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Határozat: 53 - 5812016, (Vlll. 15.) határozat
Rendelet: 1Ot2O16. (Vlll, 19.) önkormányzati rendelet
112016. (ll. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

- a 2016. évi költségvetésról szóló
11t2o16. (Vlll. 19 ) önkormányzati rendelet Ladánybene Község
önkormányzata helyi építésiszabályzatáról szóló 4l20O7. (Vl 14.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

JEGYZOKONYV

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus

ülésén

Jelen

vannak:

15-i

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

Jeqvzőkönvvvezető:

Erika

aljegyző

(Jelenléti ív mellékelve)

Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polqármester: 14.00 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fó képviselőből7 fő jelen van.
A ieqvzőkönvv hitelesítésérefelkérte: Mátyás Ferenc és
Vida Lászlóné képviselőket.
A Képviselő-testület

Kardos Attila

-

a

jegyzőkönyv hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta.

polqármester: ismertette

a

napirendi pontokat, elmondta, hogy a

Rendezési terv módosítására vonatkozó előterjesztést kéri a napirendi pontok közé felvenni,
kérte a képviselóket, hogy a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot fogadják el.

NAPIRENDl PONTOK:

1. Jelentés a képviselő-testüIet áItal hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila

-

polgármester

2,

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20'16.
évi költségvetésről szóló rendeletének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

3.

Előterjesztés a mezőőri álláshely betöltésre benyújtott pályázatok elbírálásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4. Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett
részérekiírt pályázat benyújtására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

5.

Magyar Telekom 019/1í6. hrsz. bérleti szerződés módosítása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

önkormányzatok

6.

Ladánybene Község településrendezési tervének módosítása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

7,

Egyebek

Zárt ülés:

- Magyar Agrár-,
-

és

Elelmiszergazdasági

Vidékfejlesztési Kamara megyei

elnökségének helyi földbizottság feladatkörébe kiadott állásfoglalása ellen benyújtott
kifogás elbírálása
fiatal házasok vissza nem térítendő támogatása iránti kérelme

Azárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.

NAPIRENDl PONTOK TARGYALASA:

1. Jelentés a képviseIő-testület által hozott lejárt határidejű
végrehajtásáról
EIőteriesztő: Kardos Attila

Kardos Attila

-

-

határozatok

polgármester

polqármester: az alábbiak szerint ismertette

határ ozatok vég re h ajtásá ró l szó ó beszá

m o l ót

:

a

lejáft határidejű

-

lzsákkom Nonprofit Kft-vel a közszolgáltatási

-

Csiribiri Óvoda vezetói pályázatnak megfelelően a vezetői megbízás megtörtént,

l

ennek megfelelően a óvoda törzskönyvi
került a MAK-nak,

szerződés megkötésre került,

nyilvántartása iránti módosítás is benyÚjtásra

-

a tanyagondnoki fejlesztési pályázatra a támogatási igény benyújtásra került,

-

a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására a támogatási igény
benyújtásra került,

- a

fiatal házasok vissza nem térítendő támogatása kiutalásra került az igénylők

részére.

Tóth Arpád

- képviseÉkérdezte, hogy

a pályázatokról mikor várható valamilyen döntés?

a konyhafejlesztési pályázat eredménye szeptember '15-ig
@dnokiszolgálatfejlesztésénekpályázatátlezárták,döntésrőlmégnincs
Szádvári Erika

-

alieqvző:

információ.

potgármester: az utánpótlás-fejlesztésre benyújtott pályázatunk nyert, Í9y
megépítésrekerülhet a labdarúgópályán a vizesblokk.

Kardos Attila

-

Visontav lstván

-

képvisető: mikor várható, hogy elkészül a már megbeszélt 3 belterületi

útszakasz szilárd burkolattal történő ellátása?

Szádvári Erika - alieqvző: a 3 útszakasz még nincs a közeljövő tervei közt, elsőként a
belterületi járdák megépítése,felújítása, karbantartása szerepel a tervek között. Ezen

testületi ülés napirendi pontjai közt szerepel.

Simkóné Jámbor Marianna

- képviselő: Makai

tujái felnyomják a járdát, mi lesz velük?

- képvise!ő: a faluközpontban
balesetveszélyes, hogy nem látni be az útszakaszt.

TÓth Árpád

jó lenne

elhelyezni tükröt, na9yon

Visontav lstván: a faluközpontban az autóbuszok parkolása sem megoldott.

- képviselő: a Retro előtti pizza tábla is rossz helyen van, nem lehet az
Útszakaszt zavartalanul belátni. Miért 2 helyen állnak meg a pesti buszok? A bölcsóde elől
kellene indulniuk.

Vida Lászlóné

A képviselők részéről a

lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban egyéb
kérdés,észrevételnem hangzott eí.

A

képviselő-testúlet 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

Ladánvbene Közséq önkormánvzat

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Képviselő-testüIetének 53/20í6. (Vlll.

határozata
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15.)

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attila
polgármester jelentéséta lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
FeIelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. július 5

2.

Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő_testületének 2016.
évi költségvetésről szóló rendeleténe k m ódos ításá ra
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

fel kérdéseiket.

Tóth Árpád

-

polqármester: ismertette az elterjesztést, kérte a képviselőket, hogy tegyék

képviselő: a Közvílágításra kapott

1O millió Ft-ot mire lehet

átcsoportosítani?

Szádvári Erika - alieqvző: zöldfelúlet kezelésére - afaluközpontban a zöldfelület növelése
és árkok karbantartására.
dr, Rácz lmre Gábor

-

alpolqármester: megkapta-e az önkormányzat a védőnőknek járó

bérkompenzáciőt, illetve mire költi el?

