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Önkormányzati hírek
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete februári ülését 2016. február 16.-án tartotta,
amelyen egyik fő napirendi pont a 2016. évi költségvetés elfogadása volt. Az önkormányzat
elsődleges feladata ebben az évben is a kötelező önkormányzati feladatok ellátása
(településfejlesztés, településüzemeltetés, óvodai ellátás, szociális – és gyermekjóléti szolgáltatások),
amelyek finanszírozására állami támogatás vehető igénybe.
Településünk 2016-ban a következő feladatokat vállalta önként: civil szervezetek támogatása, IKSZT
működtetése, mezőőri szolgálat, tanyagondnoki szolgálat. E feladatok ellátására részben állami
támogatás, részben pedig saját forrás szolgál. Az önkormányzat által fenntartott legnagyobb
intézmény a Ladánybenei Csiribiri Óvoda, amelynek éves kiadási főösszege 59.616.000 Ft. Ez az
összeg tartalmazza a 14 fő foglalkoztatott bér- és járulék, valamint az óvoda dologi kiadásait. Az
állami támogatáson felül az önkormányzatnak az óvoda működtetéséhez saját forrásból (helyi adók)
11.842.040 Ft-ot kell biztosítania a feladatok jelenlegi színvonalon történő ellátásához.
Az önkormányzat által fenntartott másik nagy intézmény a Közös Önkormányzati Hivatal –
Kunbaracs kirendeltséggel együtt. A két hivatal fenntartására az állam 35.125.000 Ft támogatást
biztosít. Az állami támogatás összegéhez a Ladánybenei Önkormányzatnak saját forrást nem kell
biztosítani, az állami támogatás elegendő a hivatal működtetéséhez. A mezőőri szolgálat önként
vállalt feladat, amelynek éves kiadása 3.414.000 Ft, ebből 1.024.000 Ft állami támogatás, s 2.390.000
Ft saját forrás. A tanyagondnoki szolgálat éves kiadása 4.239.500 Ft, amelyből 2.500.000 Ft állami
támogatás, a fennmaradó 1.757.500 Ft saját forrás. Az önkormányzat kisebb összegű beruházások
mellett ez évben a faluközpont kialakításához ingatlanvásárlásra is különített el pénzösszeget.
Az általános iskola már nem az önkormányzat által fenntartott intézmény, azonban az általános
iskolai kirándulásokhoz, táborokhoz, eszközbeszerzésekre saját forrásból az önkormányzat 1.100.000
Ft támogatást biztosít.
A képviselő-testület ez évi költségvetésében két célra különített el tartalékot: általános iskolai
tornaszoba kialakítása, valamint a Ladánybenei Évszázadok című könyv újbóli kiadása.
Az önkormányzati költségvetésnél említést kell tenni a helyi adókról, amely az önkormányzatok saját
forrását képezi. A helyi adóhatóság által beszedett gépjárművek súlyadójának 60 %-a az állami
költségvetést illeti meg, 40 %-a, azaz 6.500.000 Ft az önkormányzatnál marad. A helyi iparűzési
adóból 13.000.000 Ft, a magánszemélyek kommunális adójából 1.200.000 Ft bevétele képződik a
településnek. Az adótételek emelését, új adók bevezetését az önkormányzat képviselő-testülete nem
támogatja, erről indítvány sem hangzott el.
Támogatásokra az önkormányzat az alábbi előirányzatokat biztosítja:
- Polgárőr Egyesület:
300.000 Ft
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Római Katolikus Egyház
Rendőrség támogatása
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Mentési Köztestület
Ladánybenei labdarúgó Club

