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Önkormányzati hírek
TÁJÉKOZTATÓ
Ladánybene Község Önkormányzat 2010 – 2014. évben végzett munkájáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi helyhatósági
választásokat követően, 2011. áprilisában megtárgyalta, s elfogadta a 2010 - 2014. évre
vonatkozó gazdasági programját.
A gazdasági program szerint az önkormányzat fő célkitűzése a település
működőképességének biztosítása, a kötelező intézmények működtetése, a településfenntartási feladatok ellátása, biztonságos gazdálkodás előfeltételeinek megteremtése, a
település infrastrukturális fejlesztése.
A képviselő-testület megfogalmazta, hogy az önkormányzat csak olyan
kötelezettséget vállal, mely reálisan megvalósítható, költségvetési fedezete az
önkormányzati költségvetésből, átvett valamint, pályázati pénzeszközből megvalósítható.
A gazdasági program elfogadásakor, s az önkormányzati gazdálkodást érintő döntések
során is tisztában volt a képviselő-testület azzal, hogy csak a gazdálkodási szabályok szigorú
betartásával, az önkormányzati kiadásokra vonatkozó takarékosság megtartása mellett lehet
eredményes, s kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodást folytatni.
A négy éves önkormányzati ciklus első évében – 2011. január 1-én – 11.652.193 Ft
pénzeszközzel rendelkezett az önkormányzat, s nem volt kiegyenlítetlen számlatartozása.
Az első év gazdálkodásának elemzése kapcsán látjuk, hogy 2011. évet a település
eredményesen zárta. Ez főleg abban nyilvánult meg, hogy a biztonságos működtetés mellett
az év végére 4.370.000 Ft lekötött pénzeszközzel rendelkeztünk. Ez viszonylag szerényebb
összeget mutat, azonban ebben az évben valósítottuk meg az IKSZT épületéhez kapcsolódó
beruházást.
Az IKSZT beruházása 32.219.000 Ft volt, amely részben pályázati, részben pedig
önkormányzati saját forrásból tevődött össze. Ezenkívül működtetésre még 6.305.515 Ft-ot
kaptunk. A beruházáshoz kapcsolódó pályázati támogatással az önkormányzat teljes körűen
elszámolt. Munkánkat, s a támogatási összeg kifizetését azonban jelentősen nehezítette,
hogy a pályázati pénz elszámolása során a minisztérium felé névtelen feljelentések érkeztek.
A névtelen bejelentések következtében lezajló minisztériumi vizsgálat hiányosságot nem tárt
fel, így a pályázati pénz teljes összegét megkaptuk. Ugyancsak ebben az évben valósítottuk
meg a Mária Kegyhely térburkolattal történő ellátását.
A település 2012. évben is eredményesen zárta az önkormányzati gazdálkodást, az
év végére 5.078.000 Ft lekötött pénzeszközzel rendelkeztünk, számlatartozásunk nem volt.
Beruházásaink összértéke meghaladta az 50 millió Ft-ot, amely az alábbi tételekből tevődött
össze:
-

új víztorony építése
játszótéri játékok telepítése

32.577.000 Ft
2.698.000 Ft
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-

láncfűrész vásárlása
Lada Níva gépjármű vásárlása
Mobil kemence vásárlása
Sportpálya melletti ingatlan vásárlása
Kunbaracs felé vezető út bal oldalán
buszöböl kialakítása
általános iskola nyílászáróinak cseréje, kerítésépítés
az udvar vízelvezetésének kialakítása
óvoda kerítése

170.000 Ft
575.000 Ft
545.000 Ft
400.000 Ft
1.420.000 Ft
10.022.000 Ft.
2.210.000 Ft

Összesen:
50.617.000 Ft
A 2013. évi költségvetési évre is a biztonságos, s kiegyensúlyozott költségvetés
jellemző, az év végére 8.054.000 Ft pénzkészlettel rendelkeztünk. Ez az összeg a 2014. évi
beruházások fedezetére szolgált. 2013. évben elvégeztük a művelődési ház előtti térkövezést
3.742.000 Ft összegért, az orvosi rendelő fűtéskorszerűsítését 955.000 Ft-ért, az óvoda
udvarának térkövezése, előtető készítése 499.000 Ft-ért, valamint a szilárd hulladék
elszállításának zavartalan biztosítása miatt a szállítást végző cégnél 150.000 Ft névértékű
részvényt vásároltunk. Ugyancsak 2013. évben a település közbiztonságának fejlesztése
érdekében elkezdtük a településen a térfigyelő kamerarendszer kiépítését, s 1.300.000 Ft-ért
kamerát telepítettünk a sportpályán, a játszótéren, valamint a polgármesteri hivatal előtt.
Ebben
a
költségvetési
évben
a
pályázati
támogatásoknak,
az
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának, valamint a
takarékos önkormányzati gazdálkodásnak köszönhetően nagy értékű beruházásokat sikerült
megvalósítani, az alábbiak szerint:
-

