozás köH

Megnev ezés 2016. évi terv
2016. év

módosított
2016.

tényadat

Bevételek
Mtikodési célri támogatás áht-n
beliil 823 249 913 249

Kozhatalmi bevétel 26 000 26 000

Muk dési bevételek 88

kiiltségvetésí bevételek iisszesen 849 249 939 337

Maradvány igénybevétele 6 714 000 6 7I4 000

Irányító s zerv í támo gatás 35 I25 000 43 886 798 43 543 356

Finansz írozísi b evételek iissze sen 35 125 000 50 600 798 50 257 356

Tárgyévi bevételek iisszesen 35 125 000 5t 450 047 5í í96 693

Kiadósok
Személyi iuttatások 24 Il0 000 27 838 638 27 165 459

Munkaadói járulékok és szocho 6 186 000 7 669 753 7 611 349

Doloei kiadások 4 512 000 15 30z779 9 799 968

Bervházások 317 000 638 877 638 877

Kiiltségvetési kiadáso k iisszesen 35 125 000 51 450 047 45 ?I5 653

Finansz írozási kiadások iisszesen

Tárgyévi kiadások tisszesen 35 125 000 51 450 047 45 215 653

pénzkészlet változás 5 981 040



IIVI. számri melléklet a ../ 20|6. (IV,25.) rendelethez

Kiadások alakulása kornrányzati funkció szerinti bontásban Csiribiri Óvoda

III12. szílmű melléklet a ...l20l7.(V.25.) rendelethez

Bevételek atakulása csiribiri Óvoda

CoFoG l\{egnerezés

Fogl.

száma

Személl,i.

jutt.

M. adót

terh.j. Dologi kiad

Tartalék

lpÉnzm.

Felhalm.

kiad. összesen

01 1 130 Onkorm, és cjnkorm. hivataiok ált.igzgtev,

013390 Eg,éb vendéglátas 636 025 636 02:

091110 Ovoda neve]és 10 25 253 835 6811 921 212063 I14 173 32 511 99t

091 120 SNl ellátás 226 488 55 03i 28l 52i

09i 140 Óvodai nevelés. ell.mrik.f. 73 576 3 714 80t 412322 4 200 69t

l0705 l szociális ákezés 1 1 333 678 362303 2 541 45( 4237 43,,

09601 5 Gy ermekákeztetés kijznevelesi inteemeny ben 2 3 603 147 1 160 i03 11 4u 64, 2925224 19 153 i2:

096025 Munkahelyi étkeztetés 103 045 103 045

900020 onliorm. funlicióra nem sorolható bevételei áht.-n kívtilr l 81 81j

Osszesen l4 30 417 148 8 523 546 18 732 862 3 451719 6l l25 275

Gyermek étkeáetés tédtési dír ak 2 266 535

Eeyéb vendéelátás 1 231 498

Munkahelyi étkeztetés 146 376

szociális étkezetés I 614 59I
kiszámlázott termék és szoleáltatás AFA bevétele 452 140

Eevéb mlíkodési bevételek 293

kiiltségvetési bevételek: 5 771 433

Muk dési célri finanszírozási bevétel Onkormányzatt I 50 826 737

Felhalmo zási céIu fi.nanszírozási bevétel Onkormányzatt L 34517 19

csiribir ovoda íinanszírozási bevételei: 54 278 456

Maradvánv ieénvbevétel: 3 615 000

Tárgvévi bevételek: 63 664 889



III13. számri melléklet a ..l20l7.(V.25.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvoda
20t6. évi iisszesített

Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

III14. szátmumelléklet a ..12076. (IV.25.) rendelethez

Felhalmozási kiadások csiribiri Óvoda

Megnev ezés
Eredeti

el irányzat
Módosított
el irányzat Teljesítés

Informat ikai eszko zok beszerzés e,

1étesítése 250 000 250 000 190 928

Egyéb tárgyi eszkozok beszerzése,
1étesítése 300 000 4 161 926 2 568 717

Berubázási célir elzetesen felszárnított áfa 149 000 692 074 692 014

Felhalmozási kiadások tisszesen 699 000 5 104 000 3 45l 719

ilV5. számumelléklet a......l20l7 . (V.25.) rendelethez

Ellátottak pénzbelí j uttatásai

A Csiribiri ÓvodánáI2016. évben ilyen jogcímen nem tortént kifizetés.

Bevételek Kiadások

Mrikodési bevetelek

(Intézneni,t) 6 967 00C 6 967 000 5 77I 43 Srerrreirl tuttatasok 32 362 000 3425I I93 304I7 148

Ktiltségvetési

bevételek iisszesen 6 967 000 6 967 000 5 771 433

Mrmkaadóijarulekok

és szocho 8 996 000 9 682323 8 523 546

Maradwny

rgénybeváele 3 615 000 3 615 00t Dologrkiadasok 17 305 000 19 I70 993 18732862

Iranyitószervi

tamogatas 52 649 00C 57 880 509 54278 45( Benrháások 699 000 5 104 000 3 45I 7I9

Ktiltségvetési

kiadások iisszesen 59 362 000 68 208 509 6l I25 275

Finanszíroási

ber,ételek tisszesen 52 649 000 61 495 509 57 893 456

Finanszíroási

kiadások iisszesen

TárEévi bevételek

tisszesen 59 ó16 000 68 462 509 63 664 889

Tárgyévi kiadások

tisszesen 59 362 000 68 208 509 6l l25 275



1116. számű melléklet a ...2017. (V.25.) rendelethez

Eredménykimutatás Csiribiri Óvoda

III17. számri melléklet a ..12017. (V.25.) rendelethez

M aradványkimutatás Csiribiri Óvoda

Megnevezé
el zií

id szak
tárgyi
id szak

Eszkozok és szo lgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletri
bevételei 4 534 000 5 526 862

Tevékenvség nettó eredményszemléletíí bevétele 4 534 000 5 526 862

kozponti mtíko dés i cé lir támo gatáso k eredményszemlé letu bevéte le i 53 057 000 54 278 456

Fe lhalm ozási cé lri támo gatások eredménys zemlé lettí bevéte le i 2 000

Ktilonfele egyéb eredményszemlélet bevételek 115 433

ngyéb eredménvszemléletíí bevételek 53 059 000 54 393 889

Anyaekoltsée 10 746 000 11 500 549

Ieénybe vett szolgáltatások értéke 2 445 000 -J 891 843

Anyaeiellee ráfordítások 13 191 000 1,5 392 392

Bérkoltsée 30 686 000 30635 111

személyi ielleeti egyéb kifizetések 2 972 000 591 800

Bérjárulékok 9 157 000 9 247 277

Személyi jeileeíí ráfordítások 42 815 000 40 474 188

Ertékcstikkenési leírás 568 000 333 564

Egvéb ráfordítások 209 000 4 894 273

Tevékenvségek eredménye 810 000 - | 173 666

Kapott (iáró) kamatok és kamatiellegu eredményszemléletti !ey919&E 6 000 64

Pénztigyi mííveletek eredményszemléletíí bevétqle,i 6 000 64

Fizetendo kamat és kamatielleg ráfordítások 2 410

Pénzii gyi mííveletek ráfo rdításai 2 41,0

pénzii gyi miíveletek ered ménve 6 000 - 2346

Mérleg szerinti eredmény 816 000 l t76 0L2

Alaptevékenység ko ltséevetési bevételei 5 77I 433

Alaptevékenység ko ltségvetési kiadásai 61 125 275

Alaptevékenység ktiltségvetési egyenl9g9_ -55 353 842

Alaptevékenység fi.nanszír ozásí bevételei 57 893 456

Alaptevé kenvs ég fin ans zír ozási e gyen&g9_ 57 893 456

Alaptevékenvség maradványa 2 539 614

Osszes maradvány 2 539 614

Alaptevékenvség szabad maradványa 2 539 614



Vagyonkimutatás a Csiribiri Óvoda

III/8. számri melléklet a .,l20I7.(V.25.)
rendelethez

s aját vagyonának 2O16. évi adatairól

ES7í<oZDK
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZ(OZÓK 2 295 299
I. Immateriális javak osszesen
1 Alapíás, átsrervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesáés aktivált értéke
3. Vagyoni értéktí jogok
4. Szellemi termékek
5. Irrrrrurteriális javakra adott elolegek
6. Irrrrnateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárg,ri eszkozók osszesen 2 295 299
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékti iogok
Ebb l:

Tórzsvag1,olt:
- Forgalonlképteletl
- I{o rlát ozo t t an fo rga l onl k é pes
Egyéb vagy'oll.