Szádvári Erika - alieqvző: igen, a védőnő bérére,visszamenőleg január
A képviselők részérőlegyéb hozzászólás, észrevételnem hangzott el.

1-től.

A képviselő{estület 7 igen

szavazattal

rendeletet alkotta.

A rendeletet

3,

a

jegyzőkönyv

1.

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

számú melléklete tartalmazza.

Előterjesztés a mezőőri álláshely betöltésre benyújtott pályázatok elbírálásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy a képviselő-testület e témakörben nyílt ülést
tart, mivel a pályázók pályázati anyagukban nyilatkoztak arról, hogy nem kérik a zárt ülés
megtartását, hozzájárultak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Tóth Árpád - képviselő: kérdezte, hogy milyen feltételei vannak a kinevezésnek, feltétele-e
a mezőőri vizsga.

-

Szádvári Erika

alieqvző: a pályázati kiírásban szerepel. Nem feltétele, nyilatkozatban

,/állaklia kell, hogy a vizsgát munkába állásáig megszerzi. A pályázők közül kízárólag egy
személy rendelkezett mezőőri vizsgával, azonban az ő pályázata érvénytelen volt.

- polqármester: elmondta, hogy a jelöltek is meghívást kaptak a testületi
van a képviselőknek kérdéseket feltenni.
lehetősége
ülésre, s
Kardos Attila

Nagy Balázs pályáző a tanácsterembe érkezett.

Kardos Attila _ polqármester: kérte Nagy Balázst, hogy mondja el miért pályázott, s
hogyan gondolja amezőőri munkát.

- pálvázó: elmondta, hogy alkalmasnak találja magát a mezőőri álláshelY
@talattalrendelkezik,jelenlegállattenyésztésselfoglalkozik.Mindig
Naqv Balázs

is érdekelte a falu sorsa, kb, 15 éve polgárőr is.

Mátvás Ferenc - képviselő: elmondta, hogy a képviselő-testület hosszú távra gondolja a
mezóőn státusá, s kérdezte, hogy előfordulhat-e, hogy próbaidő letelte után Úgy gondolja,
hogy nem ez a megfelelő munkahely számára, s máshol helyezkedik el?
Naqv Ba!ázs _ pálvázó: ő is hosszú távon gondolkodik, ha őt támogatja a képviselÓ-testület

@llományátéskizárólagamezőőrimunkájávalfoglalkozik.

dr. Rácz lmre Gábor _ alpolqármester: elmondta, hogy nem a ré9i mezőőr hozzáállását
ezőőrtszeretneatestÜlet.Van-eolyanötlete,ami
esetleg újkéntbevihető munkájába?

- pálvázó: beszélt a polgármesterrel és a jegyzővel is, tisztában
ffiavégzésközbenfogjalátni,hogymitlehetmé9tenni.
Naqv Balázs

Van a

dr. Rácz lmre Gábor - alpotqármester: elkérte-e a munkaköri leírást?

potqármester: elmondta, hogy a pályáző volt nála, s átbeszélték, hogY mit
kell tennie, milyen feladatai lennének.

Kardos Attita
Tóth Árpád
felügyelni

m

-

-

képviseló: a közmunkások felügyelete is a munkaköréhez tartozik, kéPes-e

unkájukat?

Naqv Balázs

- pálvázó:

van ilyen irányú tapasztalata, volt már dolgozója a gazdaságban.

Simkóné Jámbor Marianna

-

képviseIő: kérdezte, hogy ismeri-e a külterületet?

- pálvázó: igen, jó a kapcsolata az emberekkel, hivatásos jogosítványa is van.
példaként
JÓ
említette, hogy azállatait nem vette körül kerítéssel,de még tőle nem loptak el
semmit. Véleményeszerint a mezőőri álláshoz kell egy kiállás, amivel ő rendelkezik,
megéfteti magát az emberekkel.
Nagv Balázs

Nagy Balázs elhagyta a tanácstermet.
Tasi Gábor Dániel a tanácsterembe érkezett.

Kardos Attila - polgármester: megköszönte, hogy pályázatát benyújtotta,
mondja el miért pályázott, illetve azt, hogy miben látja a mezőőr munkáját.

s kérte, hogy

Tasi Gábor Dániel - pálvázó: úgy véli, hogy a mezőőr munkáját egyedül hatékonyan nem
tudja ellátni, segítségetkérne a polgárőröktől és a rendőrségtől is. Fontos számára, hogy
ismerje a mezsgyék határvonalait, amelyekről fotót készítene,illetve azokat digitálisan
tárolná. Készen áll az éjszakai munkára is. Szeretné, ha a település külterületén tiszta,
járható dűlőutak lennének, melyet közmunkásokkal rendbe is tetetne, Vállalja ezenkívül a
különböző rábízott feladatokat (banki ügyintézés, bevásárlások), Nem tartja jó megoldásnak
a bírságolásokat, helyette inkább a helyszíni ü9yintézésben,vitás ügyek szóbeli
rendezésében bízik

Tóth Árpád

-

képviselő: kérdezte, hogy milyen távra tervezi a mezőőri munkáját?

Tasi Gábor Dániel
gondolkodik.

-

pálvázó: ladánybenei lakos, itt is szeretne élni, hosszú távon

Simkóné Jámbor Marianna- képviselő:
külterületen éló embereket?

kérdezte,

hogy ismeri-e

a

külterületet, a

Tasi Gábor Dániel - pálvázó: részben igen, ebbe a szakmába is bele kell tanulni. Nem
jelent neki gondot, hogy a külterületen bármit is megtaláljon, van okos telefonja, s a GPS
sokat segít.

Mátvás Ferenc - képviselő: kérdezte, hogy megfelelő tudással rendelkezik-e a mezőőri
feladatok ellátásához? Véleménye szerint sok tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy ezt a
feladatot ellássa. Kérdezte, hogy nem gondolta-e, hogy túl fiatal ehhez a feladathoz?
Kardos Attila - polqármester: hogyan képzeli el, hogy szerzi a tapasztalatot?

