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Önkormányzati hírek
Októberi ülését a képviselő-testület 2015. október 20-án tartotta. Az ülés napirendjére került
települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. A szociális támogatások
szabályozásáról a képviselő-testület ez év februárjában alkotott önkormányzati rendeletet. A
rendelet hatályba lépése óta már látható, hogy egy-két esetben a szabályozás túl szigorúnak
bizonyult, csak szűk réteg juthatott hozzá szociális támogatásokhoz. A képviselők úgy vélték, hogy
célszerű kiszélesíteni az ellátásokban részesíthetők körét, így a rendkívüli támogatás
jövedelemhatárát az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150, illetve 200 %-a helyett
200, illetve 250 %-ában határozta meg.
E jövedelemhatárt már a fűtési időszakban nyújtható természetbeni fűtési támogatásnál is
figyelembe vesszük. Az önkormányzat ebben az évben saját költségvetése terhére fát vásárolt, a
közfoglalkoztatottak összevágták. Kérelemre a tűzifa rászorultság alapján kerül szétosztásra a
hátrányos helyzetű lakosság részéré.
Itt kell említést tenni arról, hogy november 2-ától ismételten nagyobb létszámú közfoglalkoztatásra
kerül sor a Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján. Közfoglalkoztatásban azok
vesznek részt, akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek. A foglalkoztatás első
hónapjaiban munkát végeznek, majd ezt követően munkaerőpiacra való visszajutást elősegítő
képzésben részesülnek. A képzés során OKJ-s bizonyítványt kapnak, amely eladó, burkoló, szociális
gondozó stb. végzettség is lehet.
Az önkormányzat karácsony közeledtével ismételten döntött a rászoruló családok karácsonyi
támogatásáról. Az előző évekhez hasonlóan saját költségvetési forrásból élelmiszert tartalmazó
csomagok kerülnek szétosztásra.
A képviselő-testületi ülésen elhangzott – lakossági igények figyelembe vételével – hogy a község
belterületén lévő földutakat szilárd burkolattal kívánja ellátni. Jelenleg még földút a Batthyány utca
egy része, a Vízmű utca illetve az Arany J. utca víztoronyhoz vezető szakasza. Ezen útszakaszok szilárd
burkolattal történő ellátásáról az árajánlatok beérkezését követően döntenek a képviselők.
Az általános iskola szülői munkaközössége kezdeményezte az iskola előtt gyalogátkelőhely kiépítését.
A zebra kiépítésére az önkormányzat a Kormányhivatallal együtt helyszíni bejárást kezdeményezett.
A fejlesztés saját költségvetés terhére valósulhatna meg, amelyben bekerülési költsége közel 1 millió
Ft lenne. A képviselők heves vitát követően úgy döntöttek, hogy nem indokolt a gyalogátkelőhely
kiépítése. Ha a szülők kérik, úgy a következő ülésen - részvételük mellett - ismételten napirendi
pontra tűzi a képviselő-testület a gyalogátkelőhely kiépítését.
Szádvári Erika
aljegyző

Kérjük a Szülők figyelmét!
2016. január 1-től a térítési díjat fizető gyermekek, előrefizetéskor a számla kifizetésekor kapják meg
az étkezési jegyeket, amellyel az ételt kiadják részükre a tálalókonyhában (iskolai étkező). Tehát a
2016. januári étkezést legkésőbb, hogy a gyermek az első tanítási napon tudja vinni és számára a
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konyhai dolgozók ebédet tudjanak adni, a szülőnek az előző hónap utolsó pénztárnapig ki kell
fizetnie; ez 2015. december 21.-e lesz. A pénztárnap az igénybevételi lapon is szerepelt ez minden
hét hétfő és csütörtök napja 7:30-15.50-ig tart. Az előrefizetés 2015. május 1-től minden étkezőre
érvényes (óvodai, iskolai, vendég és munkahelyi étkező). Tartós elmaradás esetén (maximum 3
hónap), többszöri értesítés átvételét követően a kintlévőséget végrehajtásra adjuk.
Az Élelmezés-vezető kérésére ismételten kérem minden szülő figyelmét, hogy a gyermek hiányzását
jelezni szíveskedjenek az alábbi elérhetőségek valamelyikén, független attól, hogy a gyermeknek az
étkezésért kell, vagy nem kell fizetni az ellátásért. Ez nagyon fontos lenne, mint a lefőzött, megsütött
adagszám tekintetében, mind pedig bizonyos statisztikai szempontok miatt. Ugyanilyen fontos azt is
jelezni, ha a gyermek már menni fog iskolába, óvodába, mivel az adagszámok tekintetében nem
elhanyagolható eltéréseket okoz egy vírusos megbetegedés alkalmával.
Telefonszám: 06-76/555-279, 06-20/555-0848
Facebook: Teri Nagyné néven
Email: terka.eros@gmail.com