művelődési ház külső, belső felújítása
IKSZT tetőszerkezetének cseréje
belterületi utcák szilárd burkolattal történő ellátása
kandelláberek beszerzése
park locsolórendszerének kiépítése
bozótvágó
közterületi padok vásárlása
parkolók kialakítása (orvosi rendelő, művelődési ház)
iskolai tantermek festése
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (hangfalak, csúzda …)

Összesen:

19.010.145 Ft
2.276.276 Ft
25.947.809 Ft
927.989 Ft
626.345 Ft
124.800 Ft
365.074 Ft
340.738 Ft
258.209 Ft
131.686 Ft

50.009.071 Ft

A művelődési ház külső és belső felújítása részben pályázati, részben pedig saját forrás
felhasználásával valósult meg. A pályázati forrás nem fedezte a már-már életveszélyessé vált
födém és belső mennyezet kijavítását, a külső- belső nyílászárók cseréjét, az előadótér
lámpabúra cseréjét, valamint a külső homlokzat festését sem, azonban ezekkel a felújítási
munkálatokkal vált a kultúrát szolgáló épületté.
A felújított kultúrház mind az óvoda, mind az általános iskola rendezvényeinek, a
testnevelés órák megtartására is szolgál, ugyanakkor méltó helyet biztosít bármely civil
szervezet, családi rendezvény programjaira is.
Az IKSZT tetőszerkezetének cseréje teljes összegben saját forrásból valósult meg.
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A lakosság széles körét érintő önkormányzati beruházás a Zrínyi M., az Arany J. és a
Dózsa Gy. utcák szilárd burkolattal történő ellátása. Ez a beruházás az előző években
folytatott példaértékű, takarékos önkormányzati gazdálkodás eredménye, hiszen működési
hitel felvételére nem kényszerültünk, s mint a „jól gazdálkodó önkormányzatok jutalma”
pályázatot nyújthattunk be. E pályázaton 20.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesültünk.
A művelődési ház előtti parkban a kandelláberek telepítése önkormányzati forrásból
valósult meg, melyet a Ladánybene Községért Alapítvány 2 db kandelláber megvásárlásával
támogatott.

A 2010 – 2014. éves választási ciklus alatt összességében az alábbi összértékű
önkormányzati beruházást hajtottunk végre, növelve ezzel az önkormányzati vagyon értékét:
Beruházások összege:
2011. évben
2012. évben
2013. évben
2014. évben

32.535.000 Ft
50.617.000 Ft
6.695.000 Ft
50.009.071 Ft

Összesen:

139.856.071 Ft

A 2010 – 2014 – es önkormányzati ciklus gazdálkodásának végigtekintése során nem
szabad megfeledkeznünk a 2006 – 2010-es önkormányzati ciklus eredményes működéséről
sem.
Emlékeztetőül a 2006 – 2010-es önkormányzati ciklus beruházásai összességében az
alábbiak szerint alakultak:
2007. évben
8.291.000 Ft
2008. évben
16.697.000 Ft
2009. évben
4. 042.000 Ft
2010. évben
32.361.000 Ft

Összesen:

61.391.000 Ft

A 2006-os önkormányzati választások időszakában, 2006. szeptember 30-án az
önkormányzati költségvetés jelentős likviditási problémákat rejtett: különböző
hiteltartozások 10.129.516 Ft, valamint 9.872.717 Ft ki nem egyenlített számlatartozás.
Összességében tehát a vezetésem alatt működő képviselő-testület 2006. október 1i választás után 20.002.233 Ft hiánnyal vette át az önkormányzat kasszáját. Akkor az első, s
legfontosabb feladatunk a hiány megszüntetése volt, s csak ezt követően lehetett
értéknövelő beruházások megvalósításába kezdeni.
Fentiekből látható, hogy az irányításom alatt működő önkormányzat – a hiány
megszüntetését követően - az elmúlt években 201.247.071 Ft vagyongyarapodást ért el!
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A gazdasági program ezen önkormányzati ciklust érintő egyik fő célkitűzése a
település szennyvízhálózatának kiépítése, amely nélkülözhetetlen a község fejlődése
szempontjából. A 2002-ben, s a 2006-ban kiadott jogszabályok egyike sem sorolta be sem
Ladánybenét, sem pedig Felsőlajost egyetlen szennyvíz agglomerációba sem, amely azt
eredményezte, hogy a települési szennyvízhálózat kiépítésére pályázati lehetőség
hiányában nem volt lehetőség. A 2013-ban megalkotott kormányrendelet, azonban
változtatott e helyzeten, s a két településnek már lehetősége nyílik közös pályázat
benyújtására. A lehetőségre rögtön reagáltunk! Létrehoztuk a Ladánybene – Felsőlajos
Szennyvíztársulást
településünk
gesztorságával,
s
rendelkezünk
jogerős
tervdokumentációval, költségvetéssel, valamint teljes pályázati projekttel. Amennyiben
megnyílik a pályázati forrás, úgy azt be kívánjuk nyújtani. A beruházás becsült összege:
900.000.000 Ft.
Többször említést tettem a saját forrásokról, amely az önkormányzati költségvetés
egy részét alkotja. Saját forrás: a helyi adók és a gépjárműadó is. A képviselő-testület
döntései során mindig is figyelembe vette a lakosság teherbíró képességét, s ezért döntött
úgy, hogy adóemelésekkel nem terheli tovább az így is anyagi gondokkal küzdő
háztartásokat, vállalkozásokat. A helyi adókra azonban továbbra is szüksége van a
településnek, hiszen ez a bevételi forrás szolgál a nem kötelező feladatok ellátására, a civil
szervezetek részére nyújtott támogatások odaítélésére, önkormányzati beruházások
megvalósítására.
Az önkormányzat képviselő-testületének fő célkitűzése, hogy intézményeit fenntartsa
– óvoda, polgármesteri hivatal – önként vállalt feladatait zökkenőmentesen ellássa. E
választási ciklusban az általános iskola állami fenntartásba került, ennek ellenére azonban a
képviselő-testület anyagi és erkölcsi támogatást is nyújt az általános iskola részére –
kulturált oktatás biztosításához a tantermeket kifestettük, a nyílászárókat mázoltuk,
kirándulásokhoz, rendezvényekhez támogatást biztosítottunk, valamint az önkormányzati
gépjárművet, a kultúrházat az iskola igényének megfelelően rendelkezésükre bocsátjuk.
A képviselő-testület döntései során nemcsak egy választási ciklus célkitűzéseit
valósítja meg, hanem előre mutató döntéseket is hoz: a sportpályán vizesblokk
megépítésére jogerős építési engedéllyel, s többfunkciós salakpálya megépítésére pályázati
dokumentációval, kidolgozott energiatakarékossági projekttel – napelemes pályázat –
rendelkezünk. A település régi álma egy tornaterem megépítése, melyre vonatkozóan
építési telekkel és építési tervdokumentációval rendelkezünk. Pályázati forrás megnyitását
követően az anyagot elbírálás céljából benyújtjuk.
Ugyancsak kész tervdokumentációval rendelkezünk a település közbiztonságának
megőrzése érdekében a település kamerarendszerének teljes körű kiépítésére, mely
pályázatunk jelenleg elbírálás alatt áll.
A fent részletezett adatokból is látható, hogy a jelenlegi képviselő-testület,
irányításom alatt mindig megalapozott, s a település érdekeit szolgáló döntéseket hozott.
Mindig szem előtt kell tartani a gazdálkodási szabályok maradéktalan betartását, s azt, hogy
a felelőtlen, nem átgondolt ígérgetések, döntések az önkormányzati gazdálkodás
biztonságát, működését, az alapellátási feladatok ellátását veszélyeztetik.
Kardos Attila
polgármester
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Ladánybenei Helyi Választási Iroda tájékoztatója
Ladánybene Községben induló polgármester, illetve képviselő-jelöltekről
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Ladánybene Község Helyi Választási Bizottsága az
alábbi polgármester-jelölteket vette nyilvántartásba, s az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a
szavazólapon az alábbi sorrendben szerepelnek:

Kardos Attila

független jelölt

tisztségét társadalmi megbízatásban kívánja ellátni

Zachár Attila

független jelölt

tisztségét főállásban kívánja ellátni

Sebestyén István

független jelölt

tisztségét társadalmi megbízatásban kívánja ellátni

Nyilvántartásba vett képviselő-jelöltek, a szavazólapon szereplő sorrendben:
Vida Lászlóné

független jelölt

Simkóné Jámbor Marianna

független jelölt

dr. Rácz Imre Gábor

független jelölt

Vas László Gábor

független jelölt

Terjék Katalin Éva

független jelölt

Mátyás Ferenc

Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje

Kisjuhász István

független jelölt

Király Rita

független jelölt

Sas Sándor

független jelölt

Visontay István

független jelölt

Baranyi Lajos

független jelölt

Tóth Árpád

független jelölt
Szádvári Erika
HVI vezető helyettese

Ladánybene Községért Alapítvány
Köszönjük támogatóinknak, hogy 2014-ben is adójuk 1%-ával
segítették alapítványunk munkáját, és ezzel is hozzá járultak
községünk fejlődéséhez.
Kisjuhászné Gábor Katalin
kuratórium elnöke
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A Lecsófőző Vígasság margójára
Idén is megrendezésre került Lecsófőző Vigasságunk, amelyre az esős őszi idő dacára is sokan
kilátogattak. Reméljük a sokféle programmal, játékos versennyel és vetélkedővel mindenki számára
kellemes szórakozási lehetőségeket teremtettünk erre a napra.
A délelőtt folyamán hét bátor lecsófőző csapat mérte össze briliáns főzői tehetségét, majd
ladánybenei termelők, kiállítók munkásságát tekinthették meg az érdeklődők. Koller József méhészeti
kiállítása és kóstolója, valamint Lakos Gergely fürjtojás kiállítása és kóstolója nagyon színvonalas és
sokszínű megjelenésével nagyon nagy sikert aratott a látogatók körében. Külön bódéban került
bemutatásra a magukat megmutatni kívánó termelők és kiállítók munkássága és alkotásaik.
Felajánlásaikat nagyon köszönjük. A nap programját házi pálinka és házi lekvár verseny, valamint tök
verseny is színesítette. Mind a három versenyszámban nagyszámú induló küzdött az első három
helyért. Ezt követően 0-3 éves kategóriában, valamint 3-9 éves kategóriában került sor a
gyermekszépségversenyre, melynek keretén belül a néhány hónapos csöppségektől a kilenc éves
korosztályig a ladánybenei lányok és fiúk vegyesen képviseltették magukat.
Délután kettő órától a rendőrség szervezésében megrendezésre kerülő biciklis ügyességi versenyen
tolongtak a gyerekek, majd ezt követően a Csiribiri óvoda dolgozói szórakoztatták őket szaladgálós
tréfás vetélkedővel. A műsort színesítette a Főnix Dance nagyszerű lánycsapatának fellépése, akik az
esős idő és a mostoha körülmények dacára is remek produkcióval lepték meg a nagyérdeműt. Őket
követték a Margaréta nyugdíjas klub tagjai, akik korukat messze meghazudtoló, 20-30 éves fiatalokat
is kenterbeverő frissességgel szórakoztatták a színpadon táncaikkal az embereket. A sort az Őszintén
Duó mostanra igencsak összeszokott és közkedvelté váló párosa zárta Nagy Adrienn és Erdős Attila
személyében. Őket követte a tavaly is nagy sikernek örvendő retro disco, amely az igényekhez
alkalmazkodva ez este inkább a mulatós zene kedvelőinek kedvezett, amit láthatóan nem nagyon
bántak meg a jelenlévők. Este tíz órakor lépett fel sztárvendégünk Bunyós Pityu, aki egy órás
fellépésével szórakoztatta a közönséget.
Minden támogatónknak, segítőnknek, szeretnénk megköszönni felajánlásaikat, a szervezésben
megjelenő segítő instrukcióikat. Valamint köszönjük minden kedves résztvevőnknek is a jelenlétét,
aki a késő délutánra beálló esős időjárás dacára is bátran belecsapott a lecsóba és jót szórakozott
velünk.
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