Tasi Gábor Dániel - pálvázó: biztos, hogy szüksége lesz segítségre, számít a

tanyagondnok seg ítségére.

Kardos Attila - polgármester: a tanyagondnok általjelenleg ellátandó feladatok egy részét
megkapná a mezőőr, a közmunkásokkal való munkavégzéshezkellő határozottság

szükséges. Hogyan gondolja az emberek irányítását?

- pálvázó: ha valami történik, vagy olyat lát, akkor megbeszélik a
munkát, a nap végénpedig beszámoltatja a közmunkásokat.

Tasi Gábor Dániel

dr. Rácz lmre Gábor - alpolqármester: tavaly érettségiztél,jelenleg mit csinálsz?

Tasi Gábor Dániel

-

pá|vázó: jelenleg a techinkum 1. osztályát kezdené, ha ő nyeri meg a
pályázatot, akkor levelezőn végeznéel. Jelenleg az Aranykalász tanfolyamot végzi.

Vida Lászlóné

- képviselő: hol volt

Tasi Gábor Dániel

- pálvázó:

gyakorlaton, s mi volt a munkája?

fakitermelőket ellenőrizték, az erdőket járta, traktort vezetett.

Tasi Gábor Dániel elhagyta az üléstermet.

-

polqármester: elmondta, hogy Újvári László Dániel is kapott meghívót a
képviselő-testület ülésére,azonban nem jelent meg. Most kellene döntenie a képviselőtestületnek, s javasolta a névszerinti szavazást,

Kardos Attila

A

képviselő-testület
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 54/2016. (Vl!l.

határozata
Névszeri nti szavazásró!

15.)

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testütete dönt, hogy a mezőőri átláshely
betö ltésérevo natkoző pály ázat el bírálása tá rgyá ba n névszeri nti szavazássa l dönt.
FeIelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, augusztus 15.

Szádvári Erika - aljegyző a névszerinti szavazás során a képviselők nevét névsor szerint
felolvasta a képviselők pedig igennel, nemmel szavaztak vagy tartózkodtak.
Kardos Attila - polgármester szavazásra bocsájtotta azt a kérdést,hogy támogatja-e a
képviselő-testület Nagy Balázs mezőőrnek való kinevezését,

kardos Attila
Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván

lgen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

A képviselőtestület 7 igen szavazatlal - ellenszavazat és tartózkodás
határozatot hozta:

nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq Onkormánvzat Képviselő-testületének 55/2016. (Vlll. í5.)

határozata
a mezőőri álláshely betöltésre vonatkozó pályázat elbírálásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a mezőőri
álláshely betöltésére vonatkoző előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést
hozta:

1.

2.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 22.
napjától határozatlan idejű közaIkalmazotti jogviszonyban - 4 hónap próbaidő
kikötése mellett - mezőőrnek kinevezi Nagy Balázs - 6045 Ladánybene, Petőfi
S. utca 13. szám alatti lakost. A mezőőr bérezésérea közaIkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXX!ll. törvény rendeIkezései az irányadóak.
Az 1. pontban megnevezett nyertes pályáző munkába állásának feItétele, hogy

munkába állásáig elvégezze a fegyveres biztonsági őrségről,

a

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 22. §
(1) bekezdésében meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga tanfolyamot.
Amennyiben a nyertes pályáző munkába állásáig nem teljesíti, úgy
foglalkoztatására nem kerül sor.

3. A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila
l ka m azotíi ki n evezés aláir ásár a.
Felelós: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, augusztus 15.

köza

polgármestert

a

l

-

polgármester szavazásra bocsájtotta azt a kérdést,hogy támogatja-e a
képviselő-testület Tasi Gábor Dániel mezőőrnek való kinevezését.
Kardos Attila

kardos Attila
Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván

A

képviselő{estület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozata
a mezőőri álláshely betöltésre vonatkozó pályázat elbírálásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képvise!ő-testülete nem támogatja Tasi Gábor
Dániel - 6045 Ladánybene, Országúti dűlő 26. szám alatti lakos mezőőrnek való
kinevezését.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, augusztus 15.

4. Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett
részérekiírt pátyázat benyújtására
EIőteriesztő: Kardos Attila - polgármester

önkormányzatok

polqármester: tájékoztatta a képviselőket a pályázati lehetőségről,
Kardos Attila
elmondta, hogy augusztus 31-ig kell benyújtani apályázati anyagot, amely szerint a község
belterületén lévő járdák építése,felújításaés karbantartása történne meg.

-

dr. Rácz lmre Gábor - alpolqármester: benne van-e ebben az új piactér kialakítása?

Kardos Attila - poIqármester: nincs.

A képviselőtestület 7 igen

szavazattal

határozatot hozta:

-

Ladánvbene Község önkormánvzat
határozata

adósságkonszolidációban

tám ogatás ára pály

ellenszavazal és tartózkodás néIkül - az alábbi

Képviselő-testületének 56/20í6. (Vlll.

15.)

nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének

ázat benyújtása

HATAROZAT
1.

2.

3.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által Magyarország 20í6. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mel!éklet ll. 8. pontja alapján kiírt
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújt be.
A képviselő_testület támogatási igényéta telepü!és belterületén lévő Rákóczi
felújítására, karbantartására, valamint a 4115.
utca (hrsz. 228.| iárda építésére,
hrsz-ú belterületi út szilárd burkoIattal történő ellátására nyújtja be.
A fejtesztés kiviteli főösszege 20.'190.737 Ft, amelyből 20.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást igényel, s a fennmaradó 190.737 Ft összeget 2017. évi
költségvetésében saját forrás terhére biztosítja.
képviselő_testület felhatalmazza Kardos Attila
benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.

