
ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kozség Onkorm ányzatKépvisel -testi.iletének

2014, március 26-i í.ilésére

Tárgv: Eloterjesztés Ladánybene Kozség Onkorm ányzat rendezési tervének
módosítására (Arany J. és Rákóczi ut sarka)

El terjesztést készítette: szádvári Erika
allegyzó

El terjeszt : kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Kiizség Polgármesterét l
6045LadánybeneoF t66.

Telefon: 761555-284

Tisztelt Képvisel -testiilet!

Ismertet Atelepiilésfejlesztési koncepcióról, az integrált telepíilésfejlesztési stratégiáról és a

teleptilésrendezési eszkiiziikr l, valamint egyes telepiilésrendezési sajátos jogintézménYekr l
szóló 31,4t2yt2. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. (2) bekezdés szerinti Képvisel -testiileti diintéshez

El zmények
Ladáttybene Kozség önkormányzat Képvisel -testiilete76l2013.(IX.18.) számri határozatában

kezdeményezte a Rákóczi és Arany János utcai saroktelek térségének lakóteniletb l gazdasági

tertiletbe való átsorolását.

Helyzetleírás és javaslat
A252 és 253 hrsz_ r telkeken a térség meghatározó élelmiszeripari vállalkozása a Baranyi Pékség és

cukrászat mukodik.
A rendezési terv szerint lakóteniletbe tartoz telkeken a vállalkozás építményei engedélYezhet k
voltak, mivel azoka lakótertiletre eloírt kornyezeti feltételeket teljesítik.
Gazdaságfejleszt ésí páIyázaton való eredményes részv ételhez azonban gazdasági tertileti

e1he1yezkedése is feltétet.Ezért a gazdasági teriiletfelhasználáson beltil a kornyezetét nem zavar

építmények elhelyezésére alkalmas kereskedelmi szo|gáItató tertileti átsorolás a célszeru.

Egyeztetés
A Éépvisel _testiileti dontést kovet en A telep lésfejlesztési koncepcióról, az integrált
teleptilésfejlesztési stratégióról és a telepiilésrendezési eszkózólr l, valamint egYes

telipi)lésrendezési sajótos jogintézményelcr l szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

(továbbiakban: Eljr.) szerinti egye etés megkezd dott.

A módosítással a meghat ároz infrastruktura fóháI zat nem váLtozlk, rij beépítésre szánt tertilet nem

alakul ki, zold_ , vizgázdálkodási_, erd -, és termé szetkózeli tertilet megsziintetésére nem kertil sor,

ezért azEIjr.41. (2) bekezdés szerint egyszerusített eljarásban tortént aZ egYeztetés.

A megbí zotttewezócég: Epítészmtíhely Kft (Felel s tervezó Szl\berhorn Erzsébet) azEIjr. 38. (2)

b ekezdés sz erinti vél emé ny ezés tel eptil éstervez é si munkar észeit o s sz eáll Ította.

Azegyeztetésrésztvevóia77l2013. (IX.18.) határozat szerinti partnerek,azEljr. 9. melléklete

szerinti ál\amtgazgatási szervek és szomszédos és a megyei onkorrnánYzat voltak.

Partnerek:
Kcizmtítizemeltet k: BÁC SVÍZ Zrt

Dégáz és Démász.
Eljr. 9. melléklete szerinti ál|amigazgatási szervek

1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Allami Fóépitész
2. Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel ség

