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Önkormányzati hírek 

Ladánybene Község Képviselő Testülete Január 23-án tartotta soron következő ülését.  

A képviselő-testület az ülésen döntést hozott a 2012. évben megrendezésre kerülő rendezvényekről. 

A tervek szerint az önkormányzat az alábbi rendezvényeket szervezi ez évben: március 15., május 1. 

triatlon, falunap, nyárbúcsúztató, október 23. falukarácsony. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

rendezvényeket szerényebb anyagi keretek közt szervezi, melynek költségvetési vonzatát a 2012. évi 

költségvetési rendelet előterjesztésekor tárgyalja. Az évek óta hagyományos Polgármesteri Bálat a 

2012. február 18-án megrendezésre kerülő Alapítványi Bál váltja fel. 

Az ülés napirendje közt szerepelt a múlt év december 19-én az Országgyülés által elfogadott 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló új törvény is, amely a jövőben nagyban átírja a 

települések és önkormányzataik életét.  A rendelkezés 2013. január 1-től lép életbe, a 2012-es év az 

átállásra való felkészülés éve lesz. Az új törvény külön választja az államigazgatási, és az 

önkormányzati hatásköröket.  Nagy változást fog  jelenteni, hogy 2000 fő alatti településeken önálló 

polgármesteri hivatal nem működhet, csakis társulásban más önkormányzattal. Közös 

önkormányzati hivatalt csak járáson belüli községi önkormányzatok hozhatnak létre, azon belül is 

csak azok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el 

egymástól. Községünk előreláthatólag Kecskemét járáshoz fog tartozni, aminek megfelelően a közös 

önkormányzati hivatal létrehozása tekintetében csak a következő települések jöhetnek szóba: 

Kunbaracs, Felsőlajos, Lajosmizse, Kerekegyháza és Kecskemét. Abban az esetben, amikor a 

társulásban résztvevő települések egyike város, akkor a város a székhelytelepülés.  

Ami biztosan marad: 2013-tól minden településen lesz polgármester, alpolgármester, képviselő 

testület, a törvény által előírt önkormányzati feladatokat az önkormányzat továbbra is ellátja. 

Ami másképp lesz: Az államigazgatási feladatokat a törvény a járási hivatalokhoz rendeli, az 

önkormányzati feladatokat pedig közös önkormányzati hivatal fogja ellátni. Ez annak a függvénye 

lesz, hogy községünk mely önkormányzathoz fog csatlakozni. 

A változásokra való felkészülés első lépcsőfoka az, hogy az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 

gazdálkodásának szét kell válnia, hisz ezt már az ez évi költségvetés is tartalmazni fogja. Ez azt jelenti, 

hogy az eddig polgármesteri hivatal bevételeként elszámolt helyi adók már nem hivatali, hanem 

önkormányzati bevételek lesznek, a jelenlegitől eltérő bankszámlaszámokkal. 

Tájékoztató az IKSZT pályázati támogatás igénybevételéről, elszámolásáról 
Az IKSZT kialakítására és működtetésére 2009. 10.15. napján támogatási kérelmet nyújtottunk be, s 

36.834.264 Ft támogatási összeget kaptunk az alábbi tételekre: 

- az épület külső- és belső felújítása    21.105.873 Ft 

- kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés      2.767.619 Ft 

- eszközbeszerzés        3.210.672 Ft 
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              -      egyéb elszámolható kiadás       3.250.100 Ft 
- működési kiadások első évre      3.200.000 Ft 

- működési kiadások második évre      2.200.000 Ft 

A kifizetési kérelmek benyújtása: 

 Az első kifizetési kérelmet 2010. október 28-án nyújtottuk be 1.334.171 Ft összegre, amely a 

pályázatírásra, valamint a műszaki-tervezési munkálatokra vonatkozott. A kifizetési 

kérelemnek helyt adtak, azt teljesítették. 

 A második kifizetési kérelmet 2011. július 25-én nyújtottuk be 9.799.449 Ft összeggel, amely 

az építési beruházás első részszámlájának összegét tartalmazta. A kérelem elbírálása 

megtörtént, amelyre részben helyt adó határozatot kaptunk, s a 9.799.449 Ft helyett 

8.349.386 Ft támogatást kaptunk. A részben helyt adó határozat ellen határidőben 

fellebbezést nyújtottunk be. 