2. Gépek, berendezések és felszerelések 2 295 299
3. Jármtívek
4. Tenyészállatok
5, Berllházások, feh-rjíások
6. BervbázÁsra adott el legek
7. Atlarni késáetek. tartalékok
8. Társyi eszkozók étékhelyesbitése
III. Befektetett pérr;jg..n eszkozok
1 Tartós részesedés

Torzsvag;yon korébe tartozó korl forgalomképes belfoldi résntény
2- Tart s hitelviszon5t megtestesító értékpapír
3. Tartósan adott kolcson
4. Hosszir lejáratu bankbetétek
5. Egyén hossz r leiáratu kovetelések
6 . Be fektetett p érrzti5ri eszkozók értékhelyesb ítés e
fV. lJzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessáóba adott eszkozók
l lJremeltetésre, kerelésre átadott esá<ozók
2. I{oncessÁoba adott eszkozók
3. Vagyonkezelésbe adott eszkozok
4. Vagyonkezelésbe vett eszk z k
5. Üzerneltetésre, kezelésre átadott, koncessáóba, va,qyonkezelésbe
adott, illetve va gyo rrkezelé sb e vett e sd< ozó k értékhelyesb íté s e
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK OSSZESEN
I. Készletek
1. Vásárolt készletek
C) PE\TZS^<ÓZÓI< 758 o5o
D) KOVETELESEK I o73 036
E) EGYEB SAJATOS ESZ(OZOLDr''I-I ELSZAMOLASOK - 45l u7
F) AKTIV IDOBELI ELFIATAROT ASOK
F,sn<o7 K oSS7tr,.SEN 3 674 738

FoRRASoK
G) SAJAT TOKE 2o5 726
H) KOTELEnTTSEGEK 87 o82
I) EG]aEB SAJATOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK
J) PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK J 381 930
FoRRAsoK OSS7F.,.SEN 3 674 738

O-ie leít ársvi eszkóz bruttó értéke osszesen 2 o32 540



III19. szám melléklet a ..l20t7. (V.25.) rendelethez

KiinlwiteliMérteg

Csiribir Óvoda 20l6.évi beszínnlója

Megneveds EIJznid szak Táryld id szak
A/II/1 . Ingatlanok és a kapcsoló dó vas,oni értékíi j ogok 476 051

A/II/2. Clepek, berenderesek és felszerebsek. jarnrrhak 2295 299
A/II. Tá rg},i e s drtizti k (=MI/ ft NW 2+ NUl 3 + Nű 4+ AIW 5) 476 057 2 295299

A) NEMnn VAGYONBA TARTOÓ BEFEKIETETT ESKÖZOK (=M+iltr+A/m+Mv) 476 057 2 295 299
clwL knrcstáronkíi,rili forints rdík 758 050

C/n. Forinhzimlák 1=g* 1,+Cmz\ 758 050

QJ!ry@S n<óZijx(=C/I+. . . +C/rv) 758 050

D/T/4. K o hsé gveté si évben esedékes ko vete lések mrikii dési bevétehe 1 171 953 1 073 036

DlI4a - ebb l kriltségvetésiévben esedékes kiivetelések készletértékesítés ellenértékére, szolgahatasok

ellenértékere, kcizuetitett szolgaltatasok ellenértékére 526 949 1 073 03ó

D lll 4c - ebbol koftségveetési évben esedékes el]atasi díalira 507 874

DXl4d- ebb t k,'hrégurt g! éubg!9rr4ékes kriveteÉsek kisánlazott általanos forgahniadóra 137 130

D1I. Kiilts é gvetés i évh n e s e dé ke s kii ve te lé s ek (=PlY1+. . . +DiIl8) 1 171 953 1 073 03ó

D{QWrBr.,nS EK 1=P4lD /II+DiIn) 1 171 953 1 073 03ó

ENL Más fizetend ifr - 466 647

EnI/l . Decernber inrn illetrrrenyelq nTíkaberek elsámolasa 1761 354

EMUL Utalvanyok, bérletek és más lrasonló. kés4ém-helyettesít eslicjmek nemmin s l esziirizik

elsámolásai 15 000

E) EGÚB sAJÁTOs ttszAMorlsox (=EA+Blil+Vm) 1761354 - 45l64i
F/2. Kohsépk, ráfordítasok aklív id beliellntarolása 14 607

D AKTÍv IDÓBELI ELHATAROIÁsOK (=F/l+F/2+Fo 14 607

ES ZK ÓZÓX Ö S S ZES EN 3 423 971 3 674738

G/i. Nemzeti ra$,on nrdulaskon órtéke 494 475 494 475

G/II. N emzeti iagion v áhozásai I39 999

GAII. Egyéb eszktizik indirlaskoriértéke és váhoásai 323 085 323 085

GN. F elhahrozott eredrrreny 11I 143 704 l71

GM. Mérleg srerinti erednreny 815 920 l l16 012

G) SAJAT TOm (=G/I+...+GM) 1 52l 737 205726

HAIYI. Kapott el bgek 87 082

II/III Kiite lezr tts é g je lle gíi s3játos e ls zámo lás ok (=H/Iül +. . . +H/Iül 0) 8i 082

ID KÓTTIEaTTS BGEK (=H/I+H/u+H/m) 87 082
j/l . Eredrrrenysremhletíí bevete bk l40 880

J/2. Kohségek, ráfordíások passzív id belielratarolasa I761 354 3 381 930

J)!4s szÍv m Ónnu ELHATAR OLAS 0K (=J/l +J/2 +J/3) l902234 3 381 930

FORRASOK OS SffiSEN (=G+H+I+J) 3 423 97t 3 674738



I I V 1 0. számu m el l ékl et az .. l 20 l 6. (IY,25. ) eloterj es zíéshez

Megnevezés 2016. évi terv
2016. év

módosított
2016.

ténvadat
Bevételek
Mtík dési bevételek (Intézményi) 6967 0a0 6967 000 5 77I 433
Kiiltségvetési bevételek iisszesen 6 967 000 6 967 000 5 771 433
Maradvány igénybevétele 3 615 000 3 615 000
Irányító s zerv í támo gat ás 52 649 000 57 880 509 54 278 456
Finansz ír ozási b evételek ii ssze s en 52 649 000 61 495 509 57 893 456
Tárgvévi bevételek iisszesen 59 616 000 68 462 509 63 664 889
Kiadások
Személyi iuttatások 32 362 000 34 251 193 30 4I7 I48
Munkaadói iárulékok és szocho 8 996 000 9 682 323 8 523 546
Dologi kiadások 17 305 000 19 I7a 993 18 732 862
Beruházások 699 000 5 104 000 J 45I 719
Kiiltségvetési kiadások iisszesen 59 362 000 68 208 509 61 125 z75
Finanszírozási kiadások iisszesen
Tárgyévi kiadások tisszesen 59 362 000 68 208 509 61 125 275

pénzkészlet változás 2 539 614
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TiszteltKépvisel Testiilet!

A rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. (4) bekezdése alapján Ladánybene kozrend-
és kozbiztonsági helyzetérol szóló beszámolót a kozség 2016. évi brintigyi és kcizrendvédelmi
eredményeinek tiikrében terj esztem elo.

A Kecskeméti Rendorkapitányság osztály jogállásri szewezeti elemeként a Lajosmizse
Rendorors teljes személyi állománya a 2016. évben a segíto, egytittmtik d , szolgáltat
rendorség misszióját elmélyítve kiegyensrilyozott teljesítményt ny rjtott a magas szakmai
elvárásoknak torténo koltséghatékony feladatellátás, a kózbizíonság szo|gáltatás és uniós
(schengeni feladatterv) normák kovetkezetes végrehajtása kovetelményének szem el tt
tartásáva|.

Az elmrilt év kezdetétol folyamatosan emelked ó számu és tcimegessé vált illegális migráci
rendészetikezelése olyan kihívás volt, amelyre még nem volt példa. A naponta százával, majd
ezréve| érkezó illegális bevándorlók feltartoztaíása, szálláshelyre száI|ítása, regisztrálása,
egészségtigyi sztírése, e|Iátása, a menedékkérok továbbszállítása, az érintett térségekben a
kózbiztonság fenrfiartása, az illegális migrációból hasznot huz szervezett embercsempész
szervezetek felszámolása ) magyarországi segítoik felderítése és elfogása koncentrált munka
eredménye volt, melybe igény szerint kertiltrink bevonásra.

Az elmirlt évben rendoreink társszervekkel, civil szeívezetekkel, kiemelten az
onkormányzatokkal és az állampolgárok egyéb kozcisségeivel koordinált, szoros
egyrittmtíkodése és tevékenysége nyomán a lakosság biztonságérzeíe kedvezoen alakult.