4. A

5.

-

polgármestert

- a pá|yázat

Magyar Telekom 019/1í6. hrsz. bérleti szerződés módosítása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: ismertette az előterjesztést.
A képviselők részéról hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra kérte a
képviselőket.

-

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Képviselő-testületének 57/2016. (Vlll.'l5.)

határozata
Magyar Telekom 019/1í6. hrsz. bérleti szerződés 3. sz. módosítása

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a bérIeti
szerződést a 3, számú módosításban foglaltakka! kiegészítve,azzal egyÜtt
érvényesnek fogadja el.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. augusztus 1 5.

6.

Ladánybene község településrendezésitervének módosítása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila _ polqármester: ismertette a képviselőkkel az előterjesztést, elmondta, hogY

@ésitervmódosítása,aKormányhivatalhozazárőszavazáshoz
szükséges szakvéleményt most kaptuk meg.
Kérte a képviselóket, hogy hozzanak döntést e témában.

A képviselők részérőlészrevétel,hozzászólás nem hangzott el.

-

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal
rendeletet alkotta:

A

rendeletet

a

jegyzőkönyv

A képviselő{estület 7 igen
határozatot hozta:

2.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

számú melléklete tartalmazza.

szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

iselőhatározata
Ladánybene településszerkezeti tervének módosítása

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló_testülete településszerkezeti tervét az
alábbiak szerint módosítja:
1.) 134 hrsz-ú telket és a 133 hrsz-ú telek déli részéttelepülésközpont vegyes terÜletből
különleges beépítésreszánt piac terúletbe, a 4212 hrsz-Ú telket kereskedelmi
szolgálútó terüietból településközpont vegyes területbe sorolja az 1- melléklet
szerint.

2.; Állami adat átvezetéseként régészetilelőhelyeket a 2, melléklet szerint módosítja.

Határidő: 2016. augusztus'1 5,
FeIelős: Kardos Attila - polgármester

1,

számú melléklet az5812016. (Vlll. 15,) határozathoz
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2,

számú melléklet az 5812016. (Vlll 15,) határozathoz

Régészetilelőhelyek
§"
JN

§.:# 't.

:'1...

.q!

*tr§*
a. §aW

}t{

7.

Egyebek

Visontav lstván

-

képviselő: jelezte, hogy a településen nagyon sok a kóbor kutya, kérte a

kérdésmegoldását.
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy voltak Székelyföldön, nagyon jól sikerült a kirándulás,

Mátvás Ferenc - képviselő: tájékoztatást adott az iskolakezdésről, örömmel tájékoztatta a
képviselőket, hogy sikerült matematika tanárt foglalkoztatni, aki hamarosan beköltözik a

szolgálati lakásba.

A képviselők részéről az ülésen egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila
a képviselő-testület nyílt ülésétbezárta,

A zár1

ü

lésen el h a n gzottakat

kü lön

-

polgármester

jegyzőkönyv taríalmazza.
Kmf,

,,/
-i_!;--€-Kardos Attila \
polgármester
/(

,,,'
',lii. .': -,
l\

-,'-.

Mátyás Ferenc
képviselő

aljegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:
l-'},

,-"

szádvári Erika

l

,i

-l'

-

Ladánybene Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
rendelete
10 /2016. (UII. 19.) önkormányzati
a 2016. évi költségvetésről szőIő l12016.(11.22.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Ladánybene , Község Onkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: ,Képviselőtestület) az ÁIlamháztartásről szőlő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §.
bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szewezeti és Működési Szabályzatról szóló
5l20l1. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - a Pénzigyi- és Ellenőrző
Bizottság véleményénekkikérésével- és a 2076. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének Il20l6. (IL22.) rendeletének 5,§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az
(1)

Az Önkormányzat

Ön kor mánv zat

bevételei

,,5.

b

evételei

§

Ft

belülről

B 1 Működési célútámogatások államháztartáson
B 2 F e lhalm ozás i c é lú támo gatások ál|amháztartá son

83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
87 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
Köttségvetési bevételek összesen:

be

lülrő

1

53.613. 103

1

20.700.000
8.241.000

182.554.103

B 8 Finansz írozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk, célra
Költségvetési hiány belső flnanszirozására szolg. pénzforg. bev. felh, célra

8813 Előző évi maradvány
Önkormányzat bevételei mindös§zesen:

17.828.000
200.382.103

(2) Bevételek részletezéséte rendelet I/2. melléklete tartalmazza.

2.§
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének ll20I6. (II.22.) rendeletének 6.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkor mányzat kiadásai
,,6.
(1

)

§

Az Önkormányzat kíadásai

Ft

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célúkiadások
27 .880.714
- K5 13 Tarlalékok
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen:
k9 Finansz ír ozási kiadások
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

K1
K2
K3
K4
K5

25.623.986
6,700.739
28.257.548
5,715.250
34.450.614
5.904,037
300.000
106.952.174
93.429.929
200.382.103
20 fő

(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett)
(3 )

A kiadások részlete zéséte rendelet IlI

és Il3 , mellékletei tartalmazzák.

3.§
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének l12016. (II.22.) rendeletének 7.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
,,7.

(1)

§

Ft

A KÖH bevételei

lú támo gatás o k államháztarlás on be lülrő l
B 2 F e lhalm o zás i c é 1ú tám o gatás o k államháztar-tás on be lülrő l
83 Közhatalmi bevételek
84 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Működési célúátvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen :
B 8 Finansz ír ozási bevételek

42,5I9,645

-ebből. 8813 Előző évi maradvány
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal bevételei mindösszesen:

]1.000
42.529.645

B 1 Működé

s

i

cé

I<öltségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev, műk. célra
költségvetési hiány belső finanszirozására szolg. pénzforg, bev, felh. célra

(2) Bevételek részletezéséte rendelet II/2. melléklete tartalmazza.

