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J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 28. 

napján megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Fedor Attila                                  polgármester 

                                 Tóth Gellért                                             alpolgármester 

                                Gór Gyula                                                 képviselő  

   Ifj. Tóbiás György                                    képviselő 

             Tóth János                                                képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 
    

                                 Hornyákné Szilasi Melinda  aljegyző - jegyzőkönyvvezető 

                                 Gór Katalin                                    pályázatíró referens 

   Bubenkó Béláné   LNÖ elnöke 

 

 

Fedor Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel mind az 5 képviselő megjelent. Javasolja a képviselőtestületnek, 

hogy a napirendi pontokat a meghívóban kiküldöttek szerint tárgyalja. A 

képviselőtestület a javaslatot egyhangúan elfogadta és a napirendi pontokat az alábbiak 

szerint tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról 

           Előadó: Polgármester 

     

2. Ládbesenyő Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó:  Polgármester 

 

3. Ládbesenyő Község Önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

Előadó: Polgármester 

 

4. Belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó szerződés megtárgyalása. 

Előadó: Aljegyző 

 

5 Szociális segélykérelmek elbírálása 

Előadó: Aljegyző 

 

6. Indítványok, javaslatok 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

    1. napirendi pont tárgyalása: 

 

    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

    testületi ülés óta végzett munkáról. 

    Előadó:   Polgármester 

 

Fedor Attila polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, az elmúlt képviselő-

testületi ülés óta eltelt időszakban végzett tevékenységekről. 

- Elmondja, hogy jegyzőasszonyt választottunk, aki 2013. március 1. napján áll 

munkába. 

- Hajdu Zoltán, volt ládbesenyői lakos hagyatéki tárgyalásán szóba kerülő 

ajándékozási szerződés megkötésre kerül, megérkezett az elhunyt lányának, 

Hajdu Emesének a szerződése. 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy engedélyezik a fakitermelést az 

önkormányzat erdejéből, és ehhez megbízási szerződést kell kötni a 

kitermelőkkel. 

- Ismerteti a Start munkaprogram legújabb történéseit, miszerint nincs még teljes 

döntés, de visszahelyezték a korábban mintaprogramnak számító két 

pályázatunkat, a belvízelvezetést és a mezőgazdasági földutak rendbetételét a 

mintaprogramok közé, így újra el kellett végeznünk a pályázat beadását a 

legelőször Edelényben elfogadott jegyzőkönyv szerint, csak a 2013-as 

munkabérekkel kellett már számolnunk. Így 100%-os támogatást kapnánk a 10 

hónapra, 10 emberre. Valószínűleg nem fog március 1-től elindulni a program, 

várjuk a további információkat az indulásról. 

- 4 hónapra kaptunk 3 emberre 85%-os támogatást, így 3 közmunkást vettünk fel, 

megosztva a 4 hónapot 2-2-re, így kétszer három közmunkásnak tudunk 

lehetőséget adni a munkavégzésre. 

- Kiss János elvégzett egy kisgépkezelői tanfolyamot, így egy TÁMOP pályázat 

alapján 100%-os támogatással foglalkoztathatjuk őt 90 napig március 1. 

napjától. 

- A Start munkaprogramban összesen 10 embert foglalkoztathatunk majd, a 

belvízelvezetéshez 5 segédmunkást és 1 szakmunkást vehetünk fel, míg a 

mezőgazdasági földutak rendbetételéhez 4 segédmunkást. 

- A vízügyhöz is küldhetünk 4 embert, ők 4 hónapig fognak ott dolgozni március 

1. napjától. 

- Lakossági kérésre másfél hónapon belül a falu végén egy lámpatestet fognak 

elhelyezni közvilágítás céljából, mert ott beláthatatlan a terület. 

- Van két üres lakhatatlan ház a Rákóczi úton, Kovács Istváné és Hajdu Zoltán 

volt ládbesenyői lakosok éltek ott, amelyekre bontási engedélyt kell kérni, ezt 

már Ózdon lehet intézni. 

- Tájékoztatást ad a kivetett gépjármű és kommunális adók összegéről, amelyek 

egyre kevesebb bevételt jelentenek az önkormányzatunk számára, valamint 

szóba kerül, hogy egy cégnek nagy összegű elmaradása van és néhány 

magánszemély sem fizet több éve.    
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Gór Gyula képviselő javasolja, hogy ki kellene vonatni forgalomból azokat a 

gépjárműveket, amelyek tulajdonosai régebb óta nem fizetik meg a gépjárműadót. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy akkor 

lehet kezdeményezni a gépjárművek forgalomból történő kivonását, ha a tartozás az 1 

évi adótételt meghaladja. 

 

Tóth Gellért alpolgármester szerint az önkormányzatoknak szinte nem is lesz 

lehetősége pályázni, mert nem lesz miből önrészt biztosítani, pedig szükség lenne még 

a településünk fejlesztésére. 

 

Gór Gyula képviselő szerint a temető felé vezető földutat rendbe kellene tetetni, amint 

az idő engedi, mert egy esőzés után teljesen járhatatlan.  

 

 

2./ napirendi pont tárgyalása: 

 

      Ládbesenyő Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása 

       Előadó:   polgármester 

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy minden képviselőtestületi tag megkapta a 

2013. évi költségvetés tervezetét a mellékletekkel együtt. Akinek van kérdése, 

javaslata szíveskedjen megtenni.  

Felkéri Hornyákné Szilasi Melinda aljegyzőt, hogy ha van hozzáfűzni valója, tegye 

meg. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző ismerteti az előterjesztést. 

 

Fedor Attila polgármester javasolja elfogadásra és felteszi szavazásra a 2013. évi 

költségvetési rendelet tervezetet az előterjesztett mellékletekkel együtt. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
 

 

2/2013. (III.01.)sz. rendelete 

 

 

a 2013. évi költségvetéséről 
 

Jelen rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3./ napirendi pont tárgyalása: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

Előadó: polgármester 

 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy határozatot kell hozni az önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról a 

költségvetési évet követő 3 évre. Elmondja, hogy az előterjesztést minden képviselő 

megkapta.  

 

Tóth Gellért alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést megfelelőnek tartja, és 

javasolja elfogadásra. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                    Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                        

                                    17/2013.(II.28.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása a költségvetési évet követő három évben.   