Az évek során kialakult és alkalmazott bunmegelózési eszkozok széleskorti kihasznáIása
mellett rendorkapitányságunk vezetése a rendelkezésre áll lehetoségek fiiggvényében
folyamatosan torekedett és tcirekszik arra, hogy a tudomány és technika vívmányait
b nmegelózési és buntildozési tevékenysége hatékonyságának novelése érdekében
felhasznáIja. A koztertileteinken elhelyezett kamerák és rendszámfelismero-rendszerek
segítették a jogsérto cselekmények megelozését és bizonyitását, a bevezetett vészhívó
jelzórendszer az idoskorriak sérelmére elkovetett buncselekmények esetkoreit kívánták
cscikkenteni. A kozteri.ileti jelenlét állandóságát az órs székhelyén kívtil akórzeti megbízottak
eredménye sen bizto sították.

A Ladánybene teleptilés kózbiztonságát elsodlegesen biztosító korzeti megbízotti szolgálati
forma tobb évtizedes mirltra tekint vissza és meghaíároz szerepet t lt be a kózbiztonság
védelmével, fenntartásával osszefiiggo rendori munkában. A korzeti megbízotti szolgálaí
meghatároz alapelve, hogy segíto, támogaí és egyrittm k do tevékenységét a lakosság
széles rétegeire támaszkodva, a helyi állami, társadalmi szervezetek és onszervezodések
részvételével eredménye sen v égezze.

A korzeti megbízottak felelosségvállalásáí tovább fokozza, hogy a lakosság az intézkedést
toltik várja el még abban az esetben is, ha nem a Rendorség hatáskorébe tartoz
bejelentésekkel, problémákkal keresik fel ket. A bizalommal hozzájuk forduló
állampolgárok gondjaival, panaszaival kapcsolatos intézkedéseket tcirvényesen, gyorsan,

szakszeruen és empátiával kell végrehajtani.
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TiszteltKépvisel Testiilet!

A továbbiakban ismertetem Ladánybene kozrend- és kozbiztonsági helyzetét.

Ladánybene kozség Kecskemét Megyei Jogri Város agglomeráci jában, a Lajosmizse
Rendorors illetékességi tertiletéhez tartozlk, ezáltal a munkavállalók jelentos számban
ingáznak a megyeszékhely és a telepiilés kcizcitt, mikozben ingatlanjaik a nap nagy részében

,,gazdát|anul" maradnak. A kozlekedési és kózbiztonsági helyzet alakulását jelentos

mértékben meghatározza annak foldrajzi fekvése, Llthál zata, a kornyezó városok, teleptilések

adottság ai, a lakosság <isszetétele, valamint a munkavállalás lehetoségei, melyek sok esetben

kedvezotlentil hatnak az itt élok szubjektív biztonságérzetére. A hobby jellegtÍ, nem állandóan

lakott tanyák, hétvégi házak védtelensége, a fejlett, viszonylagosan jó minoségri és nagy

forgalm utháI zat (52_es forit, 5211, 5212 és az 52l4-es utak), a k rnyezo, btíntigyileg
fertozottebb városok (Tatárszentgyorgy, Kecskemét, Lajosmizse, Kunszentmiklós, Dabas)

kcizelsége, és az utaz bunozok tevékenysége, amely munkánkat jelentosen megnehezíti.

Természetesen továbbra is hatással bírt a jogsért cselekmények keletkezésére a gazdasági

válságból adódó elszegényedés, munkanélki,iliség is.
A rendori munka tervezésénél-szervezésénét ktilon figyelembe kell venni azt a korrilménYt is,

hogy a kozség beltertiletét kortilolelo tanyavilágban él k a kiilvilágt I elzárva, egymástól

nagyobb távolságban élnek, a kommunikáció lehetosége meglehetosen csekély.

A Lajosmizse rendorors illetékességi teri.ilete Ladánybene kcizségen kíviil még további ot

teleptilésre terjed ki, nagysága megkcizelítóIeg 42000 hektár, a lakosság száma Pedig kb.

24000 fo. Ebb 1 Ladányb.rr. itt.tet.rségi tertiIete 40.74 km2 1597 fó lakóssal, 41.75 fijlkm2

népstiníségge1. A Lajosmizsei Rendorors illetékességi tertiletéhez kapcsolódó kiterjedt

tanyavilág kb. 3000 tanyaéptiletet foglal magába, melynek koriilbeliil 40 oÁ-a a lakott. Ezen
korrilmények feladatainkat és munkánkat tekintve kiemelten meghatároz k.

A kozség a kerek egyházi KMB csoporthoz kapcsolt, jelenlegi 1 +4 (a Ladánybenén szolgá|atot

teljesíto korzeti megbízott csak névleg taríozlk a csoporthoz, mert szolgáIatát LadánYbene

tertiletén \átja el) személyes létszámával Kerekegyháza és a rendori részrol hozzá kaPcsolt

teleprilések folyamatos rendori el|enórzése kori.iltekinto munkaszervezést igénYelt 2076-ban

is.

Továbbra sem gyózzik hangsrilyozni az áIlampolgári odafigyelés, gondoskodás fontosságát,

mellyel az áldozattá válás esélyét lehet csokkenteni. A megfelelo biztonsági rendszerek

(zárak, riasztók, megfelel nyílá szfu k) haszná|atával, az idegenekkel szembeni Óvatoss ággal,

valamint a lakosok egymás iránti nagyobb odafigyelésével a btíncselekmények nagY része

mege|ózhet lenne. Az oda nem figyelés, hanyagság és kozonyosség megfelelrÓ táPtalajt nYrijt

abunózói elemek tevékenységének, melyet azok az értékelt idószakokban is kihasználtak-

A Rendorségrot sz |o 1994. évi XXXIV. tv. 8, (4) bekezdése alapján aLadánybene kozség

2015. évi kózbiztonsági helyzetrol tartott beszámolÓt a Képvisel Testtilet egYhangir

határozaíával elfogadta, a Rendorség részére ktilon feladatot nem haÍározott meg.

A telepiilés 2016. évi btiniigyi_kozrendvédelmi helyzete - hasonlÓan a korábbi évekhez - a

íárgyév, és azt mege\ózo év <isszehasonlításával kertil bemutatásra.
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I.
A tele p iilés kózbizto ns ági helyzetén ek é rtékelése

1./A bíiniigvi helvzet alakulása

A Lajosmizse Rendorors illetékességi tertiletén, így Ladánybenén is 20l6-ban ismételten
gondot okozott a ktilf ldi állampolgárok által elkovetett kisebb-nagyobb jogsértések
megelozése, felderítése. A jelenlegi jogszabályí háttér nem biztosítja a rendorségnek az a
lehet séget, hogy a vendégmunkások jelenlétét folyamatosan figyelemmel kísérhesse.
A kiilfoldiek álta| elkovetett jogsértések felderítését nagyban megnehezíti, hogy
személyazonosságukkal kapcsolatosan számtalan esetben nem rendelkeztink információval,
miveI a szálláshelyíiket, munkaadójukat folyamatosan váItoztatják. Az országban tcirténo
jogszer taríozkodásukat ellenorizni nem lehetséges, mivel a határregisztráció az Europai
Unió országainak kozos határain megsztint.
Továbbra sem tudtunk egyedtil hatni a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatív irányba
befolyásoló tényezókte, sztikség volt a társszervek, más hatóságok, valamint az itt élok
figyelmére, segítségére.

1/1 A regisztrált biíncselekménvek számának alakulása

Ladánybene illetékességi teri.iletén 2012 évben 45,2013 évben 36,2014 évben 23,2015-ben
28, 20l6-ban 27 alkalommal váIt ismertté buncselekmény elkovetése. A telepiilésen
regisztrált btíncselekmények szám a a 201 5. évihez képest 3 .7 %- kos csokkenést mutat.
A lakosság arányára vetítve a megyei átlag alatti fertózóttséget jelent. Az osszes
btíncselekménybol 10 volt kiemelten kezelt. A kciztertileti elkcivetések száma 13, ebbol a
kiemelten kezelt btíncselekményi kategóriába 2 brincselekmény tartozott, azaz a
btincselekmények 48.14 %-át kovették el koztertileten.
Az éIet, a testi épség és az egészség elleni btíncselekmények száma 1 volt 2016-ban.
Megállapíthatjuk, hogy 2016. évben már a vagyon elleni (10 db) és a kozlekedési
btincselekmények voltak a dominánsak. A lopás a2015. évhez képest 45,45 oÁ-ka| csokkent
1 1-rol 6-ra.
Tavalyi évhez képes rij btincselekményként jelent meg a zak|atás (2 db), jármtí onkényes
elvétele (2 db) és a segítségnyrijtás elmu|asztása (2 db).
A kcizlekedési btíncselekmények kciztil 6 esetben az ittasjármtivezetés szerepelt.