300.000 Ft
120.000 Ft
1.300.000 Ft
630.000 Ft

A 2016. évi költségvetés tervezésekor fő célkitűzés a működőképesség biztosítása, az előző évek
működési színvonalának megtartása volt. Úgy véljük, hogy az előző évek gyakorlatát folytatva,
kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás folytatható. Költségvetésünkbe hitel igénybevételét
nem terveztük, igénybevétele nélkül az intézmények gazdálkodása biztosítható. Fontos megjegyezni,
hogy az önkormányzat ingatlanjai tehermentesek, jelzálogjoggal nem terheltek, sőt 14.000.000 Ft
lekötött értékpapírral rendelkezünk.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015. (IV. 19.) határozatával elfogadta az
önkormányzat 2015 – 2019. időszakra vonatkozó gazdasági programját. A gazdasági programban
szerepel, hogy az önkormányzat célja a rendezési tervben foglaltaknak megfelelően a Petőfi Sándor
utcával párhuzamosan építési telkek kialakítása. Az elmúlt időszak kormányzati politikája feltételezi,
hogy növekszik a lakosság lakóház építési kedve.
Településünkön jelenleg nincs olyan belterületi ingatlan, amely alkalmas lenne lakóház, lakóházak
építésére. Természetesen az nem lehet kérdés, hogy az önkormányzatnak mindent meg kell tennie a
lakásépítési szándék segítése érdekében. Az építési telkek kialakításával érintett terület Ladánybene
község külterületén, a belterület és a külterület határán található, amelyre telekalakítási engedélyt
kell kérni. Jelenleg az érintett ingatlanok önkormányzati, illetve magántulajdonban vannak. Az
ingatlanok művelési ága gyümölcsös, szőlő, illetve szántó, területük összesen 10 ha 8721 m2. A
tervezett telekalakítást követően 21 ingatlan alakul ki.
A tervezett lakótelkek és a megközelíthetésükhöz szükséges utak kialakítása a HÉSZ-ben előírtaknak
megfelelően történne, a telkek átlagos szélessége min. 20 m, mélysége meghaladja a 40 m-t, ebből
adódóan területe is nagyobb, mint 900 m2. Fontos, hogy az építési telkek a településen elérhető
összes közművel ellátott telkek legyenek, valamint célszerű az ingatlanokat belterületbe vonni.
Nyilvánvaló, hogy ennek megvalósítása több lépcsőben fog megtörténni. A képviselők az ülésen
döntöttek arról, hogy a telek kialakításával kapcsolatos előterjesztést támogatják.
A képviselő-testület ülésén Mátyás Ferenc bejelentette, hogy az általa benyújtott intézményvezetői
pályázatot elfogadták, s 2016. február 20. napjától 2021. augusztus 15. napjáig az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Közoktatásért Felelős Államtitkára megbízta a Kunadacs – Ladánybene
Általános Iskola vezetésével.
Az intézményvezetői pályázat kiírására Mátyás Katalin iskolaigazgató 2015. december 30-ai
nyugdíjazása miatt került sor, aki 1990 – 1997-ig a helyi általános iskola igazgatóhelyettese volt, majd
ezt követően nyugdíjazásáig az intézmény vezetője. Munkásságáért az Emberi Erőforrások Minisztere
– Balog Zoltán – Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesítette.

Szádvári Erika
aljegyző
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Tisztelt Ladánybenei Polgárok!
2016 március 18-án (pénteken) 17:00-órai kezdettel a Művelődési Házban
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugyűlést tart, melyre
minden érdeklődő lakost tisztelettel meghívunk és várunk.
Naprirend:
1.Tájékoztató az Önkormányzat 2015-ös munkájáról
2.2016. évi tervek, fejlesztési elképzelések
3.Tájékoztató a rendőrség munkájáról
4.Egyebek, lakossági hozzászólások, kérdések
Kardos Attila
polgármester