 

1.) Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 

(továbbiakban: Aht.) 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 

(továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2013. évet követő három évre várható 

összegét a határozat mellékletét képező táblázatban 

bemutatottak szerint jóváhagyja. 

2.) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat 

megfelel a Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdésében foglalt 

követelménynek, amely szerint: „ az önkormányzat 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 

tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető 

ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az 

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2013.december 31. 

Felelős: polgármester 
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4./ napirendi pont tárgyalása: 

 

     Belső Ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó szerződés megtárgyalása. 

Előadó: aljegyző 

      (Az szerződés - tervezet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi). 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy sikerült kiválasztani az árban is megfelelő 

belső ellenőrt, és ismerteti a szerződés tervezetet, majd javasolja elfogadásra. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 

llenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                    Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                        

                                    18/2013.(II.28.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó szerződés 

elfogadása   

 

Ládbesenyő Önkormányzat Képviselő-testülete a belső 

ellenőrzési feladat ellátásra kiküldött szerződés – tervezetet 

megtárgyalta, és azt jóváhagyta.   

 

Határidő:   15 nap 

 

Felelős:   polgármester 

 

 

5/ napirendi pont tárgyalása: 

 Szociális segélykérelmek elbírálása 

Előadó: aljegyző 

 

A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

6/ napirendi pont tárgyalása: 

 Indítványok, javaslatok 

 

Fedor Attila polgármester ismerteti Edelény Város Polgármesterének levelét, 

melyben a közösen üzemeltetett Szociális Szolgáltató Központ családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatok 2013. évi várható költségvetési bevételei 

illetve kiadásai állnak. Elmondja, hogy Ládbesenyő Önkormányzatának 2013. évben 

várhatóan a gyermekjóléti szolgálat ellátásához 19.456.-Ft, a családsegítéshez 

135.979.-Ft hozzájárulást kell fizetni. Kéri, hogy az imént ismertetett összegeket a 

képviselő-testület határozattal fogadja el. 
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Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő testületének 

                                      19/2013.(II.28.) HATÁROZATA 
Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásaihoz való      

hozzájárulás                                  

                                       

 Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő- 

                                      testülete a Szociális Szolgáltató Központ 

                                      Edelény, Árpád út. 29. székhelyű Intézet által ellátott  

                                      Családsegítéshez 135.979.-Ft, és gyermekjóléti szolgáltatás  

                                         Szakfeladatokhoz 19.456.-Ft összeggel járul hozzá 2013. 

évben. 

 

                                      Határidő:        azonnal 

                                      Felelős:            polgármester 

 

 

  

 

Fedor Attila polgármester ismerteti a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak 

Egyesületének kérelmét, melyben fenntartási költségükhöz kérik az önkormányzat 

támogatását.  

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                    Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                        

                                    20/2013.(II.28.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének 

támogatása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak 

Egyesületének 5.000.-Ft azaz Ötezer forint működési 

támogatást nyújt. 

 

                                      Határidő:        15 nap 

                                      Felelős:            polgármester 
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Fedor Attila polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az idén is 

lehetősége nyílik az önkormányzatnak emberek foglalkoztatására a Bódvavölgyi 

Vízgazdálkodási Társulatnál. Ez 5 fő foglalkoztatását jelentené 4 hónap időtartamra, 

az önkormányzatnak havonta fejenként 3.500.-Ft-tal kellene hozzájárulni ezen 

személyek foglalkoztatásához. Kéri a testület hozzájárulását.  

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                    Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                        

                                    21/2013.(II.28.) HATÁROZATA  

 

                                     Tárgy: Közmunkaprogramban való részvétel. 

 

                                     Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                     döntött, hogy a Felső-Bódva Völgyi Vízgazdálkodási Társulat 

                                     által szervezett közmunka program keretében 5 fő  

                                     foglalkoztatását igényli és azt támogatja. 

                                     A képviselő-testület vállalja, hogy 3.500.-Ft/fő/hó ún. tagi 

                                     hozzájárulást, 17.500.-Ft/hó, 2013. március 1. napjától –  

                                     2013. június 30. napjáig a Felső-Bódva Völgyi 

                                     Vízgazdálkodási Társulás részére megfizeti. 

                                     Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Felső-Bódva 

                                     Völgyi Vízgazdálkodási Társulással a szerződés megkötésére. 

 

                                     Határidő:     2013. április 15.  

 

                                     Felelős:         polgármester 

 

 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy Budapest átadja Szögligetnek az 

Andrástanyai Lengyel Múzeumot, így odaköltöztetik a benne található tárgyakat. 

Mivel a múzeum tárgyai az andrástanyaiakhoz kötődnek, mi is tudunk helyet 

biztosítani egy részének.  

 

Bubenkó Béláné a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondja, hogy 

amennyiben lehetőség van rá, szeretnének Ládbesenyőben egy saját Lengyel 

Múzeumot létrehozni az itt maradt tárgyakból, Rémiás Tibor segít még anyagokat, 

fotókat beszerezni, és mivel van az önkormányzatnak egy használaton kívüli kis háza a 

Rákóczi úton, annak egy részében lenne ez a múzeum kialakítva, ha a Ládbesenyői 

Önkormányzat segítségét adja. Ígéri, hogy megpróbál segítséget szerezni a múzeum 

létrehozásához, pályázat beadását vállalja. 
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Fedor Attila polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Szögligeten a tájház mellett 

fogják üzemeltetni a múzeumot, Budapest bérleti díjat fizet majd érte. Ha mi bérbe 

adnánk a kis házunkat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak, akkor egyszerűbb 

lenne a pályázatok beadása erre. A jelenlegi pénzügyi helyzetben sajnos anyagi 

támogatást nem tud az önkormányzat biztosítani. 

 

Bubenkó Béláné Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megpróbál segítséget 

kérni a múzeum kialakítására az Országos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattól. 

 

Gór Gyula képviselő javasolja, hogy karbantartásra, rendbetételre, állagmegóvásra is 

pályázzon a Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

Bubenkó Béláné Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondja, hogy 

rendezvényekkor az üstöket, üstházat a falu lakosságától kell elkérni, és a 

visszaszállítással mindig gond van. A Nemzetiségi Önkormányzat vesz egy üstöt, hogy 

ne kelljen mindig a faluból összeszedni. 

 

Fedor Attila polgármester szerint a Községi Önkormányzat is vegyen 2 üstöt, és 

akkor éppen elég ételt lehet főzni a rendezvényeinken részt vevő vendégek számára. 