Bene Vitéz Általános Iskola hírei
Megkezdődött a 8. osztályosok felkészülése a pályaválasztásra. Október 13-án Hajagos-Kiss Margit, a
Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási szakértője a 8. osztályosoknak pályaorientációs órát tartott,
majd felmérték a gyerekek érdeklődését, továbbtanulási elképzeléseit. Délután a szülők vehettek
részt pályaválasztási szülői értekezleten, ahol a szakértő az általános tudnivalókon túl egyénre
szabott pályaválasztási tanácsadást is végzett a kiértékelt tesztek alapján.
Október 16-án a 7. és a 8. osztály tanulói a megyei pályaválasztási börzére látogattak el. A 8.
osztályosok szülei közül többen is elkísérték őket. Itt a megye középiskolái mellett több gyakorlati
oktatást végző cég, illetve a Kormányhivatal, a Magyar Honvédség és a rendőrség is képviseltette
magát, sokoldalú tájékoztatást és tapasztalatot szerezhettek a gyerekek az egyes szakmákról és
iskolákról. Az utazást a Kecskeméti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége biztosította, így a gyerekek
teljesen költségmentesen vehettek részt a rendezvényen.
Kisjuhászné Gábor Katalin
8. osztály osztályfőnöke

BARANYI Kft. sajtóközlemény
Uniós támogatásból új családi napközi jött létre Ladánybene községben.
A Baranyi Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül, a munka és
magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések – Vállalati és intézményi
napköziben kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása tárgyú TÁMOP-2.4.5-12/5-2012-0002
azonosító számon támogatást nyert a „Ladánybenei Gyermek Paradicsom” létrehozására.
Támogatás összege: 26.794.965 Ft
A Ladánybene székhelyű 1996-ban alakult Baranyi Kft. főtevékenységben pékáru termék gyártásával
és kereskedelmével foglalkozik a dolgozói létszám több mint 50%-a nő. A pályázat célja, hogy a
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munkavállalók Családi Napközi igénybevételével GYED és GYES-ről visszatérhetnek, gyermekük
harmadik életévének betöltése előtt a munkahelyükre.
A napközi teljesen új környezetben, kornak megfelelő játékokkal és rendszeresen tartott
mozgásfejlesztés és zenebölcsivel várja a kedves gyerekeket.
A beruházással 14 fő befogadására alkalmas CSANA jött létre.
A fejlesztésről és a Családi Napköziről bővebb információkat az alábbi elérhetőségeken kapnak:
Kapcsolattartó:
Gengeliczki Mihály
+36302299385
gengeliczki.mihaly@baranyipekseg.hu

Újra a faluba látogat a Mikulás!
Az elmúlt évekhez hűen, ez évben is a faluba látogat a Mikulás két krampuszával, akik az aktuális
gyermek viselkedésétől függően, és a Mikulás határtalan bölcsességének megfelelően, szorgosan
virgácsolnak, vagy éppen ajándékot osztogatnak.
Időpontja: december 5. (esti órákban)
Jelentkezni lehet a könyvtár nyitva tartása alatt, név, telefonszám, és cím megadásával. Továbbá a
Ladánybene Községért Alapítvány számlaszámára adományként befizetett 1500 Ft-os csekk
feladóvevényével.
Csekket ugyan itt, könyvtári nyitva tartási időben lehet kérni.
A Mikulás és krampuszai a lábkoptató gyaloglás okán csakis belterületi, vagy belterülethez közel lévő
otthonokba tudnak ellátogatni. Távolabbi külterületre csakis oda vissza fuvarral! Sajnos az érkezést
fix időpontra szintén nem tudjuk vállalni a csintalan, vagy éppen angyalian jó gyermekek
látogatásának útvonalbeli sorrendje miatt.
Érdeklődni lehet: Gondos Máténál
Tel.:06/20 938-5390
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