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Önkormányzati hírek
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 24-i ülésén döntött a
települési értéktár létrehozásáról.
A Ladánybenei Értéktár a település területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó
gyűjtemény lesz.
A nemzeti érték a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz,
tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és
megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, amely
- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy
meghatározott tájegység lakossága – magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a
világon,
- hozzájárul az új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításhoz,
megerősítéséhez.
A Ladánybene közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a
települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesternél.
A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevő adatait, értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték
fényképét vagy audiovizuális dokumentációját, a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő
dokumentumokat, valamint szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló
levelét.
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Ladánybenei Települési Értéktár
Bizottságának. A bizottság elnöke Mátyás Ferenc, tagjai Visontay István és Gondos Máté.
A község vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen nagy jelentőséggel bír az, hogy a
község lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy a kérdést saját szemszögükből vizsgálva, és
javaslataikkal segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban községünkre jellemző értéktár
létrehozásában.
Minden ötletet, véleményt, elképzelést várunk és köszönettel fogadunk.
Ladánybenén közel 20 évig működött a Ladánybenei Gazdakör, amelynek alapítója, s elnöke Ritter
Tibor. Ritter Tibor úr elnöki megbízatása a 2014. november 10-i gazdaköri közgyűlésig szólt, s
megbízatását a következő 5 évre korára való tekintettel nem vállalta el. A gazdakör tagjai közül új
elnököt nem sikerült választani, ezért a tagok a végelszámolás mellett döntöttek. A Cégbíróság a
végelszámolást jóváhagyta, amely 2015. december 23-án jogerőre emelkedett.
A gazdakör vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból állt, amelynek összege a végelszámolás során
a tagok részére visszafizetésre került.
A képviselő-testület Ritter Tibor részéről az ülésen teljes körű tájékoztatást kapott a gazdakör
végelszámolásáról.
Köszönet Ritter Tibornak, a gazdakör elnökének és Bódis Pálnénak, mint a gazdakör titkárának az
elmúlt 20 évben végzett munkájukért.
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Ingatlantulajdonosok (használók, kezelők) figyelmébe
Az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni az ingatlan előtti járda, valamint a járda és az
úttest közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület, illetve járda hiányában az ingatlan határától
számított 1,5 méter széles területsáv gondozásáról, a hó eltakarításáról, a síkosság-mentesítésről.
Az Önkormányzat a kezelésében lévő közutak, közintézmények, valamint az ingatlanokhoz nem
csatlakozó burkolt közterületi járdák síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodik.
Kérünk mindenkit, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében fokozottan figyeljen havazás idején
a háza előtti terület megtisztításáról. Nemcsak az Önkormányzat, hanem a közösség tagjainak is
feladata a síkosság-mentesítés.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hirdetménye
Egyszerűsödnek a közigazgatásban intézhető ügyek
2016. január 1-jén lép hatályba az a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő
törvénymódosító csomag, amely eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb
közigazgatási rendszer alakul ki. Ezzel egyidejűleg több hatósági eljárás díja csökken, egyes
eljárások ingyenessé válnak.
Az elfogadott törvénycsomag több törvényt is módosít, a gyakorlati tapasztalatok alapján
egyszerűsítve a közigazgatási ügyeket. A közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében felülvizsgálatra
kerültek az általános eljárási szabályok, amely minden közigazgatási ügyre kiterjedő egyszerűsítést
eredményez. Az ügyintézési határidők nagy része is csökkeni fog. A bürokráciacsökkentés keretében
egyes engedélyezési eljárások esetében a korábban engedélyhez kötött tevékenységeket a jövőben
már bejelentést követően is lehet folytatni. A szabályok módosítása a gyakorlatban jelentkező ügyféli
igények kielégítését célozzák azáltal, hogy meghatározott ügyekben a hatósági eljárásokat idő- és
költségtakarékosabbá teszik.
Az állami rezsicsökkentés kérdéskörében a lakosság véleményének megismerése érdekében az állam
2015. év nyarán konzultációt tartott a megyei kormányhivatalok bevonásával, amelynek során közel
400 ezer ember nyilvánította ki a véleményét. A 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítások
eredményeképpen ingyenes lesz: a személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya) kiállítása, pótlása; családi állapot-változással
összefüggő névváltozás miatt indult hatósági eljárások; eltulajdonított okmányok pótlása; gyermekek
útlevelének kedvezményes kiállítása; gépjárművezetői engedély kiállítása első alkalommal;
mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása; hatósági erkölcsi bizonyítvány
(évente négy alkalommal); tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján); oktatási igazolvány
(diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány); felsőoktatási képzésre jelentkezés,
jelnyelvi tolmács névjegyzékbevétele; lakóépület bontási, építési, és használatbavételi engedélyezési
eljárása (a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű ingatlan esetén); adóhatósági igazolás; cégiratok
kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megküldése; cégek éves számviteli
beszámolójának közzététele; üzlet működési engedélye iránti eljárás; vállalkozói igazolvány kiállítása,
pótlása; népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások; mezőgazdasági és erdészeti
gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Hirdetmény
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt
szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet,
valamint a 29/2014. (XII.2.) Szolnok MJV rendelete alapján a
Filantrop Kft.
Ladánybene területén
az alábbi időpontban végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatást
(a kémények ellenőrzését):
Április:Kossuth Lajos u., Petőfi Sándor u., Rákóczi Ferenc u., Zrínyi Miklós u., Fő
u., Piactér u., Templom d., Vízmű u.
Május:Fő u., Mester u., Arany János u., Batthyány Lajos u., Dózsa György u.,
Baracs I. d., Baracs II. d.,Csikós d., Gödörállás d.
Június:Fő u.,Gödörállás d., Hosszúszéki d., Jajgató d., Mogyorós d., Országúti d.
Július: Országúti d.,Pálinkás d., Széktói d., Templom d.,
Információ:
Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Ipar utca 2., Tel: 76/481-322
www.filantrop.org
filantropkmet@filantrop.org

Ladánybenei Közösségi Ház hírei
Kedves Anyukák és Babát váró Kismamák!
Minden hét szerdáján 10:00-11:00 között Baba-Mama klubot tartunk anyukáknak és babáiknak.
Helye: Ladánybene, Közösségi Ház/Könyvtár
Az első néhány alkalommal játékos, teázós, babázós, tapasztalatokat megosztó együttlétre
hívjuk meg az anyukákat, amelyeken meg tudják beszélni, hogy milyen foglalkozásokon,
milyen témájú összejöveteleken szeretnének a későbbiekben részt venni. A program célja,
hogy teljesen kötetlen, nyugodt, játékos-beszélgetős-teázós együttléteken oszthassák meg
tapasztalataikat egymással az anyukák. Habár némi játékfelszereltségünk van, kérjük, hogy a
gyermekek felhőtlen szórakozásának biztosításáért az anyukák is hozzanak játékokat.
Várunk minden érdeklődő anyukát és kismamát Ladánybenéről és környékéről!
Információ: Gondos Máténál
Tel.:+36 20/938-5390

Az első alkalommal mielőtt jönnél, mindenképp érdeklődj, hogy a program a fenn
meghirdetett időpontban lesz-e, illetve milyen előadásra, programra számíthatsz, mert az
első alkalommal-ami megelőzi az újság kiadásának időpontját-az igényeknek megfelelően
változhatnak az időpontok és programok!
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