 

Tóth Gellért alpolgármester is egyet ért ezzel a javaslattal, hiszen nem kerül sokba. 

 

Bubenkó Béláné Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy 2013. március 12. napján közmeghallgatás tart a Nemzetiségi 

Önkormányzat, melyre várja a testületi tagokat. 

 

Fedor Attila polgármester, mivel több indítvány javaslat nem hangzott el, 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Elmondja, hogy a 

továbbiakban az ülés zárt üléssel folytatódik.  

 

 

K.m.f 

           

 

 

 

              Fedor Attila                                                        Hornyákné Szilasi Melinda 

              Polgármester                                                             Aljegyző 
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1. sz. melléklet 

Községi Önkormányzat 

3780. Ládbesenyő, Kossuth út 64. sz. 

Tel.Fax.: 06-48/525-115. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁDBESENYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ládbesenyő, 2013. február 13. 
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Készítette:  Hornyákné Szilasi Melinda 

        Aljegyző  

 

E  L Ő T E R J E S Z T  É S 

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013.  február 28. -án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: 2013. évi költségvetés megtárgyalás, illetve elfogadása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése szerint a 

jegyző által elkészített rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló 

törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.  

A korábbi években elkezdett szigorú, következetes gazdálkodást kell folytatni a 2012-

es költségvetési évben is annak érdekében, hogy az önkormányzat fizetőképességét 

megőrizze.  

2012. őszén már elkezdődött a közigazgatás gyökeres átszervezése, közös 

önkormányzati hivatalok létrehozása, valamint a járási rendszerek kialakítása,  feladat 

megosztások.  

A változásban lévő bizonytalan helyzetben még több türelmet és erőfeszítést igényel a 

költségvetési terv betartása.  

Helyzetértékelés 

 Ládbesenyő Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jellemzőit, tendenciáit a 2012. 

évi költségvetés és a végrehajtásáról szóló költségvetési jelentések, beszámolók tartalmazzák. 

A költségvetési törvényben meghatározott irányelvek mellett, a 2012. évi teljesítési adatok az 

egyik legfontosabb kiindulási pontja a 2013. évre vonatkozó pénzügyi terv készítésének. 

 A fentiekkel ellentétben van néhány olyan elem, melynek tekintetében nem 

folytathattuk az elmúlt évek jól bevált gyakorlatát a költségvetés készítésekor. A 

Körjegyzőség  (mint 2012. december 31. napjáig létező költségvetési szerv) beleépült a 

székhely önkormányzat költségvetésébe. Ez az egyik fő oka annak, hogy a tavalyi 69.629 E 
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Ft-os költségvetési főösszeg helyett az idén 44.505 E –Ft-tal számolunk.  A 2013. január 1. 

napjától létrejött Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal teljes költségvetése Szendrőlád 

község Önkormányzat költségvetésébe épül be. 

 

Bevételi oldal 

 

 Az önkormányzat bevételei a hatályos jogszabályok figyelembe vételével kerültek 

megtervezésre. 

 Az intézményi működési bevételek között szerepel a lakosság felé kiszámlázott 

szolgáltatások ellenértéke ( fűrészelési, fűnyírási díj, falugondnoki autó bérleti díja).  

 A saját működési bevétel jelentéktelen hányadot képvisel, ebből jelentős növekedéssel 

nem számolhatunk, ugyanis a fűrészelés, fűnyírási díj ellenértéke nem változott.  

A falugondnoki autó magáncélú használatáért egy – két alkalommal történt az elmúlt évben 

befizetés.  

 Az önkormányzatot megillető átengedett és megosztott bevételeket a Magyar 

Államkincstár összegszerűen közli. 

 

 SZJA helyben maradó része, valamint az SZJA jövedelem különbség mérséklése  

állami támogatás 2013. évtől teljesen megszűnt, ez a 2012. évben 8.991 E Ft bevételt 

jelentett az önkormányzatnak.  

 Átengedett központi adóként a bevételek között szerepel a gépjárműadó, melynek az 

eddigi  100 % helyett 40% - a illeti meg az önkormányzatot. E tekintetben az előzőek 

miatt, valamint a gépjármű állomány csökkenése miatt jelentős bevételkieséssel 

számolhatunk. meg milyen arányban történnek majd meg a gépjárművek forgalomból 

való kivonása. A tavalyi évhez viszonyítva a 60 % - os mértékű bevétel elvonás 5.190 

E Ft bevételkiesést jelent.   

  A közfoglalkoztatás keretében, illetve a START munkaprogram tekintetében a 

költségvetés készítésekor az utolsó pillanatig folytak a központi szervekkel az 

egyeztetések. Bizonyos programokat, amelyekre az önkormányzat tavaly 

novemberben pályázott ki vettek a START Munkaprogram mintaelemei közül. A 

későbbi álláspont az volt, hogy néhány mégis maradhat. Tekintettel a „nem pontos” 

információkra a költségvetésbe az első körben tervezett startmunka programok 

bérjellegű költségei, valamint közterhei kerültek betervezésre, ezeknek támogatási 
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arányában a támogatási összeg is a bevételi oldalon. Amennyiben a kérdés tisztázódik, 

a költségvetést módosítani szükséges majd.   

 Átvett pénzeszközként:  Itt szerepel a  normatív gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők juttatása, valamint kistérségtől könyvtár üzemeltetési feladatokra kapott 

2012. évi 180 E Ft támogatás. 

 

A felhalmozási bevételek forrás szerinti összetételét a 3. sz. melléklet tartalmazza. A 

mellékleten kitűnik egy jelentősebb összegű felhalmozási célú bevétel, melyet a Ládbesenyői 

Víziközmű Társulattól jogutódként kapunk. Ezen összeg bizonyos részét pályázati 

céltartalékra különítettünk el, nem ismerve a 2013. év pályázati lehetőségeit.  

 

Az önkormányzati vagyon bérleti díján belül többek között a koncesszióba adott 

vagyontárgyak (gázhálózat) használatáért az üzemeltető által fizetett díj került betervezésre.  

A ivóvíz-, és szennyvíz hálózat üzemeltetéséből előreláthatólag 4-5 évig nem számíthatunk 

bevételre, hiszen az új üzemeltető elkezdte a rendszer felújítását (vízmérőóra cserék), 

melynek költsége lényegesen meghaladja az önkormányzatot – a fogyasztott mennyiség – 

alapján megillető használati díjat.  

