Benei Hírmondó
XII. évfolyam I. szám 2014. február
Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Önkormányzati Hírek
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-én tartotta az év első
képviselő-testületi ülését.
A képviselő-testületi ülés első napirendi pontjaként Terjék Katalin képviselő letette a képviselőtestület előtt a képviselői esküt, aki Obornyák János képviselői mandátumának lemondását követően
lett tagja az önkormányzati testületnek.
Obornyák János az önkormányzati rendszer felállítása óta, sőt a tanácsi rendszerben is tagja volt a
helyi képviselő-testületnek, aki nemcsak képviselőként, hanem alpolgármesterként, és a pénzügyi –
és ellenőrző bizottság elnökeként is segítette a települést. Köszönjük munkáját, segítségét, s jó
egészséget kívánunk neki!
A képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendi pontja a 2014. évi költségvetési rendelet
megvitatása, s elfogadása volt.
Az önkormányzati költségvetés fő jellemzője – az előző évhez hasonlóan – a feladatfinanszírozás,
amely azt jelenti, hogy az állam által nyújtott támogatás az önkormányzatok kötelező feladatainak
ellátásához nyújtson működési forrást. A meghatározott feladatokra kapott állami támogatás
kizárólag az adott feladatra fordítható, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség és kamat terheli
a jogtalan felhasználót.
Az önkormányzati költségvetés másik jellemzője, hogy meg kell különböztetni az önkormányzat
kötelező és önként vállalt feladatait. Az önkormányzat elsődleges feladata a törvényekben
meghatározott kötelező feladatok ellátása, így teljesség igénye nélkül: az óvodai nevelés,
településfejlesztés,
településrendezés,
szociális
–
és
gyermekjóléti
szolgáltatások,
hulladékgazdálkodás, kulturális szolgáltatás, közreműködés a település közbiztonságának
biztosításában.
Ez évben a település az alábbi önként vállalt feladatokat látja el: civil szervezetek támogatása, IKSZT
működtetése, mezőőri szolgálat és a tanyagondnoki szolgálat. A felsorolt feladatokat a
rendelkezésünkre álló különböző pénzügyi források segítségével kívánjuk megoldani, azonban a
tisztában kell lenni azzal, hogy az önként vállalt feladatellátás nem veszélyeztetheti a kötelező
feladatok elvégzését, illetve elvégzésének minőségét.
Ladánybene Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése 151.020.000 Ft, amelynek 74,14 %-át
alkotja az állami támogatás összege, e bevételi forrás feladathoz kötött támogatás, amely kizárólag az
adott feladatra használható fel.
Az önkormányzati költségvetést legnagyobb összegben érintő kötelező feladatellátás, az óvodai
nevelés, amelyre az állami költségvetés 33.317.000 Ft állami támogatást biztosít. Ezen összeg az
óvodapedagógusok bér- és járulékira, a dajkák bér- és járulékaira, valamint az óvodával kapcsolatos
dologi kiadásokra használható fel. Az óvodai költségvetés tartalmazza a gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos kiadásokat is, amelyre ugyancsak kapunk állami támogatást.
Megállapítható, hogy az óvodai neveléssel kapcsolatos állami támogatás mértéke csak részben fedezi
a kiadásokat, azokat az önkormányzatnak saját forrás (helyi adók) igénybevételével - 8.913.648 Ft-tal
kell kiegészíteni.
2013. március 1. napjától Ladánybene, Kunbaracs községgel együtt működteti a közös
önkormányzati hivatalt, amelynek működtetésére 34. 808.000 Ft állami támogatást kapunk. Ezen
összeg teljes mértékben fedezi a két település önkormányzati hivatalának működési kiadásait – a két
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hivatal köztisztviselőinek bér- és járulékait, valamint dologi kiadásait -, az önkormányzatnak saját
forrással nem kell kiegészítenie a hivatal működését.
Az önkormányzat által önként vállalt feladatellátásnál említést kell tenni a mezőőri szolgálatról,
amelynek éves kiadása 2.439.000 Ft, ehhez az állam 600.000 Ft támogatást biztosít, a fennmaradó
1.839.000 Ft-ot az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítani.
A tanyagondnoki szolgálat működtetése 4.025.000 Ft-ba kerül, ehhez az állami támogatás 2.500.000
Ft, a fennmaradó 1.525.000 Ft-ot az önkormányzat saját forrás igénybevételével egészíti ki.
Az IKSZT működtetése is önként vállalt feladatellátás, amelyhez már csak ez éven kapunk állami
támogatást, amelynek összege 1.100.000 Ft.
