Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő utca 55.
Telefon : 7 6 l 555-284, 7 6 l 553-285
Email: lbene@ladanvbene.hu

Ladánybene Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
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rendkívüli ülésénekjegyzőkönyve

Határozat: 52 -56 (Vlll. 19.) határozat
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- én a

EGYZŐXÖruYV

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

rendkívüli ülésén
Jelen

vannak:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző

Baranyi Lajos alpolgármester
Simkóné Jámbor Marianna képviselő
Terjék Katalin képviselő
Visontay lstván képviselő
(5 fő)

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jegvzőkönwvezető:

Jurászik Erika előadó

a megjelenteket, elmondta, hogy a képviselŐKardos Attila polgármester: 14.00 órakor köszöntötte
jelezte
Mátyás Katalin, valamint Vida Lászlóné képviselő.
testület ülésről való távolmaradását

A ieevzőkönw hitelesítésérefelkérte: Baranyi Lajos és Terjék Katalin képviselőket.
A Képviselő-testület
Kardos Attila

a

jegyzőkönyv hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta.

- poleármester: javasolta,

hogy a képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1.

Etőterjesztés a ladánybenei Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
Előteriesztő: Szádvári Erika - HVl vezető helyettese

2.

Előterjesztés a Bácsvíz Zrt-vel kötött megállapodás jóváhagyására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

3.

Előterjesztés a Ladánybenei Football Club Egyesület újraindításáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4.

Egyebek

-

Kerti István kinevezésének támogatása

Napirendi pontok tárgvalása:

L.

Előterjesztés a ladánybenei Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
Előteriesztő: Szádvári Erika - HVl vezető helyettese

polgármester: elmondta, hogy a helyhatósági választásokat megelőzően kell a helYi
választási bizottságot megválasztani, elmondta, hogy az előző választási bizottsághoz kéPest egY
eltérésvan, mivel a póttag valószínűleg indul a képviselők megválasztásán.
Kardos Attila

-

Szádvári Erika - aliegvző: részletes tájékoztatást adott a képviselők részére a választásokról, az
eljárásban történő változásokról. Elmondta, hogy a képviselő jelölt állításhoz 1,4 ajánlásra, míg a
polgármester jelöltállításhoz 42 ajánlásra van szükség. Az ajánlásokat augusztus 25 és szeptember 8.
16.00 óra között lehet gyűjteni és leadni.
Visontav lstván - képviselő: kérdezte, hogy hány képviselőt ajánlhat?
Szádvári Erika

A

- aliegvző: bármennyit,

de egyet csak egyszer.

képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott el, ezért Kardos Attila

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsájtotta.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal
hozta;

-

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alábbi határozatot

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 5212014. (Vll!. 19.) határozata
a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
HATAROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ladánybene Község Helyi
Választási Bizottságának tagjait, valamint póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
tagok:

póttagok:

Gulyásné Magyar Angéla
Guttyán Lászlóné
Juhászné Darányi llona
kissné kucsák Mariann
Guttyán Renáta
Berente Tamás
Majoros Anita

Határidő: 2014. augusztus 31. 16.00 óra
Felelős: Szádvári Erika - HVl vezető helyettes

2.

Előterjesztés a Bácsvíz Zrt-vel kötött megállapodás jóváhagyására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy az önkormányzat kötelezettsége, hogy a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéreadatokat szolgáltasson, melyet a Bácsvíz Zrt.
megállapodás alapján átvállal, A képviselő-testületnek a megállapodás jóváhagyásáról kell döntenie,
A képviselő-testület részéről kérdés,hozzászőlás nem hangzott el, ezért Kardos Attila - polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal
hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alábbi határozatot

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testületének 53/2014. (Vlll. 19.) határozata
a Bácsvíz Zrt-vel kötött megállapodás jóváhagyásáról
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő
adatszolgáltatásra vonatkozó megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. augusztus 25,

3.

Előterjesztés a Ladánybenei Football Club Egyesület újraindításáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: eImondta, hogy a ladánybenei football újraindul a megye lll-ban,
kérte az egyesület elnökét, hogy szóban egészítseki kérelmét.