1l2 A regisztrált bűincselekmények 1000 lakosra vetített aránya

A regisztrá|t buncselekmények 1000 fore jutó bontásban Ladánybene vonatkozásában a 2016.
évben l7 ,09. Ez a szám 201 5-ben 17 .6 volt. A kornyezo teleptilések 1 000 fóre es

btincselekmény számait osszevetve, nincs okunk a szégye.nkezésre.
A teleptilést a Kecskeméti Rendork apitányság más hasonló lélekszámír telepiiléseivel
Helvécia (18.28). Nyárlorinc (14,10) Jakabszállás (12.39) és Városfcild (11,52) - tcirtént
ci s szehasonlításba n vízsgáltam.

1/3 A kiemelten kezelt bííncselekmények számának alakulása

A rendorség által kiemelten kezelt btincselekmények alakulás a Ladánybene tertiletén 2012-
ben 37,2013-ban 22,2014-ben 13,2015-ben 12. A 2016. évben regisztrá|í 27 btincselekmény
kciztil 10 eset, melybol 2-cit kcivettek el k<iztenileten.
A vagyon elleni buncselekmények száma kis mértékben cscikkent, azonban helyette j
btíncselekmények jelentek meg. Továbbra is az általános lopás és a kozlekedési
btincselekmények az el sodlegesek.
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A lopásokat jellemzóen továbbra is az átutaz btínoz k kcivethetik el.
Az ingatlanok sérelmére dolog elleni eroszakkal elkovetett lopások száma 5-rol, 1-re cscikkent
(20 %). Az általános lopások száma 11-rol 6-ra cscikkent (45,45 %).

A regisztrált brincselekmények koztil még nagyobb figyelmet fordítunk a kiemeltnek
minosített b ncselekmények felderítésére. Jó irányban haladunk e téren, de a lopások, a dolog
elleni eroszakkal elkovetett lopások felderítésére még nagyobb figyelmet kell fordítanunk.
Ezen btíncselekmények felderítési eredményességében nem maradunk el a Kecskeméti
Rendorkapitányság felderítési eredményeit l, de mivel jóval kisebb teleptilésrol beszéltink
mint a megyeszékhely, így a felderítési eredményességnek meg kell haladnia Kecskemét
városét. A jcivoben ez irányban kell fejleszteniink felderítési eredményességí.inket!

1/4 A megve teriiletén a kiemelten kezelt bííncselekménvek számának alakulása

Ladánybene tertiletén tapasztalt enyhe csokkenés, a kiemelten kezelí btincselekményeik
kategóri ájában, cisszhangban áll a Bács-Kiskun Megyei Rendor-fókapitányságon tapasztalt
tendenciáva|. A megye teríiletén2012-ben 10070, 20l3-ban 8899,2074-ben7802, 2015-ben
7 526, 2016-ban 6336 buncselekmény.t regísztráltak.

2./ A szabálvsértésekkel kapcsolatos adatok

Kiemelt figyelmet fordítunk a szabálysértésekre. A teleptilésen 2016. évben 1 esetben tetttink
feljelentést szabálysértés miatt. Ebb l nem volt tulajdon elleni.

3./ ktizlekedésbiztonsági helvzet

A kozlekedési balesetek száma 2016. évben 4 volt. Az els dleges kiváltó okok a sebesség
helytelen megválasztása és az irányváItoztatás szabá|yainak megszegése miatt tortént. Az
ittasság, mint okozati tényezó 1 esetben mertilt fel. A 2 személyi séri.iléses baleseten kívtil
anyagi káros baleset 2 esetben tortént. A két balesetben osszesen 2 személy sénilt meg. 1 fó
s lyos, míg 1 f kcinny sértilést szenvedett.

A kozlekedési btincselekmények száma 7 db volt, melybol 6 esetben ittas jármtívezetóvel
szemben intézkedttink.
F,zen eredmény akóztenileten tortén hatékony sz résnek koszonheto.

Az ittas vezetokkel szemben - legyen az gépkocsi, motorkerékpár vagy kerékpár vezetóje - a
zéro toleranciát alkalmazzuk. Ezen a téren nem lehetiink elnézoek, mert még mindig sokan
tilnek felelotlentil alkoholos befolyásoltság alatt a volán mogé és ezzel a saját és mások életét

teszik ki veszélynek. Itt kell megemlíteni, hogy a megye ritjain 2016 évben is sok ember
vesztette életét kozlekedési balesetben és a balesetek jelentos részében az ittasság is szerepet
játszott.

A gyermekbalesetek megelozése érdekében - lehetoségeinkbez mérten - igyeksztink a tanítási
év napjain a reggeli és déli órákban forgalomellenorzést végezni az általános iskola
kornyezetében.
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4.1 lllegális migráció :

Az onkormányzat munkatársaival kozosen szálláshely ellen rzéseket végezti.ink, melynek
eredményei abban jelentkeztek, hogy egyes gócpontokat sikertilt megsziintetni. A 2016. év
során az elso felévben két alkalommal hajtottunk végre idegenrendészeti ellenorzést
Kerekegyháza teleptilés tertiletén a NAV és az Országos Munkavédelmi és Munkatigyi
F feltigyel ség munkatársaival. Ez aztjelenti, hogy 2 társhatóság vett részt egyidejuleg az
ellenorzésben. Ezen akciók keretében ellen rzést tartottunk a szállásadóknál és a
munkaadóknál is.
Természetesen ez nem azt je|enti, hogy az órs kozteriileten szo|gáIatot teljesíto állománya
nem ellenórzi napi szinten a ktilftrldi munkavállalókat.

Az év második felében az eroinket az illegális migráció kezelése oly mértékben lekcitcitte,
hogy a száIláshelyek ellenórzésére ilyen osszehangolt, t bb hatóság kcizremtíkcidésével nem
volt lehetoség.

II.
A ktizbiztonság érdekében tett intézkedések

1./ A kiizteriileti ie|enlét

Az alábbiakban ismertetném a f bb kcizrendvédelmi eredményeket, valamint ez irányri
tevékenységtink alakulás át a város és az ors illetékességi tertiletén.

A kózbizíonsági mutatók vonatkozásában a korábbi évhez hasonlóan egyes esetekben
novekedés, míg más esetekben visszaesés tapasztalható. Továbbra sem a statisztika mesterkélt
évenkénti novelése a célunk, hanem megpróbálunk nagyobb hangsrillt fektetni a tudatos és

célirányos, problémamegoldó és segítokész hozzááIlásra. A rendori intézkedések ebben az
évben is alaposak és ktirtiltekint ek, melyek esetenként az állampolgárokban szigorribb
rend ri fellépés érzetét kelthetik. Munkánk során a hatáIyos jogszabályi normákat minden
esetben maradéktalanul betartjuk. Továbbra is heti egy alkalommal, nagyobb rendori er
mozgósításával kózbiztonsági, kozlekedési, buniigyi szúto, kutató munkát folytatunk. Ezeknél
az akcioknál ktilonos figyelemmel kísérjtik a ktiltertileti lakosokat, valamint az id seket.

Eddig is és ezen tril is a héWégi napokon megerosített éjszakai járórszolgálatot végztink, mely
során fokozott ellenorzést tartunk a sz rakozóhelyeken, kocsmákban. Ennek eredményeként
Lajosmizse Rendorors illetékességi teniletén csokkentek a héWégi éjszakai randalírozások.

2013-ban 190, 2014-ben I73, 2015-ben 186, 2076-ban I77 esetben tartottunk nagyobb
rendori ero igénybevételével kózbiztonsági és kozlekedésbiztonsági akciót a Lajosmizsei
Rend rors illetékességi teri.iletén. Ezen akciók során Ladánybene kozség is be volt vonva az
ellenorizendo teleptilések korébe.

2./ A kiizrendvédelmi szoleálatteliesítés gvakorlata

A korzeti megbízoít szo\gáLatát elsosorban a feladatok fuggvényében teljesíti. Folyamatosan
értékeljiik a teleptilésen elkovetett btincselekmények és a rendezvények idopontjait. A korzeti
megbízott szolgálat szervezése ezek alapján torténik. A korzeti megbízottaí a telepi.ilésrol
2015. évhez képest 2016. évben nem volt sziikséges hosszabb idore más feladatok e|Iátáséra

elvonni, így szolgáIatát fóképpen Ladánybene, Kunbaracs és Kerekegyháza vonzáskórzetében
tudta teljesíteni.



7
A LadánYbenén szolgá|atot teljesíto korzeti megbízott lgo2 órát volt szolgálatban ebbol
1458 orát toltcitt a teleptilésen. A Lajosmizse Rendororsrol más kollégák 1s teljesítettek
szolgá|atot a telePtilésen. Ez 2016 évben 864 rátjelent. A szolgálat teljesítések során a 2016.
évben a teleptilésen 262 f t vontunk igazo|tatás alá. Kciziiltik 55 fovel izemben alkalmaztunk
figYelmeztetést,3 fovel szemben foganatosítottunk biztonsági intézkedést, 9 fovel szemben
foganatosítottak eltiállítást, 4 fovel szemben elovezetést. 3 fo kertilt elfogásra és 29 f vel
szemben alkalmaztunk helyszín bírságot 440.000 Ft osszértékben.