2013. január 1. napjától a közoktatási feladatok közül az alapfokú oktatást az állam biztosítja, ezért
az önkormányzati költségvetés nem tartalmazza az általános iskola kiadásait. Jelenleg látszik, hogy az
önkormányzat képviselő-testülete 2012-ben felelősségteljes, s jól átgondolt döntést hozott, amikor
az általános iskola fenntartását állami irányításba adta. Bebizonyosodott, hogy a jelenleg
rendelkezésre álló források nem biztosították volna az oktatás megfelelő színvonalon történő
feladatellátását. Jelenlegi színvonalon történő megtartása a helyi adók mértékének emelése nélkül
nem lett volna megoldható.
A képviselő-testület anyagi lehetőségéhez mérten azonban támogatást nyújt az általános iskolának:
általános iskola régi épülete tantermeinek festése, mázolása, technikai tanterem festése, tanulói
mosdókba csaptelepek, a technikai terembe vízmelegítő és hideg-melegvizes csap felszerelése, tálaló
asztal megvásárlása. Ugyancsak támogatást nyújt a diákok kirándulásaihoz – 90.000 Ft,
táborozásához – 50.000 Ft valamint a kézműves naphoz – 50.000 Ft.
Az önkormányzati saját bevételeit a helyi adók alkotják, amelynek éves összege: 19.700.000 Ft
(Gépjárműadó helyben maradó része: 6.000.000 Ft, helyi iparűzési adó: 11.500.000 Ft,
magánszemélyek kommunális adója: 1.200.000 Ft, valamint a bírságok, pótlékok: 1.000.000 Ft).
A helyi adókból származó bevétel összege az önkormányzati költségvetés 13.04 %-t alkotja, amely
nem elhanyagolható, sőt elmondható, hogy ezen összeg nélkül az önkormányzat működésképtelen
lenne. Már az előző évben is, s idén is az általunk beszedett gépjárműadó összegének 60 %-a, azaz
9.000.000 Ft elvonásra kerül – az állami költségvetés számlájára kell utalnunk, amelyet kiegészít,
hogy az iparűzési adó összegéből közel 2.000.000 Ft elvonásra kerül.
A civil szervezetek támogatására is biztosít költségvetési fedezetet az önkormányzat: rendőrség
támogatása - 120.000 Ft, Polgárőr Egyesület támogatása – 300.000 Ft, Római Katolikus Egyház
támogatása – 300.000 Ft, valamint Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület – 1.050.000 Ft.
Összességében elmondható, hogy a községi önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, ahol fő cél
a működőképes gazdálkodás fenntartása. Amennyiben rendkívüli, előre nem látható negatív hatás
nem merül fel, úgy ez teljesíthetőnek látszik, a 2014. éves költségvetés teljesíthető.
A február 4-i ülésen a képviselők megvitatták a községi önkormányzat 2014. évi rendezvénytervét,
amely szerint március 15-i megemlékezés közös önkormányzati rendezvény lesz a helyi óvodások,
általános iskolások, valamint a nyugdíjas klub közreműködésével a polgármesteri hivatal előtti
emlékműnél.
Az előző évek hagyományaihoz hasonlóan május 1-jén megrendezésre kerül a „Családi majális”
főzőversennyel, sportversenyekkel.
Az ülésen vitát váltott ki a Falunap megtartása, illetve az, hogy a rendezvény milyen színvonalon
kerüljön megrendezésre. A képviselők többsége úgy döntött, hogy az előző évek színvonalához
hasonlóan kerül megrendezésre július 26-án a Falunap, amelynek költségvetési fedezetét az előző
évben megspórolt, s tartalékba helyezett önkormányzati forrás is biztosítja.
Szeptember 19-én ugyancsak megtartásra kerül az elmúlt évben első alkalommal megrendezett
Lecsófőző-fesztivál.
Természetesen az Adventi gyertyagyújtás, valamint a Falukarácsony is a rendezvények között
szerepel.
A Nyugdíjas Klub szeptember 6-án rendezi meg a megyei nyugdíjasok találkozóját.
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A közelgő választások miatt az ülésen sor került a Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztására, hiszen az előző választások alkalmával a településen két szavazókör működött. Az
új választási törvény azonban lehetőséget biztosít arra, hogy településünkön ismételten egy
szavazókör legyen. Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság
feladatainak hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja, amelynek legalább öt tagja, s két
póttagja van. A képviselők az alábbi tagokat választotta meg a helyi választási bizottság tagjainak:
Gulyásné Magyar Angéla, Guttyán Lászlóné, Juhászné Darányi Ilona, Kissné Kucsák Mariann, Guttyán
Renáta, póttagok: Majoros Anita és Dombovári Csaba.