3. Alsó-Duna-volgyi Yízugyí Hatóság
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4. Kiskunsági Nemzetí Park |gazgat ság
5. Nemzeti Kornyezetiigyi Intézet Alsó-Duna-volgyi Kirendeltség
6. Országos Víztigyi F óigazgatóság
7 . Katasztrófavédelml, Igazgatóság
8. BKKM-i Kormányhivatal Népegészségslgy Szakig. szerve
9. Nemzeti Kozlekedési Hatóság Úttigyi, Vasriti és Haj zási Hivatala
1 0. Nemzeti Kózlekedési Hatóság Légugyi Hivatala
1 1. BKKM-i Kormányhiv. Kozlekedési Feliigyel ség
12. Forster Gyula Nemzeti ÖrokséggazdáIkodási és Szolgáltatási Kozpont
13. Kecskeméti JátásiHiv. Epítéstigyi és Örokségvéd. Hivatal
1 4. BKKM-i Kormányhivatal Foldhtv atala
1 5. BKKM-i Kormányhivatal Erdés zeti lgazg.
16. BKKM-i Kormányhivatal Novény. és Talajv. Igazg.
17 . Magyar Bányászatt és Foldtani Hivatal Bányak apiténysága
18. HM Hatósági Hivatal
19. Nemzeti Média-, és Hírkózlési HatóságHivatala

20. BKKM-i Megyei rendor-fokapitányság

Önkorm ányzatok
1. Bács Kiskun Megygi Önkorm ényzat
2. Lajosmi zse Y árosi Onkormányzat
3. Fels lajos Kozségi Önkormvnyzat
4. T atárszentgyorgy Kózségi Onkorm ányzat
5. Táborfalva Kozségi Onkormányzat
6. Kunbaracs Kozségi Onkormányzat

Az Eljr. 41. (3) bekezdés értelmében véleményezésre megadott 15 napon beliil a kiivetkez
tartalmrí válaszok érke ztek:

Partnerek:
nÁc svíz zrt (002219 -002 l 2014.)
Engedél yezési jogszabályokat ismertette, arendezési terv módosítást nem kifogásolta.

Eljr. g. melléklete zerinti áltamigazgatási szervek
Csongrád Megyei Kormányhivatal Áilami F építész (CSD l01l82,1l20l4.)
A lakóteniletbe ékel dott gazdasági teruleti kijelolést szerencsétlennek tartotta, betiltetési

kotelezettsé g e\óír ásátj avaso lta.

T_1 szerkezetiterven és a helyi építési szabáLyzati szovegben lév elírás jelleg hibák javításá 
"

kérte.

2/2005.(I.1 1 .) Korm. rendelet szerinti kornyezeti vizsgálat lefolYatást sztikségesnek tart|a.

mivel íntenzívebb beépítés valósul meg. Véleményét az egyes tervek, illetve Programok
kornyezeti vizsg áIatar I sz I 212005. (I. 1 1 .) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.)

1. (3) bekezdése a) pontjára a\apozta, miszerint ,,Várltató kórnyezeti hatósuk
jelent ségének eseti meghatározása alapján dónthet el a környezeti vizsgálat
szi)lrségessége a telep lés egy részére késztil szabályozási tervnél, illetve helYi éPÍtési

szabályzatnál ... "
A Korm. rend. 3. _a szerint a terv kidolgozásakor a felelos szerv - jelen esetben az

onkormányzatképviselo-testiilete - állapítja meg, hogy a terv beletartozík,e az 1. (3)

bekezdés szerint a kornye zeti vizsgálat sziikségességének eseti eldontésére kotelezett

korbe, ezért szi.ikséges a képvisel -testí,ileti állásfoglalás.



A dontésrol és indokairól a kornyezet védelméért felel s kozigazgatási szerveket és a

nyilvánosságot értesíteni kell. A kornyezetvédelméért felel s áIlamigazgatási szervek és a

nyilvánosság értesítése a módosítás Eljr. 38. (2) bekezdés szerinti véleményezésének
keretében fog megtorténni.

A dontésnél a Korm. rend. 1. (3) bekezdésben, a 4. (1)-(2) bekezdésében, valamint az 5.

(1) bekezdésében megfo ga\mazott kritériumokat kell figyelembe venni, melyek szerint:
_ a módosítás csak a telepiilés egy részére terjed ki (Korm. rend.1. (3) bekezdés a)

pont),
- a módosítás alá vont tertileten nem végeznek a Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá

tartoz tevékenységet,
_ a módosítás alá vont teriileten a Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá lartoz

kornyez ethasználatot j elent tevékenységet nem végeznek.

A hivatkozottKorm. rend. áttekintése alapján megállapithat , hogy a kornyezetivizsgáIat
elvégzése az alábbi indokok alapján nern indokolt.