3. A 19 me{yére kiteried 21 s kiizteriileti elenlétet biztosító intézkedés
végrehaitásának tapasztalatai

Az egYes szolgálaíi feladatok végrehajtása során kiemelten kezelttik a lakosság
biztonságérzetének fokozását. Intézkedéseinkben alkalmaztuk mindazon lehetoségeket-,
melYek alapvetoen egy szolgál(tat)Ó, segíto, egytittmtik do és nem egy biinteto rendórség
vízioját mutatták.
A 2016- évben tovább folytatódott a 19 megyére kiterj esztett 24 rás rendori jelenlét szakmai
Program, melYnek keretein beltil a teleprilések kózbiztonsági helyzetének fiiggvényében heti
koordinációs értekezleten vizsgáltuk feltil a teleptilések ellenorzésének gyakoris ágát, s ha
ke 1l ett m e gtetttik a sztiks é g e s v áltoztatás okat.

LadánYbene kcizs ég a btíncselekmények számának alakulása és az egyéb tényezíSk alapján a
nem veszélYeztetett teleptilés kategóriájába tartozoíí, a ,,I9l24 programban" eloírtaknak
megfeleloen legalább 4 naponta, minimum 2-4 ra idotartamban folyamatos kciztertileti
j elenlétet biztosítottunk.

A kozbiztonság és a kcizrend további erosítését elosegíto btíntigyi és rendészeti intézkedések
egységes megtételére kiadott intézkedési terv (továbbiakban: KÖKTE) III. fejezetében
meghatározottak alapján végrehajtottuk a ktiltertileti ingatlanokban, a tanyákon és az
elnéPtelened aprÓ- vagy torpefalvakban élo személyek sérelmére elkovetett
btíncselekmények megelózésére és visszasz orítására irányuló rend ri feladatokat. E
szolgálatok a rendorkapitányság valamennyi telepiilésének így Kerekeg yháza
vonzáskorzetének - ktiltertileti tanyás részein, hetente legalább egy alkalommal teljestiltek,
teleptilésenként átlagosan 2 ra idotartamban.
A KÖKTE IV. fejezetében taláIhat , ?z idoskorriak sérelmére elkcivetett er szakos
btincselekmények megelozése érdekében elrendelt rend ri feladatok a kapitányság
valamennyi teleprilése vonatko zásában hetente legalább egy alkalommal kertiltek
végrehaj tásra, átlagosan 2 ra idotartamban.
Az ittas vezeíók kisztírése és a kcizlekedési balesetek megelózése érdekében helyi szinten
havonta tobb alkalommal láttunk el fokozott ellen rzéseket, melyekhez minden esetben nagy
létszámu rendori erot biztosítottunk. A végrehajtás helyét, id pontját az aktuális
kozlekedésbiztonsági szempontokra figyelemmel határoztuk ffieg, melyek tobbnyire a hétvégi
napokra, illetve a délutáni és éj szakai ráWa terjedtek ki.
A rendorkapitányság a Nemzeti Btínmegelozési Stratégiáról sz I Kormányhaíározat alapján,
a gyennek- és fiatalkoruak biztonságának fokozása érdekében, a szórakozóhelyek, & zenés
táncos rendezvények, a vendéglát -ipari egységek, és azok kornyékének fokozott ellenorzését
2016. év valamennyi hónapjában végrehajtotta. Az ellenorzéseket havonta I-2 a|kalommal
teljesítetttik.

A turisztikai idény rendori feladatainak végrehajtása keretében elrendelt fokozott
ellenorzések, a nem kívánatos jelenségek visszaszorítására, a btincselekmények és
szabálysértések megelózésére figyelemmel hajtottuk végre jrinius, j rlius és augusztus
hónapokban. A vonatkoz ORFK utasításban meghatározoít feladatok teljestilése érdekében a
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rendorkapitányság illetékességi tertiletén található valamennyi teleptilés
vonatko zásában havonta egy alkalommal, átlagosan 8 ra idotartamban végeztiik e
tevékenységtinket.

2016. évben t bb esetben szewezttink kcizos ktiltertileteket érinto kózbiztonsági akciót a
Kiskorosi és Kunszentmiklósi és Kecskeméti Rendorkapitánys ágga|, mely során a feladat
végrehajtása egymás tertiletére torténo átnyrilással valósult meg.
Kozcis szolgá|atot látott el Ladánybene teri,iletén Kocsis LászIó c.r.tzls., a tatárszentgyorgyi
korzeti megbízott és Pintér Tamás r.ftorm. is látott el kcizos szolgá|atot Tatárszentgycirgy
tertiletén.

A megh atátozott feladatok végrehaj tásáról
határidoben teljesítetttik. A koztertileti
igényelttik a Készenléti Rendorség eroit,
ritkán valósulhatott meg.

4./ Rendezvénvbiztosítások

a jelentési kcitelezettséget a szakkányító szerv felé
szolgálat megerosítése érdekében rendszeresen
ami az illegális migrációs helyzet miatt nagyon

A teleptilésen tartott nagy nézókózonséget vonz kulturális programok biztosítása az órs
állománya áIíaI megtortént, mely során rendori fellépést igénylo események nem torténtek.

5./ Az esetlegesen bekiivetkezett katasztrófa. illetve veszélvhelvzettel kapcsolatban
végrehaitott rend ri feladatok

A térségben 2016. évben nem volt olyan szélsoséges idójárási kortilmény, illetve
katasztr faveszély, amely miatt ktilcin rendori feladatokat kellett volna ellátni. A rendorség
álíal i.izemeletetett jármtívekben elhelyezésre kertiltek a hideg id járás miatt bekovetkezo
kihtiléses, fagyásos állapotok esetére a megel ózó védelmi eszkózók, és az ál\omány tagai
elméleti és gyakorlati oktatáson sajátították el az ilyen eseményekkor végrehajtandó
feladatokat.

6./ Ktirzeti megbízotti státuszok

A Lajosmizsei Rendororson a korzeti megbízotti státuszok feltoltottek. Ez vonatkozik
Ladánybene teleptilésen szolgálatot teljesítókórzeti megbízotti státuszra is.

7./ Ügveleti tevékenvség. tevékenvsée-iránvítási kiizpont:

Ismert már a tény, hogy a Rendorségen beltil az iigyeleti rendszer átalakításra kertilt.
Bejelentés esetén még egy ideig továbbra is hívhat szám a 707, de ennek helyét mfu átveszi a

1I2 hívószám. Az tigyeleti rendszer átalakításáí kovetoen az orczágban két helyen
Szombathelyen és Miskolcon fogadják a hívásokat, majd tovább írányítják a megfelelo
megyei Tevékenység-irányítási Kozpontba. A megyében szolgálatban lévo állományt a

Tevékenység_irányító Kozpont irányítja. A városi Rendorkapitányságokon és az rsokon
megsztíntek az tigyeletek.Ezze| az iníézkedéssel is tobb rendort tudunk szolgálatba áIlitani a

kciztertileteken.
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A ,,KÓzbiztonság és kcizrend további meger sítését céLz , a prevenciót elotérbe helyez ,,

intézkedési terv keretein beltil, illetve azon t lmenoen is a kcirzeti megbízottak á|ta|
folYamatosan kiosztásra keri.iltek a Btíntigyi Osztály Megel zési és Klaorur"edelmi
,\losztálYa által a ktiltertileteken ét k els sorban iao, koruk vagy egyéb ok miatt
veszélYe ztettek - részére készített tájékoztatók, szórólapok. Fokozott figyelmet fordítottunk a
feltigYelet nélktil hagyott ktiltertileti, illeve zártkerti terrileten találhitó hétvégi házakra, a
szezonálisan elkcivetett betciréses lopások, terménylopások megelozése, elkcivet inek
eredményes felderítése érdekében.

Az idoskor , egészségtigyi, szociális okból, vagy rossz mentális_és fizik ai áIlapotban levo,
esetlegesen egYedtil él , illetve más okból veszélyeztetett személyekkel elsosorban akorzeti
megbízoÍtak által a kapcs olattartás folyamatos volt. Olyan kortilményt nem észlelttink, amely
miatt azonrla|i intézkedéseket kellett volna megtenni (orvosi ellátás, biztons ági intézkedés,
tanYagondnoki szo|gálaí vagy jegyz értesítése, stb.). A kapcsolattartások alkalmával a
korzeti megbízottak biinmegel zési célzatíal, zz áldozattá válás megelozése érdekében
minden esetben tájékoztatták az érintetteket az aktuális btínelkcivetési módokról, lehetséges
elkovet krol.