Szádvári Erika
aljegyző

Csiribiri Óvodai Hírei
Az újesztendőben is jó érzés visszagondolni az elmúlt karácsonyra, óvodásaink örömére, mikor
kipróbálták a sok új játékot. Tasi Gábornak köszönjük a különleges ezüstfenyőket, amelyek szép díszei voltak
az ovis ünnepnek.
Gyorsan teltek a hetek, elérkezett a farsang ideje. Ebben az évben az óvodában tartottuk meg ezt a vidám
eseményt. Örömmel tapasztaltuk, hogy milyen sok család jött el, még a felnőttek is jelmezt öltöttek.
Visszatérő vendégünk, a VÁNDORJÁTSZÓHÁZ tagjai most is látványos és sikeres programokkal szórakoztatták a
kicsiket. A korábban népszerű "ördöglakat", lufi hajtogatás, testfestés mellett a "zsugorka fólia" készítés
gazdagította a kínálatot. Az óvoda dolgozói különféle játékokkal, kézművesedéssel tették változatossá a
délutánt. Köszönjük a szülőknek a büfébe hozott finom enni- és innivalókat valamint a kisorsolt ajándékokat.
Idén újra indult az úszásoktatás, melyen óvodásaink nagy örömmel vettek részt.
Ebben a félévben tovább folytatódnak a hittan és mozgásterápiás foglalkozások.
Végezetül egy pályázat gyerekeknek!
Aki ezt a képet kiszínezve behozza az oviba, apró jutalmat kap.
Vida Lászlóné
óvodavezető
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A Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola hírei
Az évkezdés fontos eseménye volt az első félév zárása. Január 17-én értékeltük tanulóink munkáját.
Az adott időszakban 5 tanuló ért el kitűnő, 6 tanuló pedig jeles tanulmányi eredményt. Ezúton is
gratulálok nekik példamutató szorgalmukhoz és szép eredményükhöz.
Január 22-én megtartottuk a magyar kultúra napját, melynek keretében játékos feladatokkal mérték
össze tudásukat a részt vevő csapatok. Ebben az évben is részt vettünk az Ágasegyházán
megszervezett matematika vetélkedőn, ahol Krista Ádám 2. helyezést ért el. Büszkék vagyunk rá.
IPR támogatással ismét lehetőségük volt tanulóinknak, hogy úszásoktatáson vegyenek részt.
Valamennyi részt vevő biztonságosan úszik a mély vízben. A zárónapon a kecskeméti sportiskola egyegy pólóval ismerte el eredményüket.
Az elmúlt időszak legnagyobb feladata volt a nyolcadikosok számára a központi felvételi vizsga
megírása, a továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése. Elért eredményeikkel elégedettek vagyunk,
hiszen legtöbben képességeiknek megfelelően teljesítettek. Megszerzett pontjaik alapján jó eséllyel
várhatják a felvételi eredményeket.
Február 11-én Dóbiás Péter zenés előadás keretében ismertette meg alsósainkat Lúdas Matyi és
Döbrögi történetével.
A művelődési ház felújítása miatt iskolánk arculata sok szempontból megváltozott. Nálunk tartja
edzéseit a karate és a zumba csoport. Hétfőnként közel 30 asszony és lány tornázik az iskola
folyosóján az LB Fitness Club szervezésében. Itt tartottuk meg a farsangi bálunkat. Gondoltunk egy
merészet és úgy döntöttünk, hogy a tavaszi nőnapi bálról sem mondunk le. Az iskola épülete helyt ad
a rendezvénynek. Én hiszem,hogy aki jól akarja, magát érezni minden feltételt megtalálhat nálunk.
Szeretettel várunk tehát mindenkit március 8-án.
Átszerveztük a testnevelés órák menetét is. A foglalkozások egy részét délutánonként a Kecskeméti
Főtéren levő korcsolyapályán illetve a későbbiekben a Kecskeméti Élményfürdőben tartjuk. Igaz, ez
plusz költséget jelent a szülők számára, de szerencsére pályázati pénzt is tudunk tenni a program
mellé. Úgy érzem az átmeneti hátrányból sikerült erényt kovácsolnunk, de azért már nagyon várjuk,
hogy újra birtokba vehessük a művelődési otthont.

Mátyás Katalin
igazgató
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Budapesti kirándulás
2014. február elsején IPR programként Budapestre kirándultunk. Először a Babilon Center Interaktív
Játszóházba mentünk, ahol különböző logikai és fizikai törvényszerűségeken alapuló játékokat
próbálhattunk ki. Animátorok segítségével megismerkedhettünk az űrutazás történetével és
eljátszhattunk egy felszállást is. A földi személyzet irányításával a szkafanderbe öltözött űrhajósok
startoltak a Földről és beszámolót küldtek az itthon maradóknak. Ezt a programot lézershov zárta.