10.000

6.7

4.

§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1l20l6. (II.22.) rendeletének 8.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös

Onkormányzati Hivatal kiadásai
,.8.

§

(l) A KÖH kiadásai

Ft

K1 Szernélyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzéilárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célúkiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célúkiadások
Költségvetési kiadások összesen:
tl9 Finanszírozási kiadások
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal kiadásai mindösszesen:

25.842.275
6.653.714
9.716,656

317.000

42.529.645
42.529.615

8fo

(2) Fo glalkoztatottak létszáma
(3)

A kiadások részletezéséte rendelet IIl1 mellékletei tartalmazzák.

zárő rendelkezések
5.§
E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépésétkövetően a I12016.(II.22.)
rendelet a kiegészítésekkelegyütt érvényes.

\

,í"'

',

.4L!J-Attila
kardos
polgármester

A kihirdetés napja:

Ladánybene. 20l6. augusztus l9.nap

.?,-{-_-._^;2"
szádvári Erika
aljegyző

A táblázatban lé\,ó adatok köteleZó feladatokként énell1rezendók. alábontásssal kii]önböZtet\,e

lneg aZ állalnigazfatáSi éS önké[t \,á]lalt feladatokal
],'l, ne]]eklet az 1'

)0l6

1

l] ]2

)

íendelethez

Ladánvbene Közsée Önkormánlzatának 20l6, él,i kiadások alakulása

CoFoG

szakfe-

FogI.

]\lcgneYeZé5

Iadát

999000

Onkonn-i iosalkotás

999000

Onkonn i

999000

SzociáIis f.elIátás

Kl

K2

Szem.

Ní. adót

jutt.

száma

K3 Dologi
kiad.

t.iár.

5 796 986

l 535

,769

K4
Szocpol,
e||.

K6

K5
úk.célú
kiadások

]\l

Bcruházások

K8
K7
Egl,éb
Felújí- felhalm.
tá§ok

céIú

K9 Finansz.
kiadások

Osszesen

kiad.
,l

9), ),16

124 9,7l
i

(ll1]

55i 600

6 650 000

i

iii,íi

7 902 600

ó99 000

í,99 0{]!|

1

{r

]

27 880 711

Tana]ékok

Lr1ll
1r

l3l

]j:(l

96030]

KöZlen]eló

3]5(l

ó8000]

LakóiníJatlan bérbeadása

405 000

680002

Nern ]akóingatlarr bérbeadása

975 000

999000

IKT

999000

OrrL.hiratal

999000

ovodai neve]és

900400

Kienrelt áIlanli van,önk rendezr,

999000

KöZhasznúak fog

()]]]5(r

3 000 000

3 000 000

íennl és ln

,1

975 28.1

l3l
j8

000

000

,t]3 000

1 065 000

5 0,10 000

lJ.i ili$
J fljt]

ll

(l]1]]]

32 855 998

000

l

l7
1,1

]5

l

0 268 000

]

95 000

35 805 645

52 619 000

52 6,19 000

l
8.18

l]{}ii

95 000

35 805 6.15

000

539 032

578 000

|

782 000

í12

037

9

1|tl
999000

Közulak. hidak

999000

Teleotilési ltttlladék

lli]lr]lr

999000

Szennvr íz gr,íiitése

(16:!](]

999000

ViZtermeIéS -kezeléS

1(.]lr l1r

84

1l]i l 6lr

1

40]

8l 3000

1

]]3 000

1

l71 300

111 300

j

Kö7\,ilá [itás
2 l88 000

zöldterrilet-kezelés

592 l70

l

7

27 000

999000

\'áros - és köZsécc
)i.]

L]

i.:]'\Jlti

3 601 000

724 000

3 50,1

93 000

l

52,1

000
000

Haziorvosi alapell

35,1

86]30

Fouorl osi alapellal

2,1l 000

999000

l

család- es nővéd

2

684 000

532 000

7.12

.35] 000
2,11

93l

102

999000
))l

91

050]

sponlét níik es fei]
0.5

közn] lntézlrr

1

968 000

]62 000

55ó 000

4)1 000

l

54 000
1

999000

720 000

Cir,il szerv.múk,tátn
l:ii;lll l,:lili:l', r ; j il1
Egl,házak kozöSségi és hitéleti

(rE](l]!

999000

íit}í}

000

}

,!,

93ll02

§]j

l 9t6

1

l

te\,,

999000

lskola fennfaíása lalsó tacozat)

l!: ]]

999000

ISkola fenltarláSa

,:.,,,.

:,
1

l::\

]],
i

630 000

300 000

300 tl00
,ii}{J

6l l 000

rt89 000

4R9 000

)

.is,i

r|

1)l]

82 550

82 550

,]i1||; Lll]i(3íli : ijj.]

5629l ]

l :5c

a

l

Gvemrek étkeztetés(iSkola)

3

750

]

889928

3

szociális étkeztetés

l

Farrgondnoki.