 A harmadik kifizetési kérelmünket 2011. november 2. napján nyújtottuk be, amelyben 

17.051.063 Ft támogatási igényt terjesztettünk elő. A kifizetési kérelem a beruházás 

végszámláját, valamint az eszközvásárlások számláit tartalmazta. A kifizetési kérelem 

elbírálása folyamatban van. 

Az IKSZT működési kiadásai: 

(2011. október 1 – 2011. december 31.) 

IKSZT   Könyvtár 

- személyi juttatás  352.934  Ft  139.420 Ft 

- járulékok   25.697   Ft  27.175  Ft 

- dologi kiadások  645.165 Ft  545.181 Ft 

 
 

Kiegészítés a januári Önkormányzati hírekkel kapcsolatban: 
A Falukarácsonyi ünnepségre Varga Zoltán 20 liter bort ajánlott fel. Köszönjük a felajánlását! 

 
Fa tolvajok, illegális fakitermelők 

 
2010. augusztus 19-től, akár 150 ezer forintos pénzbüntetéssel vagy elzárással is büntethetővé 
váltak azok, akik húszezer forintot meg nem haladó értékű lopást követnek el. Az elzárás 
legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb pedig 60 nap, ha viszont az elkövetőt ugyanabban az 
eljárásban több elzárással sújtható szabálysértés miatt is felelősségre vonják, akkor az elzárás 
maximális időtartama 90 nap is lehet. A szabálysértési törvény módosulása a fiatalkorúakkal szemben 
is lehetőséget biztosít elzárás büntetés kiszabására, amelynek maximumát a felnőtt korúakra 
kiszabható mérték felében, 30 napban határozza meg, halmazat esetén 45 nap.  
A szabálysértési törvény alkalmazásában fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor 
tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. Az elzárással is sújtható 
szabálysértés elkövetőjét a rendőrség tettenéréskor a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása 
érdekében őrizetbe veheti, akkor is, ha ugyan a helyszínről elmenekült, de a rendőrség a jogsértés 
elkövetésétől számított 48 órán belül elfogja. 
 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
                                                                                                             Bűnmegelőzési Osztály 
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MEGHÍVÓ 
 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT  
2012. FEBRUÁR 18-ÁN, SZOMBATON 

19 ÓRAI KEZDETTEL  
A LADÁNYBENEI MŰVELŐDÉSI 

HÁZBA 
VALENTIN-NAPI BÁLUNKRA. 

VENDÉGFOGADÁS 18 ÓRÁTÓL. 
19.00  VIDÁM ZENÉS-TÁNCOS MŰSOR 
19.30 VACSORA:  MÁJGALUSKA  LEVES,  

SERTÉSSZELET BUDAPEST MÓDRA, 
PETREZSELYMES BURGONYA, 

GUNDEL PALACSINTA 
 

ÉLŐZENE, TOMBOLA, TÁNC HAJNALIG! 
BELÉPŐJEGY  ÁRA:  2.500.- FT 
VACSORA NÉLKÜL 21 ÓRA UTÁN : 500.- FT 
TÁMOGATÓ JEGY: 500.- FT 
 

ASZTALFOGLALÁS ÉS JEGYVÁSÁRLÁS: 
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN GONDOS MÁTÉNÁL, 

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN,  
A PÉKSÉG MINTABOLTJÁBAN KIRÁLY RITÁNÁL 

ÉS A KURATÓRIUM TAGJAINÁL. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-20-374-1661 

A BEVÉTELT A KULTÚRHÁZBA KONYHAI 
ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE FORDÍTJUK. 

TOMBOLAAJÁNDÉKOT KÖSZÖNETTEL ELFOGADUNK. 
     

LADÁNYBENE KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 
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„Szülők iskolája” - 

drogprevenciós szülői értekezlet Ladánybenén 
 

Magyarország első Drogellenes Stratégiáját tizenkét évvel ezelőtt fogadta el a Magyar Országgyűlés. 