A családon beltili eroszak megelozése, felderítése és ez á|ta| a btinelkovetok kisztírése
érdekében, az rsParancsnok - távollétében a kórzeti megbí zottak _ rendszeresen vesznek
részt a jelz rendszeri tagok esetmegbeszélésein, ahol értestilhetnek a térségben eloadódó
családi gondokról, kiskoruak testi és szellemi fejlodésé t hátrányoran befolyásoló
eseményekr l.

A Lajosmizse Rendorors, a kecskemét Rk. kcizlekedésrendészeti és a kozrendvédelmi
OsztálY munkatársai az,,Iskolarend r", valamint a ,,Látni és látszani" program keretében tobb
Ízben tartottak az általános iskolában baleset-megelozési eloadásokat, nyílt napon mutatták be
a Rendorség ezzel kapcsolatos progrumját, mely az általunk használt szolgá|ati gépjármtívek,
eszkcizok bemutatásával egyidej leg tcirtént, nagy sikert arava ezzel a gyermekek korében.

9./ Egyiittmííktidés

Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan az eredményeink elérésében most is nagy
szerePet játszott a társadalmi szervezetekkel tcirténo szoros egytittmtikcidés és a sok kcjzcis
szo|gálat.
A kozségtikben mtikodo polgár rséggel reményeim szerint a kozos szolgálat ellátás 2017
évben kiteljesedik és tobb alkalommal tudunk kozcisen megjelenni akóztertileten.

EgYiittmŰikiidés alapján 2016-ban az alábbiakban keriilt sor, kiiziisen teljesített
szolgálatra a Lajosmizse Rend r rs vonatkozásábant

Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Fo gyasztóvédelmi Hatósá
Országos Munkavédelmi és Munkatieyi F feliigvel sé
Allami Né észségtigyi és Tisztiorvosi szol g.álat

l Forrás: A Bács-Kiskun Megyei Rend r-fokapitánysá g általrendelkezésre bocsátott HIKK statisztika 2016.
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6. Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 0 0 0

7. Kozteriilet-feltigye let (Váro srendészet) 83 763 83

8. Polgár rség 310 1 559 197

9. Más rendvédelmi szerv l2 6 3

10. Eeyéb szerv 93 192 9l
1l Rendészeti feladatokat ellátó személy, ebbol:

a) . TermészeNédelmi r 0 0 0

b) . Hivatásos vadász 8 31 8

c) . Erdészeti szakszentélyzet 49 98 49

d) . Halászati or l6 59 16

e) . onkormányzati ternlészetvédelmi r 0 0 0

f) .Mezr l4 25 l4

ltl. ÖSSZEGZÉS. FELADATOK

A2016. éwel .gy rendkívtili, kihívásokkal teli, embert próbáI , a személyi állomány jelentos

t rlterheltségével jfuo, ktizdelmes, ugyanakkor sikeres esztendot zártunk, melynek szakmai

feladatait tdóarányosan, a rendelkezéste átló eroforrásaink szakszeru felhasznáIásával

eredményesen teljesítetttik. Cé|kitizéseink alapvetoen teljestiltek, korábbi eredménYeinket

megórizttik, tobb terrileten j avítottuk.

Az erók_eszkozok felhasználásának folyamatosan racionalizá|t ujragondolásával, céliránYos

alka|mazásával illetékességi teri.ilettinkon megfelelo kozrendet, élheto és egYre javuló

kózbiztonságot garantáltunk. Jároreink, korzeti megbízottaink a gyalogosan végzett
kozteriileti szolgálat során segítséget nyrijtottak a rászorulóknak, nemcsak intézkedtek, hanem

beszélgettek is az áIlampolgárokkal, erosítve bennik az egytittmuk do, támogató rendorség

képét. Hatékonyabban léptiink fel a tulajdon elleni szabálysértokkel szemben.

A btínelkovetokkel szemben határozotían lépti,ink fel, az azonrla\os intézkedések színvonalát
javítottuk, a parancsnoki jelenlét minden esetben biztosított volt, a nyomozások kezdeti

szakaszában j e 1 ento s ero ket konc entráltunk a fe 1 adatok vé grehaltásár a.

yáltozatlan volt a személyi sértiléssel járó balesetek száma, azonban aZ ittasan okozott

kozlekedési balesetek számának csokkentése érdekében továbbra is kovetkezetesen szurni kell
az a1koholos befolyásoltságot. A passzív biztonsági eszkozok és a mobiltelefon hasznáIatának

ellenorzésére, a gyorshajtás visszasz orítására, a kerékpárosok és gYalogosok KRESZ
ismereteinek bovítésére, Iáíhat ságának e\lenórzésére, szabáIykoveto magatartásuk

kikényszerítésére továbbra is kiemelt hangsrilY kell helyezni.

Az eddig még soha nem tapaszta|t, folyamatosan novekvo tomeges migráció rendkív{ili

nyomástleleniett, állományunk jelent s fizlkaí és pszichikai leterheltségét okozía, azonban

fegyelm e-zeít, szakszertí és jogszertí, ugyanakkor humánus tevékenységiikkel garantáltuk a

..É!rg".ri ktilso határszakaszunk biztonsá gát, haíékonyan és eredményesen léPtiink fel az

ál1amhatárt illegálisan áí|épó és az oket segíto személyekkel, embercsemPészekkel, a

határzánal kapósolatos buncselekmények elkovetoivel szemben . Az elvárt színvonalon

biztosítoítuk azutas- és áruforgalom zavartalanságát is.

A kozszolg áIatí életpálya-modell rendorségnél torténo bevezeíésével kaPcsolatos

feladatainkat idó ar ányo s an vé grehaj tottuk.
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A Lajosmizsei Rendorors a 2016. évben is jó szinten látta el feladatát. A 2017. évben az
Országos Rendor-fokapitányság által meghaározott célokat is szem elott tartva, fo feladatunk
a dolog elleni eroszakkal elkovetett lopások nagyobb arányri felderítése.
Kiemelt fi gyelmet fordítu nk az idegenrendészeti ellenorzések fokozásár a.

Tisztelt KépviseI Testiilet!

Megkoszcincim az eddigi támogatásukat és kérem, a fentieket vitassák meg, ezzel kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg és a beszámolómat szíveskedjenek elfogadni.

L aj o s m i z s e, 2017. május 15.

Tisztelettel:

Nyári Zsolt c.r. rnagy
mb. rsparancsnok



Beszámoló a tanyagondnoki tevékenységr l

A tanyagondnoki tevékenység a kozségben 1999. 11. 01-én kezd dott. A feladatkor alapító
okiratban lett rneghatáro^Iu amelyet, azota folyamatosan Kisjuhász István tanyagondnok lát
el. A feladat ellátását az á|Iam gépkocsivaI, normatívával támogatja. A tanyagondnoknak a
feladatai végzéséI,tez az el írt képzéseket el kellett végeznie,vizsgáznia kellett. Az idei évt l a
belterrileti ebédszállítással boviilt a tevékenységi kor.

Feladatok:

. id sgondozás: aíanyánél id s emberek eIlátása, segítése,
(ebédszállítás, bevásárlás, gyógyszertraíás, kórházba, rendel be száIlítás,
adott esetben otthoni segítés)

. iskola: tanyán élo gyerekek iskolába és óvodába száIlítása, majd délutáni hazaszáIlítása,
az iskolai és óvodai ebéd szállítása. diákok tanulmányi versenyekre szállítása,
egyéb r endezv ényeken részvét el,

o hivatal: ugyek intézése kecskeméten, vásárlás a hivatal tészére, anyagbeszerzés
(OTP, foldhivatal, egyéb hivatalos helyek)

emellett a ko zmunkások irányítás a, munkájuk megszer v ezése,
beszámol az elvégzett munkáról a Polgármester űt részére,
az íj, végrehajtandó feladatok egyeáetése.

A testrileti rilésen részletesebben tájéko .atom a testtiletet.

Lad,ánybene, 201 7. május 8.

Tisáelettel:

,-M



Mezoori beszámoló

Tisztelt Képviselo Testtilet !

Az onko rtnányzatnál 201 6. szeptember 1 . -tó l telj esítek szo lgálatot.

Szeptember 1 .-tol - október 27.-tg kozfoglalkoztatottként, október 22.-t l kinevezett
kózakalmazottként látom el a feladatkoromet.

2016. szeptember 20.-án sikeres mez ori, november 1 1.-én pedig sikeres rendészeti vizsgát
tettem.

Feladataim:

- feladatom a telepulés teruletén termények, erd k védelme.
- a tavalyi év folyamán sikerult tetten érnem fa tolvajokat, és illegális szemétlerakókat.

- birtokvitás tigyeknéI eljárás.