978 500
:. i

l()6(]](r

Tet tnészetbetr nr ttltom gr

999000

Teleniilési tán],-onk,által 1enn,nv

999000

Lakásfennt,t,norna

999000

onk

999000

relepiilési támogatáS

á]t

onkormánvzat összesen
;]llill il:]ii,:ni

\ ;;:|3]

53,1

800

3 3,19 000
4

] 904 000
1

lL,

j,l9 000

300 000

300 000

l ]13

l 3l3

000

3 602 250

3 602 250

6 1no 739

l

.]r

28 257 518
, i]l, il]i

5 715 250

000

300 000

300 000

n\,úit,lakást

25 623 986

íjt}ít

500 000

500 000

20.00

4l7 300

t -a]

|-.|.) ij|}a]

ernrekr

999000

750
?{il

il;,a
88992

lili*

611 000

i1

j

íelSó tagozat

G\ ernek étkeztetés(óvoda)

56291

9l§ iiü!l

6j0 000

] ],)i j

1191]]

28J 000

3 559 000

26 000

5ó 000
96 000

Ciyil szerr,,nlíik,tátl

íjli{}

658 000

i',',a1l
l)§]1l] l

:sj

a;

658 000

Kón\ ftarl szol}j

000

3 996 000

8 000

000

!:']

]1

2 1.13 500

90 000

1 injja\]

999000
1

l70

}91'! {}l}i|

336 500

0.]5

000

601 000

i].)i

lr6a0:0

2l3 000
226 000

2]6 000

34 450

6l4

í,i|] ciji

5 90,1 037

0

300 000

93 429 929

200 382 103

l líq

ii}i]

Ber,ételek meglratározása fe]használhatóság szerin1
I/2. melléklet a l/20l6,(l1.22,) rendelethez

Ber,ételek alakulása

Ft
önként r,állalt

Kötelező

Bl lllűködési
R l

l

céIútámosatások államháztartáson

összesen

Allarnip,

belülről

Önkornránvzat költsésvetési táIrrogatása:

önkornránl,zati

77 2|6

hivatal nrűk. tárrrosatás

34 762 200

3.1 8 19 ,116

l

505 250

l8

720 000

közutak fenntartása

2

9l4 680

2 911 680

Fs\,éh kötelező feladat tátl]osatása

6 000 000

6 000 000

Lakott külterailettel kapcsolatos feladatok tánrosatása

I 772 250

l

kapcsolatos feladatok támogatása

Zöldteíület-PaZdálkodással

közr,iálositással kancsolatos íéladatok tán-ro gatása
köztenrető

L l,bb)-bd)

9 866

ioscímekhez kapcsolódó kieg,észítés

o1,odanerla gógttsok munkáiát közvetlenül

s. átlasos bértárrrosatása

l57

szociális feladatainak egl,éb támosatása

10 l l9

,772,

250

l57

24 033 600
7 200 000

j33

_l

_526

l0

693 fJJ
l 19 526

8 861 760

8 861 760

Gl,ernlekélkeztetési í-eladatok átlagos bértámosatása

)50

00 000

9 866

7 200 000

4 693

Ovoda nlűködési 1álrrogatása
Települési önkormányzatok

1

24 033 600

átlasos bérlámoeatása

,§05

8 720 000

l00 000

fenntartással kaocsolatos leladatok

olodaoedasósusok

l
l

l8l

l8l

057

Rászoru|ó slernrekek szünidei étkeztetése

1

626

2l0

I 626 210

szociális étkeztetés

1

439 360

l 4j9 j60

Gvem-rekétkeztetésifeladatok üzemeltetési tánrop.atása

Szociális ásazati oótlék (Bl

87 630

87 630

13

l

9_s2 820

l38

67,1 034

3

7l1 000

952 820

könl,tári és köznrűl,elődési feladatok támosatása
Bérkomnenzáció (Bl l5)

önkormánl,zat

2 500 000

2 500 000

Tanvasondnoki szolsáltatás

260 985

260 985

l0l ,lll83,1

költsésyetési támosatása összesen:

057

2 500 000

31 762 200

R 1 6 Támopafásértékíi hevételek

oEp finarrszirozás

3 7l.+ 000

Mkp közfoslalkozatottak

bértán-rosatása

MKP közfoglaIkozatoltak

doloei

tár,T

l0 l33

l0 l33 000

000

I 092 069

l 092 069

ogatása

l4 939 069

Támogatásértékű bel,ételek összesen:
82 Felhalmozási célútámosatások államháztartáson

0

0

11 939 069

belülről

83 Közhatalmi be\,ételek

önkománrzat saiátos ntűködesi berétele
Géniármíiadó

6 000 000

Inarűzési adó

13 000 000

3 000 000

l 200 000

l 200 000

kommunális adó

500 000

500 000

Birsások. pótlekok
önkormánr-zat

6 000 000
l

saiátos működési ber,ételei összesen:

0

20 700 000

3 069 000

3 956 000

0

20 700 000

84 \{űködési bevételek
Míikódési he\,ételek

Esrib

saiát beretelek tberleti diiak.szoc, etk

)

7 025 000

vasvonkezelésből szárnrazó bevétel

300 000

300 000

Tor,ábbszámlázott szol gáltatás

9l6 000

9

16 000

Eer,éb saiát bevételek
kamat bevételek

Esr,éb saiát bevételek összesen:

4 285 000

3 956 000

0

t20 635 903

27 15ó 000

31 762 200

8

21l 000

B5 Felhalmozási ber,ételek
86 N,Iűködési célúáfl,ett pénzeszkózök
B7 Felhalmozási célúá§,ett pénzeszközök
B1-7 költssévetési bevételek összesen

l 7 828 000

B8 Finanszírozási bevételek
RRt 1 Pónzfnroelom

nélkiili hevételek / előző él,i maradvánv

/

l82 551 l03
17 828 000

l7 828 000

Penzíbrs.alom nélküli bevótelek /e]őző ér,i maradr ánl, /

Pénzforsalom nélküli be\,ételek l előző ér,i maradr,ány

/ összesen:

0

l20 635 903

önkormánr zati bel ételek mindösszesen:

1

7 828 000

0

11 981 000

31 762 200

l

7 828 000

17 828 000

200 382

l03

I/3. mellék|et a Il20I6.(IL22.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft
Eseti nénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások

100 000
intézményiellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíi)
Esvéb nem intézménviellátottak
150 000
- ebből: szépkorúak támogatása
200 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbenr
(Szoctv.
200 000
- ebből: önkormánvzati sesélv
45. §.) nénzbeli
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyárt
gy.étk.csomag)
500 000
- ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv.47. §.(1) bek. c)
pontia)
l 013 000
(Szoctv.
200 000
- ebből: köztemetés
48. §.)
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv, előírások
700 000
alapián) adott pü-i ellátás
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv, előírások
1 150 000
alapián) adott term.-i ellátás - csomag
300 000
- ebből: település támogatása (Szoctv. 45. §.) - beiskolázási t. természetbeni
(Szoctv.
302250
45. §.) - lakhatási támogatás
- ebből: település támogatása
(Szoctv,
500 000
45. §.) átmeneti
- ebből: település támogatása
400 000
- ebből: település támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési
5 7l5 250
k4 Ellátottak pénzbeli iuttatásai mindösszesen:
Epvélr működési célúkiadások
120 000
Rendőrsés támosatása
poleárőr Eeyesület
300 000
300 000
Római Katolikus Egyház
3 000 000
Szociális Feladatellátó Társulás
1 300 000
Laiosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület
l71 300
Ladánybene-Fel ső 1ai o s S zennyví z- e7v eztési Önkormányzati Társulás
l95 000
Kecskemét Aranyhomok Egyesület
630 000
Ladánybenei Labdarueó club
Tarlalékok
3 110 261
- Bácsvíz felhalmozás
5 715 000
- Iskola totnaszoba felhalmozás
pl.:
Ladáriybenei
- Képviselői lap-top 2015 évi fel nem használás elhatárolása
991 000
évkönw kiadására
2
400 000
páIy
porlpálya
-S
ázat felúi önerei e
vize sblokk
4 405 000
- ellátottak pénzbeli ellátására évközben, ahova szükséges
1 l 813 053
- tartalék
- P ol sárme steri B ál kie eé szítés e a i átszőtér felúi ításár a, berlházásr a
34 450 614
tr(S Esvéb működési célúkiadások mindösszesen:
Finanszírozási kiadások
35 805 645
Ladánybenei Közös ÖnkormányzatiHivatal ( Intézmény)
.

Ladánybenei csiribiri ovoda ( Intézmén
Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

52 649 000

k9 Finans zir ozási kiadások

93 429 929

összesen

4 975 284

:

I/4. melléklet az 112016. (II.22.) rendelethez

Önkormányzat felhatmozási kiadásai (áfával együtt)
Ft-ban
Beruházások
onkormányzat tár gyi eszköz beszerzés
védőnő társvi eszköz beszerzés
IKSZT tárgyi eszköz beszerzés
Város és közsésgazdálkodásra tárgyi eszköz beszerzés
Lakóinsatlan tárgvi eszköz beszerzés
Nem lakóingatlan táreyi eszköz beszerzes
K ö z fo g alk o ztatotíak tár gy i e s zkö z b e szer zé s
Temető kerékpár tároló kialakítása
Telek vásárlás
Telek vásárlás
K6 Beruházások mindösszesen:
1

F'elúiítások
K7 Felúiítások mindösszesen:

Esvéb felhalmozási célúkiadások
Első lakáshoz iutók támogatása
k8 Ewéb felhalmozási célúkiadások mindösszesen:

699 000
38 000

26 000
1 90 000
38 000

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

0

300 000
300 000

A táblázatban lévő adatok államigazgatlísi feladatokként értelmezendők, alábontís az idei évben netn tcrvezett, mely önkéntes l'eladat lenne.
IIll. melléklet az u 2076.(11.22.) rcndeletl
LldánYben€i Közö§ Önkormánvzati Hivatalának 20t6. évi kiadások alakulása

CoFo
G

01

1

l30

Szakfeladat
999000-1

Fogl.
Megnevezés
száma
Onk. és
onk.hivatal

8

önkormánvzat iisszesen

8,00

Kl

Szem.

jutt.

25 842275

K2
M. adót

K3
Dologi
kiad.

t.jár.

6 653 714 9 716 656

25 842 275 6 653

7l4

9 716 656

K7

K5
K6
Szocpol. Míík.célri Beruháell.
kiadások
zások
K4

Fel jítások

K8

Egyéb
K9
felhalm.
Finansz.
cél kiad. kiadások

42 529 645

317 000
0

0

317 000

0

0

Bevételek meghatározása íblhasználhatóság szerint.
II/2. mellé klet a

1

l

20 I 6.(II.22.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Kiiziis Önkormányzati Hivatalnál
F,t

Kotelezo onként vállalt

B1 Mííkiidésicélrítámogatások államháztartáson beliilr l
82 Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilr l
83 kiizhatalmi bevételek
84 Mííkiidésibevételek
B5 Felhalmozási bevételek
86 Míikiidésicélri átvett pénzeszkiiziik
B7 Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiztik
B1-7 Ktiltssévetésibevételek iisszesen
88 Finanszírozási bevételek
881 3 Pénzforgalom nélkiili bevételek l elózó évi rnaradvány

Államis.

Osszesen
0
0

l0 000

10 000

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0 42 519 645 42 519 645

6 714 000

/

6 714 000

35 805 645 35 805 645

B81 6 Irányítószervi támogatás bevétele

0

Bevételek mindiisszesen

:

0

Osszesen

0 42 529 645 42 529 645

0

42 529 645

IIl3. melléklet a ll20l6,(IL22.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Osszesen:

A

táb|ázatban

ere d

eti elő ir ány zat nem

0
sz

erep

el

.