 

Kiadási oldal 

 

Ládbesenyő Önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási /fejlesztési/ 

kiadásokra oszthatjuk. 

 

Bérgazdálkodás esetében: közalkalmazottak esetében a középfokú végzettséghez kötött 

munkakörökben a garantált bérminimum 108.000.-Ft-ról 114.000.-Ft-ra változott. A 

közszférában dolgozók bérkompenzációra jogosultak.  

 

Munkaadókat terhelő járulékok mértéke nem változott szociális hozzájárulási adóként kell 

fizetni. Mértéke ugyanúgy 27 %. Közhasznú foglalkoztatás esetében az önkormányzatoknak a 

járulékok felét kell megfizetniük.  

 

Dologi kiadásoknál a tavalyi teljesítési adatokat vettük figyelembe.    
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Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatások: A rendszeres és eseti pénzellátások, 

támogatások előirányzatát tartalmazza a jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

Pénzbeli és természetbeli szociális ellátások alapjául szolgáló öregségi nyugdíjminimum 

összege, mely 28.500.-Ft. A járási rendszerek kialakításával a közgyógyellátás, illetve a 

normatív ápolási díj kikerült jegyzői hatáskörből, így ezen juttatások tervezésével már nem 

kellett számolnunk.    

 

Általános tartalékként működésre beépítésre került 500 e Ft, mely előre nem látható kiadások 

fedezetére szolgál.  

 

Beruházások, fejlesztések 

 

Ládbesenyő község Önkormányzatának talán megalakulása óta nem volt ilyen 

lehetősége, mint a 2012 –es évben volt, és a 2013. évben lesz. A Ládbesenyői Víziközmű 

társulat jogutódlással megszűnt, hiszen a cél megvalósult (amiért létrejött 2004-ben a társulat) 

-azaz a község teljes egész területén kiépült a szennyvízhálózat. 

A szennyvízberuházás kapcsán a lakosság által megkötött lakástakarék pénztárak 

egyenlegének egy részét 2012. évben már az önkormányzat számlájára utalta a pénzintézet, az 

idén felmondott szerződések egyenlege 2013. I. negyedévében fog megérkezni.  

 Ezen pénzösszeg lekötését javasoljuk, mindaddig amíg az önkormányzatnak nincs rá 

szüksége. 

 

Feladatok végrehajtását szolgáló eszközök 

 

A dolgozók képzését, továbbképzését, átképzését a megfogalmazott célok szolgálatába 

kell állítani, a rendelkezésre álló forrásokat ennek figyelembe vételével kell felhasználni. 

A működési költségek tervezésénél – a működőképesség biztosítása érdekében – jogszabályi 

változások figyelembe vételén túl legalább az infláció mértékét indokolt ellentételezni. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A jelenlegi központi szabályozás függvényében a pénzügyi keret lehetőség jelentősen 

csökkent. A települési érdekek, célok érvényesítése és a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó 



 14 

feladatok továbbra is biztosítottak a felhalmozási kötelezettségvállalások terén a  

mértékletesség elve betartásával. 

 

Jelenlegi költségvetésünkből egyértelműen kitűnik, hogy a 34.845 E Ft működési 

bevétellel szemben, 39.618 E Ft működési kiadás jelentkezik.  A kettő közötti különbséget 

(4.773 E Ft-ot) a felhalmozási bevételek terhére tudtuk betervezni.  

A 2012. évi pénzmaradvány melyet a beszámoló elkészítéséig vizsgál felül az 

önkormányzat, részben fedezni fogja a fenti különbséget. Azonban elgondolkodtató, hogy a 

működtetési kiadásokon belül, hol tud takarékoskodni az önkormányzat, valamint 

átgondolandó az is, hogy az eddigi években saját hatáskörben nyújtott (pénzbeli és 

természetbeni támogatások) továbbra is fenntarthatóak-e.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési tervezetben 

megfogalmazottakat, illetve a község pénzügyi stabilitását figyelembe véve hozza meg 

javaslatát, döntését a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.  

 

 

Ládbesenyő, 2013. február 13. 

 

 

 

 

 

             Fedor Attila sk. 

                           polgármester 
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Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…… /2013.(…...) számú önkormányzati rendelet-tervezete 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés 

végrehajtásának szabályairól  

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. Törvény ( a továbbiakban Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. 

 

(1) A rendelet hatálya Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselőtestületére, bizottságára 

terjed ki.  

 

 

 A költségvetés bevételei és kiadásai  

 

2.§: 

 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 

44.505 e Ft-ban, ezen belül 9.660 e Ft felhalmozási bevételben, 34.845 e Ft működési 

bevételben, kiadási főösszegét 44.505 e Ft-ban, ezen belül: 

 

 

13.049 e Ft  személyi juttatásban 

  2.036 e Ft munkaadókat terhelő járulékban 

10.212 e Ft dologi kiadásban, ezen belül 

     667 e Ft egyéb folyó kiadásokban 

     500 e Ft általános tartalékban 

14.321 e Ft támogatásban, pénzeszköz átadásban 

  4.387 e Ft felhalmozási kiadásban állapítja meg. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti 

megoszlását a rendelet 1. 2. számú mellékletei tartalmazzák.  

 

3.§. 

 

A képviselő –testület több éves kihatással járó kötelezettségének előirányzatát éves 

bontásban a 5. sz. melléklet szerint fogadja el, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait 

véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 

 

4. §. 

 

A 2013. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  



 16 

 

 Az önkormányzat létszámgazdálkodása 

 

5.§. 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 10 főben 

határozza meg:  

  

Önkormányzatunknál dolgozó létszám /főfoglalkozás./ 2 fő 

1 fő társadalmi megbízatású 

polgármester 

Közhasznú dolgozók       8 fő 

 

(2) Létszám növelését csak a képviselő-testület engedélyezheti.  

 

 Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

6.§. 

 

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester a felelős.  

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2013. 

évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, 

valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos 

felhasználására. Amennyiben a jóváhagyott előirányzattól eltérően túllépés keletkezik, 

arról a következő testületi ülésen a polgármester köteles részletes tájékoztatást adni. Ha a 

testület a tájékoztatás megalapozottságát vitatja, akkor vizsgálni kell annak okát és a 

felelősség megállapítását. 