- floldterulet kimérésnél, ha tudomásomra jut, jelen vagyok, fenyképfelvételeket
készítek.

- ldlteruleti a h.ivatali levelek kézbesítése.
- a helyi piacon, vasárnapi napok kivételével a helypénzbeszedése.
- az intézkedésimrol naplót vezetek, a lakossággal jó kapcsolatot ápolok, a

problémáikkal felkeresnek és igyekszem ezeket a helyszinen megoldani.
- korzeti megbízotta| szoros munkakapcsolatot tartok, megbeszéljrik az esteket,

bármikor hívhatorrr, de ez víszont is így van.

- a felelotlen kutyatartókkal van a legtobb bajom. Most csinálom a eb osszeírást.
Felszólítok minden kutyatulajdonost, hogy transzpondereztesse be és oltassabe a

tulajdonában lévo állatot.

- kiilteriileten lévo , foleg az idosebb lakosok ortilnek, ha látnak, amikor dolgozorrr, mert

mint mondják , Iátják, hogy nincsenek egyedril.

Kérem, a beszámolom elfogadását.

Ladánybene, 2017 . május 17 .

Tisáelettel: lL qz 19aLO"<l

Nagy Balázs
mezóór
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Megjelent a TOP-5 .1.2-16 kódszátn ..Helyi foglalkoáatási egyrittrntikodések" círrrii felhívás,
A felhívás keretében tárnogatási kérelrnet lelret benyirjtani, rnelynek célja, lrogy a helyi szinten
létrejovo és/vagy már miíkod foglalkoáatási egytittrnríkodések, partrrerségek (paktumok)
lrozzájussanak azon forrásoklroz, nrelyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és
fo g 1 alko ztatás i pro grarnj aikat rn e gval ó s ítlratj ák.

Bács-Kiskun megyében a támogatott tárnogatási kérelrnek várható száma 7 db. A Tiszakécskei Járási,
illefve a Kecskerrréti Járásból a Kecskernét Megyei Jogir Város által létrehozott pakturnlroz nem
csatlakozott teleprilések részvételével lenne lehet ség helyi foglalkoáatási egyrittmrikodés
létrehozására és a támogatási kérelerrr benyujtására.

A tárrrogatási kérelrrrek benyrijtására 2017. május 30. napjától 2017. jrilius 31. napjáig, kizár lag
konzorciurni forrnában van lehet ség.
A támogatási kérelern benyujtásához sz kséges megvalósíthatósági tanulrnány elkészítése, amelylrez
jelentos mértékií megalapoz vizsgálat elvégzése sztikséges. Ennek érdekében rrrinél harnarabb el kell
donteni a részvételi szándékot, a konzorciumvezeto szerrrélyét, akirrek el ke1l kezdeni a
nregvalósíthatósági tanulmány, valamint a pályázati dokumentácio elkészítését.

Önkormányzatuk Képviselo-testtileti dontésének elose_qítése érdekében elkészítetttirrk egy el terjesztés
és határozat-tervezetet, amely viszonylag részletesebben tartalmazza a megvalósítani tervezetí
tevékenységeket és a pály ánati irrformációkat.

Annak érdekében, hogy a pályázat el készítési munkálatok május lrórrapban rnegkezd dhessenek,
kérenr Önt, hogy az el terjesaés-tervezetben foglaltak alapján teleptilésiik dontson a projektben
tortén részvételérol 2017. április 31-ig, nrely dontésr l kérem, lrogy 2017. május 05-ig Tiszakécske
Város Örrkormányza rt tájékonami szíveskedjen. Arnenrryiberr a pá|yázattal kapcsolatban bármi
kérdése nreriil fel. rigy kérenr, hogy ezekkel Gombosné dr. Lipka Klaudiajegyz hoz (tel.: 761441-412)
szír,eskedj en fordulni.

Segítségét az egyűttmiikodés reményében el re is koszcinom.

Tiszakécske, 2017. áprilris 20.

Tisáelettel:
Tóíh Jdnos
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Képv isel -testiil etén e k
20l7. április ...^.-én tartandó iilésére

Tárgy; Helyi foglalkoaatási egytittnriíkodésben részvétel

Tisztelt Képvisel -íestiilet!

Meg|elent a TOP-5 .l .2-1 6 kódszánt ..Helyi foglalko rtatási egytittrntikodések" cínrii felhívás,
A felhívás keretében tárnogatási kérelrnet lelret beny rjtani, rnelyrrek célja, hogy a helyi szinten

létrejov és/vagy nrár rniikod foglalkoáatási egytittmtikodések, partrrerségek (paktumok)

hozzájussanak azon fonásoklroz, nrelyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és

fo gl alko ztatás i pro gramj aikat rne gval ó s íth atj ák.

A projekt keretében kotelez en megvalósítlrató onállóan tárnogatható tevékenységek

A.) F o gI al ko zt at ás i nteg áII ap o d ás o k (p akt umo k) I étr e h o zás a, ezen beltil

- megvalósíthatósági tarrulrnány elkészítése,

- foglaIko .atási helyzetelemzés készítése,

- részletes foglalkoztatási stratégia,

- akciótervkidolgozása.
- munkaprogram és projekttervek kidolgozása,
- igényfelmérések elvégzése,

- menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása,

- pakturnot alapító egytittmtikodési megállapodás aláírása,

- helyi szerepl k kozotti informáci áramlás és véleménycsere osztonzése, térségi

kezdernényezések osszehangolása,

- lrelyi szintií egytittmtíkodési hál zatok kialakítása,
- paktum rrrtikodési tapasáalatainak osszegytijtése, megosáása,
- projektfolyarnat részletes dokumentálása,

- figy.lernfelkeltés a minél szélesebb korti partnerség megteremtésére és a projekt

tudatosítására,

- az utolsó min sítés megszerzése.

B./ Munkaer piaci programok segítségével a célcsoport képzése, foglalko atása

a.) - képzési kciltség támogatása,

- bértánlogatás és bérkoltség-tárnogatás nyirjtása

b.) - munkaer piaci szolgáltatások nyrijtása a hatályos jogszabályokkal osszhangban, azokra

építve: a szolgáltatási tevékenység és díjának megtérítése

A k telezo tevékenységeken feltil a f bb proglamrészhez kapcsolódóarr választható onállóarr

támogatható tevékenysé gek is me gval ó s íthatók.



Önállóan nenr táttrogatlrató tevékenységek k re
- gyerlnekellátási szolgáltatások ellátásának

forrásokból fejlesáett j gyerrnekellátási

tárnogatlrat a pakturrr keretein beltil.

- rryilvárrosság biáosítása,
- projektrnenedzsmetrttevékerrysége ellátása.

elemzése, atrrelylrez TOP, TC8, ERFA
kapacitások ltutrráner forrás sztikséglete

Bács-Kiskun nregyéberr a tárrrogatott tárnogatási kérelrnek várlrató szátna 7 db. A Tiszakécskei Járási,
így Tiszakécske. Lakitelek, Szentkirály Tiszaalpár, Tiszaug telepiilések, illetve a Kecskernéti Járásból
a Kecskernét Megyei Jog r Város által létrehozott paktunrlroz nem csatlakozott teleprilések, azaz
Águr.gyháza, Ballószog, Felsolajos, Frilopjakab, Helv écia, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene,
Lajosmizse, Nyárlorinc, Orgovány részvételével lerrne lehet ség helyi foglalkoáatási egytittrntikodés
létr eho zás ára é s a tárn o gatás i kére l e rrr b erryírj tásár a.

A fellrívás szerint atámogatási kérelerrr benyrijíásárakizár lag konzorciurni formában van lehetoség.

A konzorcium vezet je helyi onkorrnányzatok és társulásaik, teríiletfejlesztési orrkormányzati társulás,
rnegyei korrnánylrivatal, illetve tobbségi onkornrányzati tulajdonír jogi szernélyiség i gazdasági
társaság lehet.

A konzorciunrba kotelez bevonni a nregyei korrnányhivatalt, illetve amennyiben a konzorciutn vezetó
nem helyi onkornrányzat vagy társulás, irgy a projektjavaslat vonatkozásában releváns helyi
onkormá ny zatokat, i 1 l etv e társ u l ás aikat.

A ferrtiekbol látlrató, lrogy nem minden onkormányzatnak sztikséges a konzorcium tagjának lenni,
annak érdekében, hogy teleptiléstik is rés . vegyen a megvalósításban. Az érirrtett teleptilések így
]elretnek konzorciumi tagok, illetve egyiittmiik d partnerek. A konzorcium rniikodésének
egyszertisítése a dorrtések meghozatalának rnegkonnyítése érdekében el rryos lehet lra nem rninden
érintett onkormányzat konzorciumi tag, így telepí.iléstinknek is donteni kell anól, hogy a projektberr

konzorciumi tagként, vagy egyíittrn k d partnerként kívánunk résá venni. A konzorciumi tagság

nagyobb beleszólást enged a dorrtésekbe, ennek ellenére a konzorciumi tag nincs el nyben az

egyrittm k d partnerekkel szemben. A támogatás felhasználása nagyrésá attól fiigg, hogy a projekt
rrregvalósításában részlvev onkonnányzatok mennyire tudnak egytittm kodni a teleptilési
foglalkoáatásban részvevokkel, és mennyi támogatlrató javaslattal tudnak élni a konzorcium

dontéslroz i fe|é.