- az intelzivebb beépítés csak kis tertiletre terjed ki
- az interzívebb beépítésri tertileten nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2)

b ekezdés alá tartozo tevékenységet,
- az intenzivebb beépítésri tertileten nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2)

b ekezdés al á tartoz kornyezet-haszn álatotj e lento tevékenysé get.

A vélemény elfogaddsáról képvisel -testiileti határozatra van sz kség.

Kiirnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel ség (52091-5 -112014.)

Zajvédelmi szempontból nem tartotta szerencsésnek lakóteriiletbe ékel d ena gazdasági

tenilet kijelolését. A határos lakóteriileteken a falusias lakóteriiletre el Írt normák betartására

hívta fel a figyelmet.

A vélemény elfogaddsóról képvisel -testiileti határozatra van sz kség.

Nemzeti Kiirnyezetiigy i Intézet Alsó-Duna-viilgyí Kirendeltség (NADU0073-002|201,4.)
A konkrét iigyre nyilatko zatában nem tért ki.

országos VíziigyiFóigazgatóság nevében Alsó-Duna-viilgyi VÍziigyilgazgatóság (0487-

002l2014.)
A konkrét tigyre nyilatko zatában nem tért ki.

Katasztrófavédelmi lgazgat s ág (9 9- 2 l 2014 IE'HAT)
A konkrét iigyre nyilatkozatában nem tért ki.

Nemzeti Kiizlekedési Hatóság Útiigyi, Vasriti és Hajózási Hivatala (UVHlUHl306l1/201,4.)
H at áskorének és i 1 1 etékes s é gének hiány étt állapitotta me g.

Nemz eti Ktizlekedési H atós á g L é gti gyi Hivatala (LR/RK/NS/A/3 09 l l l 2014.)

Kifogása nem volt, nem kíván egyeztetni.

BKKM-i Kormányhiv. Kiizlekedési Feltigyet ség (BK/UO 1207l1l2014.)

Észrevételt nem tett.

Forster Gyula Nemzeti Öriikséggazdá|kodásí és Szolgáltatási KiizPont (100/135-21201,4.)



Kifogása nem volt, nem kíván egyeztetni.

Kecskeméti Járási Hiv. Építésiigyi és Öriikségvéd. Hivatal (BK-OSD l008l424,2/20t4.)
Arégészeti lel helyek frissített kozhiteles nyilvántartás szerinti kiegészítését kérte.

Adatszolgáltatási kérelem a Lechner Lajos Tudáskozpont Nonprofit Kft felé megtortént.

A régészeti lel helyek aktualizáIásáig az egyeztetés nem kertil lezárásra. A régészeti lel hely
kiterjedésének esetlege s váItozása az építéstigyi eIóírásokat és a tervlapokat is érintheti.

BKKM-i Kormányhivatat Fiildhivatala (100 6l l 2 l 20|4.)
Kifogása nem volt.

BKKM-i Kormányhivatal E rdés zeti lgazgató s á g BKG/0 1 l 027 27 -2 l 2014.)

Kifogása nem volt, nem kíván egyeztetní.

HM Hatósági Hivatal (7 7 6-1 l2014lhhi)
Módosítással kapcsolatb arl észrevételt nem tett.

Nemzeti Média-, és llírkiiztési Hatóság Hivatala (CE/3318-2l20l4.)
Eszrevételt nem tett.

BKKM-i Megyei rend r-f kapitányság (421-212014.)

Kifogása nem volt, nem kíván egyeztetni.

Önkorm ányzato..k
L aj o s miz s e V áro s i Onko r mány zat (Il 1 4 67,02 l 2 0 1 4 .)

Kifogása nem volt.

T áborfalva N agykiizs é gi Önkorm ányzat (350 l l 20l 4 -)

Kifogása nem volt.

A nyilvánosság biztosítása a helyben szokásos módon megtortént. Észrevétel nem érkezett.