Ennek Bevezetőjében olvassuk: „Nem lehet kétségünk afelől, hogy mára a drogok illegális használata 

és az ezzel járó egyéni és társadalmi károk az ország komoly problémájává váltak. ... A kábítószerek 

veszélyt jelentenek az egészségre, a közösségekre és a társadalom egészére is.” A helyzet azóta 

nyilvánvalóan nem lett jobb. A Kecskeméti Kábítószerügyi Fórum és a Nemzeti Drogmegelőzési 

Intézet településünkön is végzett egy kutatást 2010-ben. A kutatás megerősítette, amit eddig is 

gondoltunk: a kisebb településeken élő diákok védettebbek, mint a nagyvárosban tanuló társaik. Ez a 

megnyugtató tény azonban nyugtalanító kérdést is felvethet szülőkben: mi lesz a gyerekemmel, ha 

továbbtanul, ha a viszonylagos biztonságot és védettséget nyújtó településről bekerül a városi 

középiskolába? 

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársai hosszú évek óta folytatnak drogmegelőző 

tevékenységet.  Ebben az évben a Kecskeméti Kistérség településein elsősorban a nyolcadik osztályos 

diákok szüleivel szeretnének találkozni. Szülői értekezleteken kívánnak átadni minden nyolcadikos 

osztályos diák szüleinek egy szülőknek szóló tájékoztató kiadványt és egy gyerekeknek szóló 

kiadványt is. A program célja, hogy a szülők támogatást kapjanak abban,  hogy segítőleg gyermekeik 

mellett állhassanak akkor is, ha azok esetleg nehéz élethelybe kerülnek. Hogy ne csak akkor kelljen 

erről beszélni a családban, amikor már feszültség keletkezett. Hogy elinduljon a párbeszéd, és a 

drogkérdés se legyen tabutéma a családban. 

Ugyanakkor a Rév Szolgálat munkatársai személyesen szeretnének találkozni mindazokkal a helyi 

szakemberekkel is, akik felelősséget éreznek és viselnek a gyerekekért, fiatalokért. Ezért a szülői 

értekezletekhez kapcsolódóan egy órás szakmai műhelybeszélgetést is tartanak. 

A drogprevenciós szülői értekezlet 2012. február 20-án délután öt órakor kezdődik az iskolában. 

A műhelybeszélgetés iránt érdeklődő szakembereket előtte négy órakor várjuk ugyancsak az 

iskolában. 

 

                                                                                                                                      Molnár Ferenc 

                                                                                                                                     a Rév intézményvezetője 

 

A program a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

közreműködésével valósul meg. Kedvezményezett: Főplébániai Karitász Alapítvány. 
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Csiribiri Óvoda hírei 
 
Intézményünk  az  ünnepek  elmúltával  újra  benépesült. Vidám,  élményekkel  teli  gyerekek  
kezdték  az  új  évet.  Örömmel  vették  birtokba  ismét  megszokott  csoportszobájukat  és  a  
karácsonyra  kapott  játékokat.  Néhány - korábban  beíratott -   kisgyermek  január  első  napjaiban  
elkezdte  a  kiscsoportot,  ismerkednek  az  óvodai  élettel. 
Az  első  hónap  csendes  mindennapokat  hozott. A nagyobbak  hetente  foci - edzésre  járhatnak,  
szerdánként  játékos  hittan  foglalkozáson  vehetnek  részt. A lányok  hastáncot  tanulhatnak. Az  
úszás  oktatás  is  folytatódik.  A  jelenlegi  csoport  oktatói  zárásként  bemutatót  tartanak,  ahol  a  
szülők  „élőben”  nézhetik  meg  hogyan  zajlik  egy  óra,  milyen  szintre  jutottak  csemetéik  a  
tanfolyam  végére. 
A  tél  vége  felé  közeledvén  -  hagyományainkhoz  híven -  farsangra  készülődünk.  Sok  szó  esik  
mostanában  mindhárom  csoportban  arról,  ki  milyen  vicces,  mulatságos  jelmezt  öltene  szívesen  
magára.  Jó  ötletekből  nem  fogyunk  ki,  már  csak  az  a  kérdés,  sikerül-e  elkészíteni  a  ruhát,  a  
kellékeket  a  nagy  napra. 
 

Ebben a hónapban a következő feladvány megfejtői, akik behozzák a rajzot az 
óvodába, kis jutalomban részesülnek: 

 
                                     

Farsang 

Arcod rejtsed álarc mögé, 
öltsél cifra maskarát, 

szökjünk, tomboljunk. 
Itt a farsang, 

pörögjenek citerák! 