II/4. melléklet a

Il

20 l

6

.(IL22.) rerrdeletélrez

Felhalmozási kiadások alakulása 1ÁrÁ- val együtt)

Beruházások
lnformatikai eszköz beszerzése. létesítése
Egi,éb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése
K6 Beruházások mindösszesen :

Felúiítások
K7 Felújítások mindösszesen:

254 000
63 000

317 000

0

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
(VIII.
19.) önkormányzati rendelete a helyi építésiszabályokról szóló
|1,12016.
412007. (VI. 14.) rendelet módosításáról
Ladánybene ÖnkormányzatKépviselő-testülete Magyarország Alapíörvényének 32. cikk (1)
pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarországhelryi

a)

önkormány zatairől szőlő 2011 . évi CLXXXX. törvény 13. § ( 1) bekezdésébenkapott
felhatalmazás alapján és az építettkörnyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évt
LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésébenmeglratározoít feladatkörében eljárva a
településfejlesztési koncepcióről. az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 3 r4D0I2. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárásban véleményezési
jogkörében eljáró áIlamigazgatási szeruek és a parlnerségi egyeztetés szereplői véleményeinek
kikérésévela következőket rendeli el:
1.§

A helyi építésiszabályokról szóló

412007 .

7.§(1) bekezdés d) pontja a következő

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

dd| alponttal egészül ki:

,,d0 (Kp) Piac"

2.§

A R 15.§-a következő 6, ponttal egészül ki:
., 6.(Kp) piac"
3.§

AR

A

a 20.§-t

szakaszcímű következő 20lA§-sal egészül ki:
a7aprendeltetésnek megfelelő építményekhelyezhetők el.
(2) Telek: min:600m2
(3) Beépítésmódja:
a) szabadonálló
b) előkert: 5m
c) oldalkert: 5m
(4) Beépítettség:max. 40 %
(5) Epítménymagasság: max. 7,5 m
(6) Zöldfelület: min 40oÁ"

követően..Piac"

,.20lA (i) (Kp) Piac területén az

4.§
R 27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
terület övezeti terve
,,27 . § Q) Y ízgazdálkodási területeket (V)j ellel az igazgatási

ábrázolja és e rendelet fiiggeléke tatla7mazza.
te rületre az általános rendelke

(2) Y izgazdálko dás i

zé s ek

vonatkoznak. "

5.§

következő b.e-b| alpontokkal egészül ki.
,,be) Beck-major Eszakkelet (hrsz: 032,0727l13, 0727l15,0].28,0727l14,035/8,
01 40 l 3 4, 0I 42 l 3 5, OI 40 126, 0 I 40 l 3 5, 0I 40 l 36, 03 6) KÖH azonosító : 27 328
bí) Hosszúszék(hrsz: 0212, 03 l 57, 03 l 56, 03 l 54, 03 l 5 5, 0I 42l 18, 0I 42l I7,
0I42l16, OI42l15, OI421I4,067, 066118, KöH azonosító: 8704I)"

A R 28.§(1) b) pont

a

Helyi építésiszabályzat módosítása

-

rendeletteljóváhagyandó

l

6.§
(1) E rendelet hatálybalépésével a R
a) Igazgatási terület m:l :l0 000 méretarányúövezeti terve megnevezésű 1. melléklete e

rendelet 1. melléklete,
b) Belterület és tanyasor m:1:2 000 méretarányú szabályozási terve megnevezésű 2.
melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(2)

AR

e rendelet függelékét képező

további 6. számű fuggelékkel egészül ki.

7.§

(1) E rendelet jóváhagyását követő 15, napon lép hatályba,hatályba lépésétkövetően hatályáí
veszti és a jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazható, amennyibenaz építésl
vagy telekalakítást kérelmező számára az ijgy kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.
(2)

A ..R" módosítással nem

érirrtett részei válíozatlanul hatályban maradnak.

(3) Jelen rendelet kihirdetéséről ajegyző gondoskodik

,r

.,{-

--i1.----'i\--

Kardos Attila

- l
.. .\,.\.,--|u,_

\_'.at

szádvári Erika

\.

polgármester

a|jegyző

A rendelet kihirdetve:
Ladánybene. 2016. augusztus

1

9.

/
.
( ']----]

\

Helyi építésiszabá|yzat módosítása

- rendelettel

jóváhagyandó

\/\

,\
-^.--\ r__4_--,
/

J

r

1.

A R.

1.

melléklet a 1112016. (VilI. 19.) önkormányzati

melléklete az alábbiak szerint nródosul:

Résészeti lelőhelvek
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He

lyi

ép ítésiszabály

fltd,

.J

zat módosítása - rendelette l j óváhagyandó

il|,,,

\
a
,

rendelethez

2.

melléklet a 11/2016. ryIrl. 19.) önkormányzati

rendelethez

A R 2. melléklete az a|ábbiak szerint módosul:

,#,

Helyi építésiszabályzat módosítása - rendelettel jóváhagyandó

€/i

Il|2016.(VIII. 19. ) önkormányzati

rendelet függeléke, amely R. 6. függeléke

Y ízgazdálkodási területek (C satornák)

S3l20l4,(III.14.) Korm. rendelet 2.§(3)b) pontja szerinti, az á|lam kizárólagos tulajdonában lévő,
ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák:
I. övcsatorna (027,029, 038/1, 03812 hrsz)
II. övc satorna me gho s szabbitása ( 03 5 / 1 3 hrsz)
83/2014.(III.14.) Korrn. rendelet 2,§(3)c) ponda szerinti, egyéb vizek és közcélú vizilétesítmény
Nem az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatorna
XXIII. csatorna meghosszabbítása

Helyi építésiszabályzat módosítása - rendelettel jóváhagyandó

JELE|{LETI Iv
Készült: Ladánybene Községi Onkormány zaí Képvis elő-testületének
2016. augusztus 15- i ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

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

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

8. Szádvári

Erika aljegyző

MEGHÍVOTTAK