Kecskem ét, 201 4. március 04. összeáll itotta: szilberhorn Erzsébet
tervezó



A telepiilésfejlesztési koncepcióról, az integrált telepíilésfejlesztési stratégiáról és a
telepiilésrendezési eszkiiziikr l, valamint egyes telepiilésrendezési sajátos jogintézményekr l
szóló 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. (2) bekezdés szerinti Képvisel -testiileti dtintés a
telepiilésszerkezeti terv és helyi építési szabá|yzat76l2013.(IX.18.) határozattal indított
módosításáról.

I.
Képvisel -testiilet a véleményezési szakaszban érkezett véleményeket az a|ábbiak szerint
fogadja el:
1.) Allami F építész CSD101182-1,12014. számri állásfoglalása alapján:

a) Munkahelyteremtési és gazdaságfejlesztési érdekb 1 a252 és253 hrsz-ri telkek gazdasági
tertileti átsorolása elengedhetetlen.

b) A beiiltetési kotelezettséget elvileg helyesli, de mivel kialakitására nincs lehet s ég, ezért a

terv véglegesítését betiltetési kotelezettség nélkiil kéri.
c) Azelírás jellegtí rajzi és szovegezési hibákat kéri javítani.
d) Jelen módosításhoz az,,egyes tervek és programok kornyezeti vizsgáIatátr 1" sz | 212005. (I.

1 1.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése és 3. alapján a kornyezeti vizsgálat elvégzését nem
tarts a indokoltnak, mivel
da) azintenzívebb beépítést tartalmazó módosítás csak a telepiilés egy részére terjed ki,
db) azintenzívebb beépítésu módosítás alávont tenileten nem végeznek a fenti Korm. rend. 1.

(2) bekezdés alá tartoz tevékenységet,
dc) azintenzívebb beépítésri módosítás alávont terí.ileten nem végeznek a fenti Korm. rend. 1.

(2) bekezdés al á tartoz kórny ezet-használatotj elento tevékenysé get.

2.) Alsó_Tisza-vídéki Kiirnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel ség 52091-5-1l20l4.
számri állásfoglalása alapj án :

a) Munkaheléyeremtési és gazdaságfejlesztési érdekbol a252 és 253 hrsz-ri telkek gazdaságí

teriileti átsorolása elengedhetetlen.
b) A lakótertileti kornyezeti normák betartásának kotelezettségét a szabályozási el írásokban

szerepeltetni kell.

3.) Kecskeméti Járási Hiv. Epítésiigyi és Öriikségvéd. Hivatal BK-O5D/008/424,2|20|4. szám t
állásfoglalása alapján:
A terv véglegesítését a fdssített kozhiteles nyilvántartásban szerepl régészeti adatokkal kell
elvégezni.

II.
Felkéri Polgármestert I. szerint azE|jr.40. (1) bekezdés szerinti végso szakmai véleményezésre

majd aztkóvet en a képvisel -testi,ileti jóváhagyás el terjesztés&e.



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Ktizség Önkorm ányzat Képvisel -testtiletének

2014. március 26-i iilésére

Tárgv: Ladánybenei Csiribiri Óvoda vezetói állásának betoltésére páIyázatkiírása

El terjesztést készítette: szádvái Erika
a|jegyzó

El terjeszt : kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Kiizség Polgármesterét I
6045Ladánybene,F t66.

Telefon z 7 61 457-600, Email: polgarmeste

ELOTERJESZTES
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzatKépvisel -testiiletének

2014, március 26-i iilésére

Tárgv: Ladánybenei Csiribiri Óvoda vezetói állásának betoltésére pályazat kiírása

Tisztelt Képvisel -testiilet!

A nemzeti kciznevelésr 1 sz l 201L évi CXC. tcirvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján

2013 . jaruár 1 . napját I az iskola fenntartój a az áIlam, az voda fenntartój a tovább ra is az

onkormányzat. 2Ot3. január 1. napját I a Ladánybenei Csiribíri Ovoda a kozségi
onkormányzat fenntartásába keriilt, igy az irlézményvezetói megbízás páIyázatikiírásátra,
valamint annak elbírálására is az cinkormányzat képvisel -testtrlete jogosult.