Sült malacka vicsorít ránk 
fehér gyöngysor a foga, 

Együnk-igyunk, 
dorbézoljunk, 

nyekeregjen a duda! 

Járjuk-ropjuk, hadd dobogjon 
nyírfakéreg bocskorunk! 

Három napig tart a vígság 
majd a böjtben alhatunk. 

                                                                                                                                          Kerék Imre

 
Egyházi hírek 

 
Tibor atya megromlott egészségi állapota miatt előreláthatólag három hónapig 
betegszabadságon lesz. Ez idő alatt a helyettesítését Süveges István kanonok-főesperes úr 
látja el. A helyettesítés időtartama alatt a szentmisék csak szombati napon kerülnek 
megtartásra, a szokott időpontban.  A temetéssel, egyházi szertarásokkal kapcsolatos 
ügyeket az atya betegszabadsága alatt csak Lajosmizsén lehet intézni. 
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Ladánybenei Túrakört 
szervezünk 

A Lajosmizsei Petőfi túrakör sikerein 
felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy 
Ladánybenén is elkelne egy olyan 
közösség, csoport, amelynek tagjai 
fontosnak tartják közvetlen 
környezetük természeti, történelmi 
értékeit, valamint szabadidejüket 
szeretnék természetjárással eltölteni 
egy hasonló érdeklődésű csapatban. 
Első körben a Ladánybene környéki 
látnivalókra építenénk a túráinkat, de 
a későbbiekben természetesen 
távolabbi helyeket is becéloznánk. 
Érdeklődni, jelentkezni a közösségi ház 
elérhetőségein lehet. 

 

Adni jó és a Jókedvű Adakozót szereti az Isten. 
K Ö S Z Ö N E T és F E L H Í V Á S 

 
Az Egyházközség köszönetet mond  

a jószívű Adományozóknak  
 a helyi Plébánia élelmiszerbankjába  

eddig felajánlott tartós élelmiszerekért. 
 

Az élelmiszerkészletből karácsonyra  
 10 nehéz helyzetben élő család kaphatott csomagot. 

A megajándékozott nagycsaládosok, magányos kisnyugdíjasok  örömmel fogadták a segítséget. 
 

Az Egyházközség a jövőben is folytatni szeretné  
a rászorulók segítését, ezért  

köszönettel fogadja havi rendszerességgel  
 1 kg vagy 1-2 db (pl. konzerv)   tartós élelmiszer   

 felajánlását. 
 

Az élelmiszerek elhelyezhetők a templomban a bejáratnál elhelyezett  asztalra, 
 vagy átadhatók Szagri Tibornak, továbbá  

 Sztancsné Kulcsár Évának 
a Kiskun Közértben (Tibi bolt)  

 szombaton és vasárnap délelőtt.        
                                                                                                   Köszönettel 

                                                                                                     Földi Tibor atya és az Egyházközség 

 
Közösségi Ház hírei 

Felhívás! 

Szeretnénk felkérni mindenkit, akinek jó állapotú, de 
már nem használt társasjátéka van, és szívesen 
felajánlaná ezt a Közösségi Ház számára, kérjük 
juttassa el hozzánk a játékot/játékokat. Nagyban 
segítenék vele a Közösségi Ház felszereltségét. A 
társasjátékokat a könyvtár és a közösségi tér 
nyitvatartási ideje alatt lehet leadni a helyszínen, illetve 
amennyiben ezek az időpontok nem megfelelőek, 
kérésre bármikor át tudom venni őket. 

 
Legyen szó egy egyszerű kártyapartiról, baráti 
beszélgetésről, társasjátékozásról, filmnézésről, vagy 
kisebb rendezvényről, gyűlésről, a közösségi ház kiváló 
teret biztosít ezek megrendezésére. Aktuális 
programjainkról, eseményeinkről a facebookon, az 
önkormányzat hirdető tábláin, illetve a lentebbi 
elérhetőség valamelyikén kaphat tájékoztatást. 
Elérhetőség 
Tel.: 70/649-3243 

                                                                                 Email.:ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com 
 

Gondos Máté 
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Ladánybenei Pannóniások Baráti Köre 
  