Csiribiri Óvoda hírei
Intézményünkben folyamatosan igyekszünk biztonságos és esztétikus környezetet biztosítani
óvodásainknak.
Nagy örömmel számolhatok be arról, hogy a két ünnep közti időszakban dekoratív, könnyen
tisztítható burkolattal sikerült ellátni tornaszobánk és a lépcsőház falának azt a részét, amely
legjobban ki van téve az elhasználódásnak. A tavaszvárás jegyében mindhárom csoport részt vett egy
vidám „télűző” programon. Kiszebáb égetést tartottunk, ahol a gyerekek dallal, mondókával és
mindenféle zajkeltő eszközzel kergették el a telet.
A várva-várt farsangon pedig ötletes, változatos jelmezekben vonultak fel a kicsik. A felnőttek is
csatlakoztak néhányan a jelmezesek táborához.
A Vándorjátszóház munkatársainak közreműködésével gipsz álarcokat festhettek, bohóckellékeket
ölthettek magukra és hajtogatott lufikkal is játszhattak a gyerekek.
Az óvónők idén is többféle játékos elfoglaltságot ajánlottak a résztvevőknek, ezeknek is nagy sikere
volt. Köszönjük a sok süteményt, üdítőt és nyereménytárgyat, valamint a munkát, amivel a
rendezvényt támogatták a szülők. Kellemes hangulatú, vidám családi délutánt tölthettünk együtt.
Vida Lászlóné

Bene Vitéz Általános Iskola hírei
Körzeti matematika verseny
Január végén került sor Ágasegyházán tíz általános iskola tanulóinak
részvételével a tanév második körzeti versenyére matematikából.
Minden évfolyamot egy-egy tanuló képviselt. A versenyen csapatunk
kiegyensúlyozott teljesítménnyel szerezte meg a harmadik helyet,
megelőzve olyan iskolák válogatottjait, mint Kerekegyháza, Izsák,
Orgovány vagy Jakabszállás.
Egyéniben Gajdácsi László (5.o.) harmadik, Békefalvi Boglárka (6.o.)
hatodik, Krista Éva (7.o.) ötödik, Urbánszki Nándor (8.o.) szintén ötödik helyezést ért el.
Teljesítményükhöz gratulálok!

Mátyás Ferenc szaktanár
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Egyházi hírek
A PLÉBÁNOS ÚJRA ITTHON
A BESZÁLLÁS MEGTÖRTÉNT, A KILÖVÉS ELMARADT!
Január végén a CT vizsgálat egy hat centiméteres cisztát talált a fejemben és azonnali műtétet
rendeltek el, ha életben akartam maradni. A műtét után a kivett és szemrevételezett szövet alapján
több alkalommal szelíd és féltő szeretettel utaltak arra vizitáló orvosaim, hogy készüljek fel rá, hogy
további kezelésekre lesz majd szükségem, mint sugár vagy kemoterápia. A zárójelentésemen aztán
érthetően olvasható volt, hogy rosszindulatú agydaganattal műtöttek.
Lélekben mindenre felkészültem és a transitus felvonójának a küszöbére lépve beszállásra készen
vártam a hazavivő mennyei liftet az angyalokkal….
Három hét múlva megérkezett a szövettani vizsgálat eredménye melyet személyesen a Professzor Úr
ismertetett velem. Sem jóindulatú sem rosszindulatú tumort nem találtak a vizsgált mintában.
Elmondta, hogy neki sem érthető az eredmény, mert nem ezt várta.
Évtizedes tapasztalatai és a látottak alapján teljes bizonyossággal mondta a kivett cisztára, hogy az
rosszindulatú volt. Az eredményt végül így kommentálta:
„Fiú! Nem tudok rá mást mondani, minthogy jól imádkoztatok!”
Egy ember tévedhet, még egy világhírű agysebész is tévedhet. Az első, a szemrevételezés utáni
diagnózist viszont nem ő állította fel egyedül, hanem az az orvosi stáb, akikkel együtt műtött. Több
professzor együtt, már ritkán szokott ekkorát tévedni.
HÁLA, TISZTELET ÉS DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK MIKÉPPEN KEZDETBEN
MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN!
…és hálám, köszönetem és viszonzó imám Mindenkinek, akik imádkoztak vagy aggódtak értem vagy
csak egyszerűen jó akarattal rám gondoltak. Külön köszönet mennyei barátainknak, a szenteknek,
akiknek közbenjáró imáit buzgón kértem és tapasztaltam.

Áldással, köszönettel és hálával!
Tibor atya
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