 

(2) A pénzügyi egyensúly betartása miatt a polgármester minden hónap végén köteles a 

Képviselő-testületet a bevételek és kiadások alakulásáról tájékoztatni  

 

(3) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselőtestület a zárszámadási rendeletével egy 

időben hagyja jóvá. 

 

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 

(5) Az Önkormányzat fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok 

megvalósításának megszervezése a polgármester feladata. 

 

(6) Önkormányzati biztost kell megbízni, ha a közös önkormányzati hivatal állandó 

kirendeltségének elismert tartozásállománya eléri az Áht. 71. §. (4) bekezdésében foglalt 

időtartamot és mértéket. 

 

(7) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

minden esetben fenntartja magának. 
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(8) A normatív kötött felhasználású állami támogatásokat csak a célnak megfelelően lehet 

igénybe venni.  

 

(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.  

 

(10) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az 

önkormányzat intézménye által javasolt átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet 

módosítására az Áht. 34. §.-ában és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. ( a továbbiakban: 

Ávr.) 42. §. – 44. §. –ban foglaltakat kell alkalmazni.  

 

(11) A házi pénztáros kifizetések napja minden hónap 5. napja , ha ezek munkaszüneti napra 

esnek, akkor az 5-e előtti utolsó munkanapon esedékes a kifizetés.  

 

7.§. 

(1) A közös önkormányzati hivatal a saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét – a 

 jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájában és számlarendjében 

köteles rögzíteni. 

 

(2) Köteles továbbá a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor 

 érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a  szükséges 

módosításokat végrehajtani. 

 

(3) Az évközi előirányzat-módosításokról – a jegyző által előírt formában – a 

 hivatalnak naprakész nyilvántartást kell vezetnie.  

Kötelezettségvállalás, számlavezetés  

8.§. 

(1) Ládbesenyő Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az 

általa felhatalmazott személy vállalhat. Minden 100.000 Ft feletti kötelezettségvállaláshoz 

a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. 

 

(2) Ládbesenyő Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt 

OTP Bank Nyrt. Edelény Városi Fiókjánál vezeti. 

 

9.§. 

 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 

melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. 
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(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A 

megfelelős működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 

gondoskodni.  

 

Záró rendelkezések 

 

10.§. 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. 

évi költségvetés végrehajtása során 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.  

 

     (2 ) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2012. évi költségvetésről és   

a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2012. (II.24.) önkormányzati 

rendelet.  

 

 

 

 

         Fedor Attila sk.    Hornyákné Szilasi Melinda sk. 

                       polgármester         aljegyző 

  

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. február „       „ napján.  

 

 

 

Ládbesenyő, 2013. február „     „ 

 

 

 

 

 

Hornyákné Szilasi Melinda 

           aljegyző 
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1. sz. melléklet 

B E V É T E L E K 

 

Önkormányzat Körjegyzőség összevontan. 

 

       adatok E Ft-ban 

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 30 

Fűrészelési, fűnyírási díj, 

falugondnoki autó bérleti díja 

100 

OTP Bank Nyrt.-től származó 

bevétel 

5 

Talajterhelési díj 25 

Intézmény működési bevétele 160 

Pótlékok, bírságok 400 

Gépjárműadó 5.500 

Mag.szem.komm.adó 1.300 

Helyi és átengedett központi 

adóbevételek: 

7.200 

Önkormányzati hivatal 

működésének tám., település üzem. 

5.842 

Egyéb kötelező önkormányzati 

feladatok támogatása:  

3.000 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális 

ellátásokhoz 

2.745 

Szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatás feladatai 

- falugondnoki szolgáltatás tám.  

1.997 

Könyvtár, közművelődési 

felad.tám.:  

346 

Normatív hozzájárulások 

összesen: 

13.930 

Egyes jövedelempótló tám. kieg. 5.710 

Kieg. tám.szoc.felad.összesen: 5.710 

Rendszeres gyermekvéd. tám. 400 

Közhasznú támogatás, Start, Támop 7.265 

Könyvtár üzem. szolg.  kistérs.tám. 180 

Támogatásértékű működési bev. 7.845 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN : 

34.845 

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL: 9.660 

BEVÉTELEK: 44.505 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

2. sz. melléklet 

K I A D Á S O K 

 

Helyi önkormányzat összes kiadása 

 

 

             adatok E Ft-ban 

Rendszeres személyi juttatások 9.473 

Nem rendszeres személyi juttatások 168 

Külső személyi juttatások 3.408 

Személyi juttatások összesen: 13.049 

Szociális hozzájárulási adó 1984 

Cafetéria kifizetői adó 52 

Munkáltatót terhelő járulékok összesen:  2.036 

Intézményi, üzemeltetési fenntartási kiadások  

( irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, tüzelőanyag, hajóanyag, készletbeszerzés ) 

2670 

Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások 

(telefon ktg., áramdíj, vízdíj, karbantartási díj, gázszolg, egyég üzemeltetési ktg. ) 

4775 

ÁFA, Belföldi kiküld., Repr., Egyéb kül. kiad 2100 

Dologi kiadások összesen: 9545 

Adók, díjak, biztosítási díjak 667 

Egyéb folyó kiadások összesen:  667 

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 10.212 

Közös önkormányzati hivatal 4085 

Háziorvos 240 

Gyermekorvos 60 

Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás 156 

Műk. célú p.e. átad. váll. ( belső ellenőrzés) 120 

Műk. célú p.e. átad. váll. ( vízgazdálkodási társulat) 60 

Műk.c.p.e. átadás Edelény Önk. 

