
Ladánybene kcizség onkormányzat képvisel -testtilete
6045 Ladánybene, F utca 66.
Telefon: 76/555 -284, 76/555-285
Email:

Ladánybene Kcizség Onkormányzat
Képvisel -testí,ilete

1512016.

20í 6. október 25-i
tilésének jegyz k<inyve

Határozat: 68 - 71 12016. (X. 25.) határozat
Rendelet: 1212016, (X. 28.) onkormányzati rendelet - a 2016, évi koltségvetésról szóló
112016. (l 1 . 22.) onkormá nyzati rendelet módosításáról



JEGyzőxottyv

Késziilt: Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testuletének 2016. október 25-i
ülésén

Je|en vannak: Kardos Attila polgármester

simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván képviselok (5 fo)

szádvári Erika aljegyzó (Jelenléti ív mellékelve)

Jegvz kcinvvvezet : Jurászik Erika eloadó

Kardos Attila polqármester: 15.00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képvíselo-testuleti ülés határozatképes, mivel 7 ft5 képviselobol 5 fo jelen van.

A ieqvz k nvv hitelesítésére felkérte: Dr, Rácz lmre Gábor és
Simkóné Jámbor Marianna képviseloket.

A Képviselo-testulet a jegyzókönyv hitelesítók személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Attila - polgármester: ismertette a napirendi pontokat, s a képviselo-testület az
alábbi napirendre vonatkozo javaslatot fogadta el,

1, Jelentés a képvisel -testi,ilet által hozott lejárt határidejíi határozatok
végrehajtásáról
E! terieszt : Kardos Attila - polgármester

2. Et terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzata 2016. évi k<iltségvetési
rendeletének módosítására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

3. E! terjesztés Ladánybene Kozség Onkorm ányzat 2017. évi kciltségvetési
koncepciojára
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

4, El terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat 2017. évi bels ellen rzési
tervére
El terieszt : Szádvári Erika - aljegyzó

5. Egyebek

NAP!RENDl PoNToK rÁncyntÁsR:



1, Jelentés a kéPvisel -testí.ilet által hozott lejárt határidejíí határozatok
végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

k3rdos Attila.- pglqármester: az alábbiak szerint ismertette a lejárt határidejrí határozatok
végrehajtásáról szóló jelentését:

- VÍzikÓzmŰ gordÜlo Fejlesztési Terve megkuldésre kerütt a BácsvízZrt részére,- Csatlakozási szándékunkat a Bursa Hungarica osztond íj pályázati rendsze rhez
megküldtük a Támogatást Kezelo részére.

A kéPviseloknek kérdése, hozzászólása nem volt a lejárt határidejrí határozatokkal
kapcsolatban,

A kéPviselo-testÜlet 5 igen szavazaital - eltensza vazat és tartózkodás nélkül _ az alábbi
határozatot hozta:

la,dánYbene Tciz§él Qnkormálvzat Kéevjsel -testtiletenet sglzote. (x. zs.t tratarozata
Jelentésalejárthatáridejíihatározatokvegre

HATÁROZAT
LadánYbene Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testi,itete Kardos Attila
Polgármester jelentését a lejárt határidejíí határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016, október 25,

2, El terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzata 2016. évi kciltségvetési
rendeletének módosítására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

kqrdo Attila - polqármester: részletesen ismertette az elóterjesztést, elmondta, hogy a
m Ód os Ítás a Ki n cstá rtó l ka pott elóir ányzato k m ód os ítását tart almazza.

TÓth ÁrPád - képvisel : jó látni, hogy az útkarbantartásra szánt pénz felét sem koltottük el,
ugy mint tavaly, sokat spóroltunk.

ViCa Lászlóné - képviset : az elóterjesztés már tartalmazza a sportpálya vizesblokkjának
felujítására kaPott állami támogatás osszegét. Véleménye szerint célszerr_í lenne a falunapra
átadni. Elmondta a képviseloknek, hogy a gyermekétkeztetés állami támogatásának
átcsoPortosítása miatt meg tudják vásárolni az óvodai konyhába a gázsutot és egyéb
konyhai berendezéseket,

Simkóné Jámbor Marianna - képvisel : kérdezte, hogy elég lesz-e a 12 millió Ft a
sportpálya vizesblokkjának megépítésére?