A fellrívásban megvalósuló projektelemek 100 száza|ékos tárnogatásban részestilhetnek. Errnek
figyelembevételével minden orrkormányzat érdekelt abban, lrogy a helyi foglalkoáatási
egytittmrikodésben rés . vegyen és teleprilési.ikon a foglalkortatás a leheto legnagyobb mértékben

támogatásra kertilj on.

A Bács-Kiskun Megyei Onkorrrrárryzat elképzelései szerint a tiszakécskei és a kecskem éti járás érintett

teleptilései. osszesen 312 millió forintkeret felhaszrrálásával valósíthatják meg foglalkoáatási
programjukat. E keret legalább 70 százalékát a Bács-Kiskun Megyei Kornrárryhivatal foglalkoáatási
szervének kozrerntikodésével, a kotelezóen nregvalósítandó, onállóan tárnogatlrató tevékerrységek ..B"



fótevékerrységére kell. l",ogy fordítsák a projekt rnegvalósítása során. Az egyéb kotelezoen
nregvalósítarrdó tevékenységek kciltsége rrraxirrrálisan a projekt koltség 30 százalékát telreti ki.

A tárrrogatási kérelrnek berryrijtására 201] . rnájus 30. napjától 201 7. j lius 3 1 . napjáig van lelret ség.

A tárnogatási kérelern berryrijtásálroz sztikséges nregvalósíthatósági tarrulrnány elkészítése, anrelylrez
jelent s nrértékti rnegalapoz vizsgáIat elvégzése sztikséges. Ennek érdekéberr rninél lranrarabb el kell
dorrteni az érintett teleptilésekrrek az egyuttrntíkodésberr részt kívárrnak-e venni és el kell kezdeni a

nregvalósítlratósági tarrulnrány, valamint a pályázati dokumentáció elkészítését.

A ferrtiek alapján rnegállapíthat , hogy onkornrányzatunk számára a helyi foglalkoáatási
egytittrrrrikodésberr tortérr részvétel rninderrképperr eI rryos, mivel a projekt rnegvalósításahozzájárul
te l epti I é s tink fo gI alko áatotts ágárr ak n cive I é s élrez.

Ezértj av as l o nr, 1r o gy te l epri l é stink ve gy en ré s á az e gy uttrn iíko dé sbe rr.

2017 . április 10-én e tárgyban tartott egye .etésen jelen lév érintett orrkormányzatok javasl ata az volt,
lrogy Tiszakécske Város Önkorrnányzata legyen a konzorciunr vezet je, arrrelyet telepiilésiink
orrkormányzatának - amennyiben egyetért e javaslattal - jóvá kell hagynia, és rneg kell hatalmaznia a

konzorcium vezetójét, hogy a tárnogatási kérelern benyiljtásához sztikséges feladatokat végezze,
illetve végeztesse el.

Tájéko atom egyberr a Képvisel -testriletet arról, hogy a teleptilések dontéseinek rneglrozatalát
kovet en a tárnogatási kérelern beny rjtását rnegel z en még sztikséges a Képvisel -testtilet
jóválragyása a támogatási kérelemhez benyrijtandó konzorciumi rnegállapodás tekintetében,

amennyiberr a projekt megvalósításában konzorciumi tagként vesztink résrt.

A fentiek alapjárr kérem a Tisnelt Képvisel -testiiletet, hogy a határozat-tervezetet jóváhagyni
szíveskedjenek.

201] . április 19.

El terjesá :

polgármester



HATAROZAT-TERVEZET

K; ; il *i i il;; ;i . Pl},"#ffi,, ffi :b:1, il *['\il, J,1,1l, i #,,,:*T,ffi ,Jlll;, :;,;
csatlakozott érirrtett teleptilései által nregvalósítand TOP-5,1.2-16 k dszátn , a ..Helyi
fo_qlalkoztatási egytittrntikodések" fellrívásra benyrijtarrdó tárnogatási kérelern pozitív
elbírálása esetén rrregvalósuló helyi fogIalkoáatási egyrittrrriikodésberr konzorciurni
tagként/egytittmtikod partrrerként.

Örrkorrnányzaí Képvisel -testtilete jóváhagyja, lrogy a konzorcium vezet je
Tiszakécske Város Önkorrn ányzata legyen. Egyberr megbízza a kotrzorciunr vezet t, hogy
a tátnogatási kérelerrr benyirjtásálroz sziikséges tevékenységeket, dokumentációt készítse
el .

Arrrennyiben a tárnogatási kérelern elokészítésélrez pénztigyi fedezetre van sztikség, rigy
jóváhagyásra terjessze a . ..... a képvisel -tesftilet elé.

Felel s: .." polgármester
Haí rid : azonnal
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Vételiszándéknyila[ko4 cÁfi

-r:--!^tr í\ ^l-!.-._^ _ -& ^,- l'J.-J
l i)J,.u,. i Jt6oiili-o.u, Ui.

A]ulírott kk. Turbucz Benett Sándor ,) $+,áTha. nagyság , kk.

Turbucz Antónia Edina t_ _ __r ., _ .._J __...'._,_, fi3.h.. n.gy#gtl, tties Tibor

) ..4 ha. nagyságrl szántófoldterület miatt, azzal a kérésselfordulunk

önokhoz, hogy a Ladánybene kültertjletén rcva .Q.i#*.f..g.g.,.. helyrajzi szám foldtertiletre

megvételi szándékot szeretnénk tenni. Ajánlatunk 2.800.000,- forint, azaz kett milliÓ-nyolcszázezer

forint.

Budapest, 2017.05.09.

Turbucz Benett Sándor

i\t( \ t"_b'---" ,}.-_-_,_
Turbucz Antónia Edina

bob,+

/i\,'l.-

lllés Tibor

Deák Szilvia t{ikolett

Tllr,vbt&c,u SÁr.ct rt
a{|++h- C(3{.



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testiiletének

2017. május 23.-a iilésére

Tárgv: Elóterjesztés a Tanyafejlesztési Program eloirányzat keretében nyujtott
tá m og atás pá lyá zatának benyujtására

El terjesztést készítette: szádvári Erika
aljegyzó

El terjeszt : kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Kcizség Polgármesterét l
6045 Ladánybene, F ut 66.

Telefon : 761457-600, Email: polgarmester@ladanvbene.hu

ELOTERJESZTES
Ladánybene Kcizség On kormányzat Képvisetó-testriletének 201 7. május 23.-i ütésére

Tisztelt Képvisel -testtilet!

A Foldmuvelésügyi Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák,
valamint a tanyás térségek megorzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fej lesztések tám og atásá ra p ály ázatot h i rd etett.

A pályázati kiírás szerinti egyik támogatási cél a tanyagondnoki szolgálatok
tevékenységének fejlesztése gépjármubeszerzés kivételével.

Az igényelheto támogatás mértéke maximum 90 oÁ, a támogatási osszeg maximuma
pedig 2 millió Ft.

A pályázati igényünket 1db ftínyíró traktor beszerzésére kívánjuk benyujtani,
amelynek bruttó osszege 1.374.300 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testületet, hogy a pdyázatot a pályázati kiírásnak megfelelóen
nyujtsa be, s az alábbi határozati-javaslatot fogadja el.

HATÁRozATl_JAVASLAT

Ladánvbene Kozséq Önkormánvzat Képvisel -testí,iletének .../20í7, (V. 23.) határozata
pályázati igény benyujtása a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviseló-testulete pályázatot nyujt be a
Foldművelésugyi Minisztérium által kiírt a tanyák, va]amint tanyás térségek megórzése és
fejlesztése érdekében a telepulési és térségi fejlesztések támogatására, a tanyagondnoki
szolg álatok tevékenységének fej lesztésére,
A képviseló-testület páIyázati igényét ftínyíró traktor beszerzésére nyujtja be, s a pályázaton
1.236.870 Ft vissza nem térítendo támogatást igényel. A képviselo{estulet 2017 . évi
koltségvetésében - az általános tartalék terhére - a pályázat saját forrásaként 137.430 Ft
biztosít.
A képviseló-testulet felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert a pályázat elektronikus uton
torténo benyujtására,
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. május 23.

Ladánybene, 2017 . május 17.

kardos Attila
polgármester