Üdvözöljük a ladánybenei lakosságot és a Hírmondó olvasóit! 2012. 
március 15-én ünnepeljük  helyi szervezetünk hetedik 
születésnapját.  Megalakulásunkkor a volt Csepel Motorkerékpár Gyár 
termékeire fókuszáltunk. Célunk a letűnt korok motorkerékpárjait 
megőrizni a jövő generáció számára. Egyszerű rá a magyarázat: 
„Magyar motor, magyar embereknek, magyar utakra, - magyar szív ". 
2005. márciusában az egykori Községi Könyvtár adott otthont az alakuló 
gyűlésünknek. Civil szervezetünket 13 veterán motorokat kedvelő 
személlyel alapítottuk meg. A klubtagság két legfontosabb 
alapfeltétele, hogy leendő tagunk rendelkezzen magyar veteránmotor 

kerékpárral, és ladánybenei lakos legyen. Büszkén mondhatom, hogy a csapatban motorozik két 
hölgy is. Természetesen vannak és voltak is klubnak olyan sarokkövei akiknek személye, 
csapatmunkája , odaadása , kitartása,  motorbaráti szeretete juttatta el idáig mozgalmunkat. 
A hét év mérlege: 
 - két ízben szerveztünk magyar motor kiállítást a Ladánybenei Polgármesteri Hivatallal közösen 
 - egy induló és hat országos veterán motor találkozó, felvonulással és túrával egybekötve, ezzel is      
   hozzájárulva a  Ladánybenei Falunap jó híréhez 
- mind a kétszer részt vettünk szabadtéri veterán motor kiállítással a családi majálison a  Ladánybenei    
  Iskola és Óvoda szervezésében  
- négy alkalommal fogadtuk az oldtimer autós mezőnyt 
- hét év leforgása alatt nagyon sok motoros barátra leltünk, ezt motoros rendezvényeink    
  népszerűsége, látogatottsága is igazolja 
- jó kapcsolatot építettünk ki az alábbi klubokkal, illetve motor múzeumokkal (a teljesség igénye 
nélkül) 

Csemő és Térsége Motoros Klub 
Nagykőrösi Motoros Szerveződések I. II. 

Kiskunlacházi Öreg Motorosok 
Kunszentmiklósi Öreg motorosok 

Lajosmizsei Öreg Motorosok 
Lajosmizsei Szabad Motorosok 

Dabasi Veteránosok 
MGTSZ Pannónia Szakosztály Fót 

PaRiPa Paks 
Dunamenti Veteránjármű Klub 

Bodrogkeresztúri Magyar Motorok Múzeuma 
Maróti Motorkerékpár Gyűjtemény Budapest 

Péli Tibor Motorgyűjtemény Tiszajenő 
stb.  

Mikor rovatunkat olvassák, még csak fejben motorozunk, dédelgetjük vasainkat, karbantartás, 
felújítások, adott esetben műszaki vizsgáztatás van soron. Márciusban, amint motorozásra alkalmas 
időnk lesz, kirajzanak a Ladánybenei Pannóniások a garázsokból. A 2012 -es motoros szezonra is sok 
meghívást kaptunk a környékbeli és távolabbi veterán kluboktól. Ebben az évben is szeretnénk egy-
két rendezvényt szervezni, amint megvannak az időpontok,  a Hírmondóban tájékoztatjuk az 
olvasókat. Van internetes portálunk is: www.pannoniasok.hu címen, itt is követhetik az irántunk 
érdeklődők a klub eseményeit. Nagyon reméljük, hogy Isten segítségével féltve őrzött veterán motor 
kerékpárjainkat unokáinktól béreljük. Ezúton is szeretnék Motoros Klubtársaimnak kívánni tele 
tankot, olcsó benzint, jó motort, színvonalas motoros rendezvényeket, nagy túrákat, széles utat. 

Üdvözlettel:  
 Lénárt András a Ladánybenei Pannóniások Baráti Köre nevében 



Benei Hírmondó (X. évfolyam II. szám 2012. február) 
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Néhány kép a közösség életéből 
 

           „Ladánybenei motorkiállítás 2008.05.24”                                      „Szezonnyitó motoros kirajzás” 

 

            „Gyors szerviz Kunszentmiklós határában „                               „Ez a motor most van indulóban” 

 

 

 

  

             „Megérkezés egy motoros túráról” 
 
 

 