Szádvári Erika - alieqvz : a pályázati támogatás
onkormányzatnak 2, 4 mil]ió Ft saját forrást kell biztosítania.
lesz.

Visontav lstván - képvisel : vannak-e tervei?

a 12 millió Ft, amelyhez az
Árajánlat szerint az osszeg elég

Kardos Atti!a - polgármester: igen, az építési engedély most kerult meghosszabbításra.



Tóth Arpád - képvisel : hogyan lesz megoldva a ftítése?

Kardos Attila - polqármester: vannak megoldások a temperáló ftjtésre, ez még kérdéses,
de találunk rá megoldást,

A képviselok részérol egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A képviseló-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet alkotta:

A rendetetet a jegyzókiinyv metléklete tartalmazza.

3. El terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat 2017. évi kciltségvetési
koncepciojára
EI terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy már nem kotelezo a képviseloknek elfogadni
a koltségvetési koncepciót, mégis jó megoldásnak tartja, ha a képviselók tájékoztatást
kapnak a kovetkezó évi koltségvetésrol.

Szádvári Erika - alieqvz : konkrét számadatokat az elóterjesztés nem tartalmaz, azonban
a tervekre vonatkozóan iránymutatást ad. A 2016-os koltségvetéshez képest bevételi oldalon
nagy változás nem várható.

Visontav István - képvisel : nem látja a koncepcióban a Batthyány utca folytatását, nem
fér bele a koltségvetésbe,

Simkóné Jámbor Marianna - képvisel : támogatja az utca folytatását, ahová véleménye
szerint kozvilágítás is jó lenne,

Kardos Attila - polqármester: az utca folytatása nem egyszerlj, f ldhivatali rendezést is
igényel , ezt célszerri az uj utcák nyitásával együtt kezelni.

Visontav tstván - képvisel : az utca nyitása Mizseiéket is érinti, velük is beszélni kell.

Tóth Árpád _ képvisel : már jelente, s ismételten is támogatja a kozvilágítás kialakítását a
sportpályánál,

Visontav lstván - képvisel : az onkormá nyzati épületének átalakítására létezik-e
koncepció, nem látla ezt a koncepcióban,

Szádvári Erika - alieqvz : tervdokumentáció mé9 nincs, a pályázat benyujtásra kerÜlt,

dontés még nincs.

Kardos Attila - polgármester: az akadálymentes WC létesítése miatt szükséges éPÍtési

engedély.

Visontav lstván _ képvie! : látja, hogy a labdarugás támogatnia kell az onkormánYzatnak,
javasolja a támogatást a kovetkezó évi koltségvetésbe beépíteni,

A képviselok részérol egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A képviselo_testulet 5 igen szavazattal - eIlenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozatot hozta:



nvbene kcizséq onk ánvzat Ké -testtiletének 69/2016. íX.
határozata

E...._

az O n ko rmányzat 2017 . évi kci ltségvetés i ko n ce pci ójá na k e lfogadásá ró t

HATÁROZAT

LadánYbene Kcizség Önkormányzat Képvisel _testí,ilete az cinko rmányzat 2017. évl
kciltségvetési koncepciojára el terjesztett javaslatot etfogadja, s hozzájárul ahhoz,
hogy a 2017. évi kciltségvetés tervezés e az abban fogtaltak alapján tcirténjen.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016, október 25.

4, El terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat 2017. évi bels etlen rzési
tervére
El terieszt : Szádvári Erika - aljegyz

Szádvári Erika - aliegvz : ismertette a belso ellenorzési tervet, elmondta, hogy ebben az
évben az Óvod& valamint a gyermekétkeztetés normatíva igénylését szeretné ellenorzés alá
vonni.

Simkóné Jámbor Marianna - képvisel : nem tartja jó otletnek, hiszen uj élelmezésvezet
Van.

Szádvári Erika - alieqvz : a belso ellenórzés a mi munkánkat segíti, véleménye szerint jó,
hiszen nem célszerrj, hogy esetleg rossz gyakorlat alakuljon ki.