( gyermekjóltéi felad., családsegítés) 

250 

Egyéb szervezet támogatása, ebből 
                                                         - alapítvány 

                                                             - rendőrség 

                                                             - egyház 

280 

60 

20 

200 

Műk.c. pénzeszköz átadás összesen: 5.251 

Óvodáztatási támogatás 50 

Rendszeres szociális segély 400 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5500 

Normatív lakásfenntartási támogatás 1000 

Átmeneti segély 250 

Természetben nyújtott átmeneti segély 20 

Temetési segély 200 

Köztemetés 150 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 400 

Önkorm. saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátások, ezen belül: 

                      -Bursa Hungarcia Felsőokt.ösztönd. 
                      - iskolakezdési támogatás 

                       - karácsonyi ajándékozás  

600 

50 

150 

200 
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                      - általános isk. bérlettámogatása 200 

Önkorm. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátások, ezen belül: 

                                       - karácsonyi ünnepség, mikulás csomag   
                                        - falunap 

 500 

    150 

     350 

Társadalom és szoc. politikai juttatások 9.070 

Általános tartalék 500 

Működési célú kiadások összesen:  40.118 

Felhalmozási kiadás: 4.387 

Kiadások mindösszesen: 44.505 
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3. sz. melléklet  

adatok e Ft-ban 

K I M U T A T Á S 

 

 

A FELHALMOZÁSI 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAIRÓL 

 

 

 

BEVÉTELEK 

 

 

 

I. Felhalmozási bevételek 

 

Üzemeltetésből származó bevétel:           160 

Ládbesenyői Víziközmű-társulattól jogutódlással átvett LTP megtakarítások:             9.500 

Felhalmozási bevételek:                    9.660 

 

 

 

 

 

KIADÁSOK 

 

 

 

I. Felhalmozási kiadások 

ELMIB részvényvásárlás           278 

Faluközpont színpad felé tető építés:                     800 

Önk. ép. Akadályment. kapcs. Környezetvédelmi alap képzése Monitoring      50 

Rendezési terv készítés           650 

Pályázati céltartalék                    2.609 

Felhalmozási kiadás:                                                                                                         4.387 
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4. sz. melléklet 

K I M U T A T Á S 

 

 

A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK SZAKFELADATOS TERV.-RŐL 

  

     adatok e.Ft.-ban 

Szakfeladat 

száma: 

Szakfeladat 

megnevezése: 

Személyi jellegű 

juttatások:. 

Közteher: Dologi 

kiadások: 

Tartalék Pénzeszköz 

átadás: 

Szakfeladat 

összes 

kiadása: 

Létszám: 

/ fő / 

360000 Vízellátás   445  60 505  

382101 Települési hulladék kez.   1460   1460  

841126 Igazgatás  4656 644 3330  4205 12835 1 

841402 Közvilágítás   635   635  

841403 Községgazdálkodás   2395  986 3381  

889928 Falugondnoki szolgálat 1722 428 1527   3677 1 

890442 Közhasznú fogl.hosszú t. 6467 914 130   7511 8 

910501 Közművelődési tevék. 204 50 290   544  

882111 Rend.szoc.segély      400 400  

882111 Fogl.helyettesítő tám.      5500 5500  

882113 Norm. lakásfenntart. tám.     1000 1000  

882117 Rendszeres gyerm.véd.      400 400  

882119 Óvodáztatási támogatás     50 50  

882122 Átmeneti segély     270 270  

882123 Temetési segély     200 200  

882203 Köztemetés     150 150  

889924 Családsegítés      1100 1100  

 Jogcímenkénti működési 

kiadás összesen. 
13049 2036 10212 - 14321 39618  10 

 Általános tartalék - - - 500 - 500 - 

 Működési kiadások 

összesen 

13049 2036 10212 500 14321 40.118 10 
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5. sz. melléklet 

Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokról 

2013. 

     adatok E Ft-ban 

 

 

Sor- 

szám 

Kötelezettség 

jogcíme 

Kötelezettség-  

vállalás  

éve 

Összes 

vállalt 

kötelezettség 

Kötelezettségek a következő években 

Még fennálló 

kötelezettség 
2013. 2014. 2015. 

2016.  

után 

1 2 3 4 6 7 8 9 10=(6+…+9) 

1. Részvényvásárlás (ELMIB Zrt.) 2007-2017 2007 2 686 278 287 295 538 1398 

 



 25 

 

                                   ELŐIRÁNYZAT ÜTEMTERV 2013. ÉVRE 

                     6. sz. melléklet 

1. Megnevezés Jan. Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen: 

2. Bevételi előir.                           

3. Saját int.m.bev. 13 14 13 14 13 13 14 13 13 14 13 13 160 

4. Gépj., komm.adó, pót     3600           3600       7200 

5. Normatív hj. 1160 1160 1162 1160 1168 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 13930 

6. Kieg.tám.szoc.f.össz 475 475 480 475 475 480 475 475 475 475 475 475 5710 

7. Tám.ért.műk.bev. 654 654 654 654 653 654 654 654 653 654 654 653 7845 

8. Felhalmozási bev.     9500 160                 9660 

9. Bev.összesen: 2302 2303 15409 2463 2309 2307 2303 2302 5901 2303 2302 2301 44505 

10. Kiadási előir.                           

11. Személyi juttatások 750 750 1090 1210 1210 1210 1416 1416 1416 1090 741 750 13049 

12. Munk.terh.járulékok 133 203 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2036 

13. Dologi kiadás 795 796 796 795 796 795 795 795 796 795 796 795 9545 

14. Egyéb folyó kiadás 56 55 56 55 56 56 55 56 56 55 55 56 667 

15. Műk.c.p.eszk. átadás 353 353 454 453 353 353 644 354 543 394 453 544 5251 

16. Társ. szocpol. juttatás 755 758 755 755 755 760 755 755 756 755 756 755 9070 

17. Általnos tartalék 41 41 45 41 42 41 41 43 41 41 42 41 500 

18. Felhalmozási kiad. 23 23 23 23 746 423 423 349 1960 23 348 23 4387 

19. Kiad.összesen: 2906 2979 3389 3502 4128 3808 4299 3938 5738 3323 3361 3134 44505 

20. Havi előir. eltérés -604 -676 12020 -1039 -1819 -1501 -1996 -1636 163 -1020 -1059 -833 0 
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2. sz. melléklet 

 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

a 2013. február 28. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a helyi 

önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésıbb a költségvetési 

rendelet határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) 

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 

saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható 

összegét. 

 

A Stabilitási tv. 10. § (3) és (11) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 

keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat 

adott évi saját bevételeinek 50%-át, amelybe nem számítandó bele a likvid hitelből származó, 

az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának 

biztosítására szolgáló adósságot keletkeztetı, de beleszámítandó a kezesség,- illetve garancia 

vállalásból eredı jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege. 

 

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza: 

 

„Az önkormányzat saját bevételének minősül: 

 

1. a helyi adóból származó bevétel, 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog 

   értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat    értékesítéséből      

vagy privatizációból származó bevétel, 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.” 