Egy másik terembe lépve egy egyiptomi szentélyben érezhettük magunkat. Érdekes és látványos volt
az előadás, hiszen részesei lehettünk különböző szertartásoknak jelmezbe öltözve, például egy
mumifikált embernek a lelkét kellett feltámasztanunk, hogy a szellemvilágba költözhessen.
Este hét órára siettünk a Nemzeti Színházba, ahol tamási Áron Vitéz lélek című előadását néztük meg.
Már maga az épület is lenyűgöző volt, az előadás pedig tartalmas, humoros és mélyen emberi. A
színészek előadását vastapssal jutalmaztuk, különösen Reviczky Gábor székely ízű tréfáit értékeltük.
Összesen ötvenen vettünk részt a kiránduláson, többségében gyerekek, de volt, akit a szülei is
elkísértek. Köszönjük a szervezőknek, hogy ilyen jó programon vehettünk részt!
Krista Tamás 7. osztályos tanuló

Iskolai farsang
A farsangot idén a 7. osztály szervezte teljes egészében. Az iskolában tartottuk a rendezvényt. A
megelőző napokban lelkesen készültünk, volt, aki dekorációt készített, plakátot, vagy éppen a zenét
és a vendéglátást szervezte.
A sütemények és szendvicsek elkészítésében a szüleink is segítettek. 7-én délután négy órakor
kezdődött a farsang, nagyon ötletes, jó jelmezeket láthattunk. A büfének és a tombolának nagy
sikere volt! Egyik tanteremben csocsózni és léghokizni lehetett, óriási csaták zajlottak!
A legjobb program mégis a tini diszkó volt, sokat és vidáman táncoltunk a villódzó fényekben, este
nyolc óráig abba sem hagytuk! Nagyon jól éreztük magunkat!

Németh Adrienn és Erős Alexa 7. osztályosok
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Közösségi Ház Hírei
Decemberi rendezvényeink –a gyertyagyújtások és a falukarácsony- sok érdeklődőt
vonzottak, sokan tekintették meg a műsorokat, és figyelték együtt az ünnepi fények
felragyogását a karácsonyfán. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal és
felajánlásaikkal hozzájárultak a rendezvények sikeréhez, remélhetőleg az újévben is nagy
érdeklődés kíséri majd ezeket az eseményeket.
Január hónapban a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat képviselője tartott tájékoztatást a
vidékfejlesztés aktuális lehetőségeiről. Az általános iskola három osztálya könyvtári óra
keretében emlékezett meg a magyar kultúra napjáról.

Februárban nagy sikerrel mutatkozott be a hazai közönség előtt az Ő-SZINT-ÉN duó, melynek
tagjai, Nagy Adrienn és Erdős Attila már több községi műsoron is sikerrel szerepeltek. Az első
önálló koncert keretében több mint egy órás változatos műsort hallhattak az érdeklődők, és
élményekben gazdag perceket szerzett nekik az előadás. Remélhetőleg a későbbiekben is
még többször lesz alkalom hasonló koncertet meghallgatni.

Ismét minden héten tart fogadóórát a település falugazdásza, Fekete Zsolt. Fogadónapja
továbbra is szerda, azonban a korábbiaktól eltérően délelőtt 8-12 óráig várja a gazdákat új
helyszínen, a Közösségi Házban (Fő utca 75.) .
A Közösségi Ház vezetését a közel jövőben Gondos Máté veszi át. Az elmúlt másfél évben sok
rendezvény és esemény szervezésében vehettem részt munkám során, sok-sok pozitív
tapasztalatot szerezetem és kapcsolatokat építettem ki. Köszönöm a lehetőséget, hogy a
közösségért tevékenykedhettem, és további sikeres működést kívánok az Integrált Közösségi
és Szolgáltató Térnek.
Csere-Várkonyi Csilla
IKSZT munkatárs
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NŐNAPI ISKOLABÁL
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT
2014. MÁRCIUS 8-ÁN 20 ÓRÁTÓL
A LADÁNYBENEI BENE VITÉZ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
(LADÁNYBENE, FŐ U. 72.)
VENDÉGVÁRÁS: 19 ÓRÁTÓL
ÉLŐZENE, TÁNC, BÜFÉ, TOMBOLA!
ZENE: MIZSEI SÁNDOR
BELÉPŐ: 500.- FT
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
KIRÁLY RITA 06-70-771-4135
A BÁL BEVÉTELÉVEL AZ ISKOLÁT TÁMOGATJUK.
TOMBOLAAJÁNDÉKOT KÖSZÖNETTEL ELFOGADUNK.
SZÜLŐI SZERVEZET
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