A képviselok részéról egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A képviselo-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kozséq Onkormánvzat Képvisel -testtiletének 70/2016. (X. 25.)
határozata
a 2017. évi bels ellen rzési tervr l

HATÁROZAT

1 , Ladánybene Kozség Önkormá nyzat Képviseló-testülete jelen határozat 1 .

mellékletét képezó - 2017 . évi belso ellenorzési tervet elfogadja.
2. A képviselo-testület felkéri Kardos Attila - polgármestert - hogy a belso ellenorzés

elvégzéséhez szükséges fedezetre az onkormányzat 2017, évi koltségvetésében
tegyen javaslatot, azt építse be a koltségvetési rendelet tervezetébe.

Határid : 2016. december 31,
Felel s: Kardos AttiIa - polgármester

Szádvári Erika - allegyzó



1, melléklet

Ladánybene Kozség Önkormányzatának2017. évi bets ellen rzési terve

A koltségvetési szervek belso kontrollrendszerérol és belso ellenorzésérol szóló
3701201 1. (Xll. 31.) Korm. rendelet 31. -a írja elo a tárgyévet koveto évekre vonatkozó
éves ellenorzési tervkészítésí kotelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenorzési
terv tartalmát.
Az éves ellenórzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
A belso ellenorzési feladatokat tekintettel arra, hogy kozszolgálati jogviszonyban
foglalkozatott belso ellenorrel, illetve belso ellenorzési szervezettel nem rendelkezünk -
megbízott vállalkozó utján kívánjuk ellátni.

1, Az ellen rzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés
eredményének cisszefoglaló bemutatása: a kockázati tényez k feltárása és
értékelése

Meg határozásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelenthetnek az
on korm á nyzat m ű kodésére.

A veszélyt jelentó kockázatok a kovetkezók,,
- forráshiány,
- jogszabályi változások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humáneroforrás,

A 2017, évi belso ellenorzés feladatainak tervezését a kovetkezó prioritások határozták
meg:
- onkormányzati feladatok átrendezodése,
- a pénzkezelés és konyvvezetés szabályszert-ísége,
- a belso kontrollok mtjkodése
- e témában ellenorzésre még nem került sor.

A tervezett ellenorzések felsorolása:
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5. Egyebek

- Ladánybenei Labdarugó Club kérelme

KolIer Dávid - eqvesí,ilet eln ke: szóban kiegészítette írásos kérelmét, tájékoztatta a
képviseloket az egyesulet mtíkodésérol,

Visontav lstván - képvisel : javasolta a támogatás megállapítását,

A képviselok részérol egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A képviselo-testulet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képviset -testi.iletének 7íl20í6. (X. 25.) határozata
a Ladánybenei Labdarugó C!ub támogatásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Önkorm ányzat Képviset -testtilete a Ladánybenei Labdarugó
Club mtik<idési kiadásaihoz az cinkorm ányzat 2016. évi kciltségvetés általános
tartaléka terhére 110.000 Ft támogatást biztosít.
A támogatás elszámolásáról az egyestilet koteles gondoskodni.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016, október 25.

Visontav lstván - képvise! : érdeklodott a november 12-i vacsora részleteirol.

Kardos Attila - polqármester: részletesen tájékoztatta a képviseloket.

Visontav lstván - képvise! : javasolta a Falunapon fogathajtó verseny megrendezését.
Tájékoztatta a képviseloket arról, hogy benei kotodéstj személyek Ladánybenét érinto
cikkeket ajánlottak fel, jó lenne ezeket valahol tárolni.

Kardos Attila - polqármester: a Kürti féle konyvhoz fényképeket kellene osszeválogatni, ez
atának tekinti.

A képviselo-testület ülésén egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila polgármester az
ülést 16,30 órakor bezárta.

Kmf.

,- ',1. *a-L | , .;. /. -,-_ _- ;1 :--'i- \ .--.=t-*- _.-
Kardos Atfua \. Szádvári Erika
polgármester aljegyzó
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Jegyzokonyv hitelesítok,
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simkóné Jámbor Marianna
képviselo