 

A fent említett jogszabályhelyek alapján az önkormányzat saját bevételeit és fizetési 

kötelezettségeit az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

Ládbesenyő Község Önkormányzat saját bevételei: a magánszemélyek kommunális adója, 

gázhálózat használati díja, a Víziközmű társulat által felvett hitellel kapcsolatos 

kezességvállalás megtérülése, pótlék- és díjbevételek összessége. 
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A fentiek alapján, az alábbi határozati – javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének  

..…/2013. (II.28.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása a költségvetési évet követő három évben 

 

1) Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban: Áht.) 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az 

önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

(továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2013. évet követő három évre várható 

összegét a határozat mellékletét képező táblázatban 

bemutatottak szerint jóváhagyja.  

 

2) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel 

a Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, 

amely szerint: „az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes 

fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet 

futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az 

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”. 

 

Határidő:  azonnal, illetve 2013. december 31. 

 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Kérem az előterjesztést megvitatni, majd jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

 

Ládbesenyő, 2013. február 22. 

 

 

 

       Fedor Attila 

       polgármester 
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Melléklet a …../2013. (II.28.) számú határozathoz 

Megnevezés Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

Összesen 
7=(3+4+5+6) 

2013 2014 2015 2016. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Helyi adók 1 1300 1300 1300 1300 5200 

Osztalékok,koncessziós díjak 
2 160 160 170 180 670 

Díjak, pótlékok, bírságok 3 560 400 350 350 1660 

Tárgyi eszközök, immateriális 
javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, 
Vagyonhasznosításból 
származó bevételek 

4 0 0 0 0 0 

Részvények, részesedések, 
értékesítése 5 0 0 0 0 0 

Vállalatértékesítésből, 
privatizációból származó 
bevételek 6 0 0 0 0 0 

Kezességvállalással 
kapcsolatos megtérülés 7 9500 0 0 0 9500 
Saját bevételek (01+…+7) 8 11520 1860 1820 1830 17030 

Saját bevételek (08. sor) 50 
%-a 9 5760 930 910 915 8515 

Előző év(ek)ben keletkezett 
tárgyévi fieztési kötelezettség 
(11+……+17) 10 0 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 11 0 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és 
annak tőketartozása 12 0 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 13 0 0 0 0 0 

Adott váltó 14 0 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 15 0 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 16 278 287 296 304 1165 

Kezességvállalásból eredő 
fizetési kötelezettség 17 0 0 0 0 0 

Tárgyévben keletekezz, III. 
kötelező, tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség 
(19+….+25) 18 278 287 296 304 1165 

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 19 0 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 20           

Adott váltó 21           

Pénzügyi lízing 22           

Halasztott fizetés 23           

Kezességvállalásból eredő 
fizetési kötelezettség 24           

Fieztési kötelezettség 
össszesen (10+18) 25 278 287 296 304 1165 

Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel (09-
25) 26 5482 643 614 611 7350 
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3. sz. melléklet 

 
 

M E G B Í Z Á S I    S Z E R Z Ő D É S 

 

 

belső ellenőrzési feladat ellátására 
 

 

 

Amely létrejött  

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat  

székhely: 3780 Ládbesenyő, Kossuth Lajos utca 64. 

adószám: 15548438-1-05  

(továbbiakban: Megbízó) 

és  

Réti-Nagy László Pálné 

egyéni vállalkozó 

e.v. nyilvántartási szám: 2334122 

adószám: 62679745-1-25 

székhely: 3780 Edelény, Újtemplom út 22. 

belső ellenőri PM regisztrációs szám: 5112227 

könyvviteli szolgáltatást végző  PM nyilvántartási szám: 157103 

(továbbiakban: Megbízott) 

 

 

között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint:  

 

 

1. A szerződés tárgya és tartalma: 

 

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott jelen szerződés szerint vállalja a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 15. § (1) és 16. § (2) 

bekezdése alapján az alábbiakban meghatározott belső ellenőrzési feladatok ellátását. 

 

Megbízott a megbízást jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja és 

tudomásul veszi, hogy a megbízást személyesen köteles teljesíteni.  

 

A megbízás tárgya  az alábbi költségvetési szervek felügyeleti jellegű, illetve belső 

ellenőrzési feladatellátása a Bkr. 21. §-ában meghatározottak szerint: 

 

   - Ládbesenyő Község Önkormányzata 

   - Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

 

   Összesen   2   db szervezet. 

 

2. A Bkr. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatokat a 

Megbízott látja el.  
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3. Megbízott tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, különösen a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminisztérium által 

közzétett módszertani útmutatók és az Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve 

alapján köteles végezni. 

4. A Megbízott a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható 

minőségben, megfelelő szakmai gondossággal legjobb tudása szerint köteles 

teljesíteni.  

5. A Megbízott az általa elvégzett ellenőrzésekről írásos jelentést köteles készíteni, 

melyben megállapításokat és ajánlásokat készít a költségvetési szerv vezetői részére. 

6. A Megbízó minden a megbízás teljesítéséhez szükséges információt hozzáférhetővé 

tesz a Megbízott részére. A Megbízó továbbá biztosítja, hogy a Megbízott feladatának 

elvégzéséhez minden segítséget megad, a Megbízottal együttműködik.  

7. A Megbízott a megbízás teljesítése során tudomására jutott valamennyi nem 

közérdekű, nem nyilvános adatot és információt, állami-, szolgálati-, vagy üzleti titkot 

bizalmasan, a titoktartási kötelezettség betartásával kezel, azokat kívülálló 

személyeknek nem teszi hozzáférhetővé. A szerződő felek elismerik, hogy minden a 

titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért felelősséggel tartoznak. A 

Megbízott bizalmasan kezel minden, a feladat végrehajtása során tudomására jutott 

szakmai, személyes vagy egyéb adatot és információt. A Megbízó felhatalmazása 

nélkül ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személy(ek) 

tudomására.  

8. A Megbízott:  

- a tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó 

adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő 

védelméről folyamatosan gondoskodik; 

- a tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ide értve a Ptk. 

szerinti közvetlen hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre; a jogszabályi 

előírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára, 

vagy kárára, az ellenőrzött szervezet, illetve a szervezet dolgozóinak érdekeit 

és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel 

- a médiát a feladatával összefüggésben szerzett információkról (legyenek azok 

szerkesztetlen, vagy szerkesztett, tervezett vagy végleges anyagok, vagy azok 

bármely részei) sem közvetett, sem közvetlen formában, még bármiféle 

beazonosításra alkalmatlan formában sem tájékoztathatja, az interneten 

semmilyen formában nem teheti közzé 

- szakmai előadásként vagy szakmai publikáció részeként felhasználni kívánt 

adatokat – akár feldolgozott adatként is – előzetesen be kell mutatnia 

engedélyezésre a Megbízónak.  