A képvisel -testtilet 2Ot3. május 27T-i i,ilésén 4012013. (V. 27.)határozatában dontott

arc !, hogy az íntézményvezet i feladatok ellátásával - egy év id tartamra - 2014. jrilius

31-ig Vida LászI nétbízza meg.
Az Nkt. 67. (7) bekezdése, a kozalka\mazottak jogállásáról sz L 1992. évi XXXIII.

torvény (a továbbiakban: Kjt.) 2OlA. (1) és (3) - (7) bekezdése, valamint a torvénY

kozoktatási irtézményekben tcirtén végrehajtásár I rendelkezó 13811992. (X. 8.) Korm.

rendelet 5. (1) - (3) bekezdés szerint a munkáltatónak a magasabb vezet és vezetó

beosztás ellártására nyilvános pályázatot kell kíírni.

A Kjt. 20lB. (1) bekezdése alapján apáIyazatot amegbízási jogkor gyakorlÓj aíqaki

Az Nkt . 67. -a rendelkezik az oktatási-nevelési intézmény vezetóinek megbízási

fe ltéte 1 e i r óI . Az intézmény me gbízás fe ltéte l e i a ko ve tke zók:
- az adott intézményben pedagógus munkakcir betoltéséhez sziikséges fels fokri iskolai

v égzettség és szakkép zettség megléte,
_ pedagógus-sz akvizsga keretében megsz erzelt intézményvezetói sza\<képzettség,

- határozatlan idejti pedagógus-munkakorben tcirtén alka|mazás.

Kérem a tisztelt Képvisel -testíiletet, hogy az íntézményvezetó megbízásara 2014.

augusztus 1. napjától 5 éves id tartamra a pályázatot az alábbiak szerint Írja ki, S a

hatírozat-tervezet vitassa ffiog, s fogadja el:

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Ladánybene Kozség önkorm ányzat Képvisel -testiilete a LadánYbenei Csiribiri
óvoda óvodave zetói állásának betoltésére páIyázatot Ír ki az aléhbiak szerint:



pÁryÁzATI rErrrívÁs

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testirlete a kozalkalmazottakjogállásár l1992.
évi XXXIII. torvény 20l.A és a 13811992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -a alapján a

Ladánybenei Csiribiri Ovoda óvodavezet i áIlásának betoltésére az alábbiak szerint
pályánatot ír ki:

A munkahelv megnevezése: Ladánybenei Csiribiri Óvoda
6045 Ladánybene, Rák czí ilt 6.

A munkaktir megnevezése: Óvodavezetó (magasabb vezet )

A vezet i megbízással iáró. ellátandó lényeges feladatok:
- aNemzeti Koznevelésr l sz I torvény 69. -ában foglaltak,
- az intézmény felel s egyszemély vezetése, iránytása, a vonatkoz jogszabályokban

meghatar ozottak szerinti szakszeru m kodésének, magas színvonal r szakmai
munkáj anak, nevelési célkit zéseinek biztos ítása, szew ezése, ellen órzése,

- az intézmény ésszeni és takarékos gazdálkodásának betartása,
- az intézményben foglalkoztatottal<kal kapcsolatos munkáltatói jogok (a végzettségnek,

szal<képzettségnek, szakképesítésnek megfelel kinevezés szerinti munkakorbe taftoz
feladatok) gyakorlása,

- a jogszabályokban és a fenntartó áItal el írt szabáIyzatok, tervek szakmai programok
kido 1 goz ása, p ály izatok ké szíté s e,

- az intézmény képviselete a fenntartó, valamint kiils szervek el tt.

A meebízás id tartama:
Azitttézményvezetoi megbízás 5 évhatarozott id re 2014. augusztus 1. napját I2019. jirlius

31. napjáig szól.