-

Baranvi Laios

s

képviselő: elmondta, hogy elsősorban a legfontosabb dolgokat kell megvásárolni, így

a kapukra hálót, labdát. E|sősorban a fiatalok miatt került újraindításra, hiszen megkeresték őt. A
megye lll-ban nincs olyan megkötés, mint a megye l-ben volt, ezért is javasolja újraindítani,Szponzor
segítségéreigazából nem lehet számolni. A játékosok maguk veszik meg a cipőt, és csináltatják meg
az orvosit. Véleménye szerint a következő félévbenmár nem kell ennyi támogatás.

Kardos Attila - polgármester: véleményeszerint a játékosok szállítása jelentős költség, melyet
ugyancsak az önkormányzatnak kell kifizetnie. Ezen felül van még a kért 500.000 Ft támogatás,
azonban ezekről kellene részletes költségvetés is.

Baranvi Laios

-

képviselő: jelen esetben csak 10 fordulós a bajnokság, s csak egy csapat van,

utánpótlás nincs.
Kardos Attila

- poleármester: véleményeszerint jó

Baranvi Laios

- képviselő:

lenne, ha mindent az önkormányzat venne meg,
maradna önkormányzati tulajdon, melyet csak használatra adna át az egyesületnek.

s

rendben.

Visontav lstván - képviselő: ezekről egy megállapodás is kellene.

Baranvi Laios

-

képviselő: tájékoztatta továbbá

a képviselőket arról, hogy Péli Róbert is

hoz

játékosokat, a költségüket ő fizeti. Azért is jó, hogy újraindul a football, mert a pályázatokba be lehet
írni, s így talán nagyobb esély van a WC csoportra benyújtott pályázatoknál is.

A

képviselő-testület 5 igen szavazattal

hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül

-

alábbi határozatot

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 54/2014. (Vlll. 19.) határozata
a Ladánybenei Football Club támogatásáról
HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Ladánybenei FootbalI

Club újraindításának támogatására 2OI4. évi költségvetésében - az általános tartalék
terhére - 500.000 Ft támogatást biztosít footballozáshoz szükséges eszközök - pl.: háló,
labda - beszerzéséhez. A támogatást az önkormányzat nevére kiállított számla ellenében
biztosítja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

Egyebek:

-

Kerti lstván kinevezésének támogatása

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy Kerti lstván kinevezésénektámogatását kérte a BácsKiskun Megyei Rendőr-főkapitá nyság, melyet javasol elfogadni,

A képviselő-testület 5 igen szavazattal
hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás né|kül - alábbi határozatot

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 55/2014. (Vlll. 19.) határozata
ka pitányságvezető ki nevezésénektá mogatásá ról
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi
xxxIv. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva támogatja Kerti
István r. alezredes, rendőrtanácsos Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
beosztásba történő kinevezését.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

Kardos Attila

-

polgármester: kérdezte Terjék Katalin képviselőt, hogy milyen segítségrevan

szü kségük a nyugd íjas talá lkozó megta rtásá hoz?

Teriék Katalin - képviselő: 39 meghívót küldött ki, vélhetően sokat lesznek. Kérte a képviselőket,
hogy a találkozó megtartásához 20.000 Ft támogatást biztosítsanak. Oklevelek elkészítéséhezkért
segítséget. Szeretne még tovább 2 szép meghívót küldeni, egyet az országgyűlési képviselőnek, egyet
pedig a polgármesternek.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal
hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alábbi határozatot

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének 56/2014. (Vlll. 19.} határozata
a Nyugdíjas Club támogatásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a ladánybenei
Nyugdíjas Club által megszervezésre kerülő nyugdíjas találkozó megrendezéséhez 20.000
Ft támogatást biztosít a 2oL4. évi költségvetés - általános tartalék - terhére,
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014, szeptember 6.

Kardos Attila - polgármester: tájékoztatta a képviselőket a Lecsófesztivál programjáról, amely a népi
hagyományokra épül.

Gondos Máté - lKSZT vezetőie: tájékoztatást adott a testvértelepüléshez történő kiutazásról,
valamint elmondta, hogy Visontay lstván képviselőt díszpolgári címmeljutalmazták a testvértelepülés
ka pcso

lat kié pítéséért, i letve fen nta rtásáé rt.

Kardos AttiIa

l

- polgármester

a képviselő-testület ülését15.30 órakor bezárta.
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Terjék Katalin
képviselő