9. A Megbízott által átvett valamennyi adatról és dokumentumról átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet kell kiállítani. A Megbízott vállalja, hogy a részére eredetiben átadott 

adatokat, adathordozókat a jelen szerződésben vállalt feladatok Megbízó által igazolt 

teljesítését követően az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján hiánytalanul 

visszaszolgáltatja, melyet az átvevő aláírásával igazol.  

10. Megbízott vállalja, hogy a részére másolatban átadott adatokat, adathordozókat a jelen 

szerződésben vállalt feladatok teljesítését követően a Megbízó részére átadja.  

11. A Megbízott vállalja, hogy az általa elvégzett ellenőrzésről készített ellenőrzési 

jelentés-tervezet, illetve a véglegesített ellenőrzési jelentés 3-3 példányát a Megbízó 

részére átadja/megküldi annak elkészültét követő 3 munkanapon belül.  

12. Az 1. pontban ismertetett munka elvégzéséért járó díj:  
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bruttó 10.000.- Ft / hó. 
A díjazás szervezeti egységenként évente egy-egy ellenőrzés lefolytatását, 

dokumentálását, illetve a belső ellenőrzési vezetői feladatok folyamatos ellátását 

foglalja magában, s tartalmazza az ezzel kapcsolatos összes felmerülő költséget.  

Soron kívüli ellenőrzés lefolytatására külön díjazás alapján nyílik lehetőség a 

szerződés kiegészítésével. Ez esetben az egy revizori napra eső díj bruttó: 18.000.- Ft.  

13. A megbízási díj alapján esedékes adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Megbízott 

egyéni vállalkozóként teljesíti az állami adóhatóság felé. A díjazásból a Megbízó 

levonásokat nem teljesít.  

14. A megbízási díjon kívül a Megbízott egyéb költségtérítésre nem tarthat igényt, a 

díjazás minden költségének fedezetéül szolgál, különösen az ellenőrzés helyszínére 

történő utazás költségét is fedezi. A tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és 

anyagokat a Megbízott biztosítja.  

15. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 

Megbízó utasítást nem adhat a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan, a 

tevékenység végzésének rendjét a Megbízott határozza meg. Megbízott tevékenységét 

- a helyszíni ellenőrzés kivételével - székhelyén látja el.  

16. Felek kijelentik, hogy a belső ellenőrzési feladat teljesítése folyamatos. A teljesítés 

időpontja a Megbízott által szabályszerűen kiállított számla keltét követő 8. naptári 

nap.  

17. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 12. pontban meghatározott díjat 

Megbízó negyedévente a tárgynegyedévet követő 8 naptári napon belül - számla 

ellenében - átutalással teljesíti Megbízott számláján szereplő bankszámla számra. 
Az első számla 2013. április 8-ig esedékes, melyben a 2013. március havi díj kerülhet 

számlázásra, majd ezt követően negyedévenként történik a számlázás. 

Megbízott e szerződés keretében vállalt (szervezeti egységenként) egy ellenőrzés 

lefolytatását a végleges ellenőrzési jelentés jegyző részére történő 

átadásával/megküldésével teljesíti. A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása 

folyamatos, s Megbízott az ezen időtartam alatt esedékes jogszabályban előírt 

feladatok ellátására kötelezett. 

Amennyiben Megbízott nem tesz eleget vállalt kötelezettségének, úgy Megbízó a 

további pénzügyi teljesítést a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. 

18. Megbízó köteles a megbízási díjat Megbízott részére határidőben megfizetni.  

      A Megbízó késedelmes fizetése esetén a számlát kibocsátó fél a mindenkori jegybanki 

alapkamat kétszeresével megegyező késedelmi kamat felszámítására jogosult a 

késedelemmel érintett időtartamra vonatkozóan, valamint a Megbízott jogosult a 

késedelem megszűnéséig a további teljesítés felfüggesztésére, melyből eredő károkért 

felelősséget nem vállal. Amennyiben a késedelem meghaladja a 20 naptári napot, a 

Megbízott jogosult a jelen szerződés felmondására. 

19. Amennyiben az ellenőrzött szerv késedelmes információszolgáltatása, az ellenőrzés 

akadályoztatása, vagy más a Megbízott önhibáján kívül eső körülmény miatt az 

ellenőrzési feladatok határidőben nem kezdhetők meg, illetve Megbízott által nem 

teljesíthetők, úgy Megbízott e szerződésben megállapított díjazásra tárgyév utolsó 

napján jogosulttá válik. 

20. Jelen szerződés határozatlan időre szól, azonban a díjazás 2013. március 1-től 2013. 

december 31-ig tartó időszakra érvényes. Felek a szerződést minden év december 1-ig 

felülvizsgálják, s azt a következő évi ellátandó feladatok, illetve az infláció miatt 

módosíthatják. 

21. A szerződés rendes felmondására mindkét félnek tárgyév december 1-ig van 

lehetősége december 31-i hatállyal.  
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22. Amennyiben a Megbízott a szerződés teljesítésével jelentős késedelembe esik, vagy 

titoktartási kötelezettségét megszegi a Megbízó a jelen szerződést rendkívüli 

felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja. Jelentős késedelem a Megbízott 

önhibájából történő 30 naptári napon túli teljesítés, vagy a teljesítés elmaradása. 

Megbízott a szerződés szerint teljesített feladatok alapján jogosult a díjazásra.  

23. Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott bármilyen 

szerződésszegésért vagy kárért a Ptk. rendelkezéseit fogadják el irányadónak.  

24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak.  

25. A szerződést a felek elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratuknak megfelelőt 

írták alá.   

 

Jelen szerződés 3 példányban készült.  

 

Kelt: Edelény, 2013. február …. 

 

 

 

 ………………….…………………  ………………….………………… 

 

Megbízó      Megbízó  

                          (kötelezettségvállaló)   (pénzügyi ellenjegyző) 

 

 

 

 

………………….………………… 

              Megbízott  

 