A foelalkoztatás ielleee: teljes munkaid (heti 40 ra)

A vezet i meebízatás feltétele:
- biintetlen el élet, cselekvoképesség,
_ legalább 5 év óvodapedagógus munkakorben szerzett szakmai gyakorlat,
_ nevelési_oktatási intézményben pedagógus munkakor betoltéséhez sziikséges

fels fokri óvón i végzettség és szakképezettség, továbbá pedagógus szakvizsga a

nemzeti koznevelésrol szóló 2011. évi CXC. torvény 67. (1) bekezdés a. és b. pontja

és a pedagógus szakvizsgár I, valamint a továbbképzéseken résztvev k juttatásairÓl és

kedvezményeir 1 szóló 277ll997. (Xil. 22.) Korm. rendelet 20. (5) bekezdésének
figyelembevételével,

- anevelési_oktatási intézményben pedagógus munkakorben fennálló határozatlan id re
szóló a\kalmazás, illetve a megbízással egyidejrileg pedagógus munkakorben tortén

határozatlan id re szóló kinevezés,

Illetménv és eeyéb iuttatások:

^ 
k r^Lk^l^-ottak jogállásáról sz I t992. évi XXXIII. torvény, valamint e torvénY

végrehajtásáról a kozoktatási íntézményekben sz l 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet

el írásainak megfeleloen.



A pálvázatnak tartalmaznia kell:
- a pályaz szakmai életrajzát,
- btintetlen el életét és foglalkoztatástól eltiltás hatáIya alatt nem álló igazolást - 3

hónapnál nem régebbi - hatósági erkolcsi bizonyítványt,
- az iskola és szakmaivégzettséget/ketigazoló okiratok másolatát,
- az intézmény vezetésére vonatkoz vezetói programot, a szakmai helyzetelemzésre

vonatko z elképzeléseket,
- az illetmény megállapításához szikséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyról

kiadott munkált at i ígazolásokat,
- a pá|yáz nyilatkozatát arrol, hogy a páIyázata és a páIyazati anyagban foglalt

személyes adatait apályázati eljárással osszefiiggókezeléshez, valamint véleményezés
és elbírálás céljából pá|yázatának sokszorosításához és harmadik személy részere
tclrtén továbbít áshoz hozzájárul,

- a pá|yaz nyilatkozatát art I, hogy vele szemben a Kjt. 41. (2) bekezdés b.) pontja
szerinti osszeférhetetlenség nem álI fenn, illetve a fennálló osszeférhetetlenséget
megbízás esetén megsztinteti,

- a páIyáz nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a személyét érint tigy nyilvános
tilé sen torténo tar gy alásához.

Apályazó kiírója hiánypótlásra lehet séget nem biztosít.

A pálvázat benvríitásának határideie:
A Nemzeti Kozi gazgatásí Intézet internetes oldalán a pályázati felhívás kózzétételét l
szátmitott 30 nap.

A pálvázat benvríitásának helve:
Ladánybene Kozség P olgármestere
6045 Ladánybene, F ilt 66.

A pálvázat benvriitásának módia:
A páIyáaatot zárt bodtékban postai riton ,,Pályázat a Ladánybenei Csiribiri Ovoda
óvodave zetói ál láshely beto ltésére " me gj elolé s sel nyrij tható be.

A pályázattal kapcsolatos b vebb felviláeosítást nv it:
Ladánybene Kozség Polgármester e 7 6 l 5 5 5 -284

A pálvázat elbírálásának módia és rendie:
A l38ll992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -a szerinti véleményezés, s azt kovet en a
képvisel -testiilet dont.

A pálvázat elbírálásának határideie:
A pályázat véIeményezési határidejének \ejárta után a 30. napot kovet els képvisel -
testiileti i.ilés.

Ladánybene, 201 4. március 26.
szádvén Erika

a|legyzó



ELÓTERJESZTES
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzatKépvisel -testiiletének

2014. március 26-i iilésére

T árgv : Ovo da beiratko zási idópontj ának me ghatár ozása

El terjesztést készítette: szádvái Erika
aljegyzó

El terjeszt : Kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Kiizség Polgármesterét l
6045LadánybeneoF t66.

Telefon: 761457-600

ELOTERJESZTES
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiiletének

2014. márcíus 26-i iilésére

Tisztelt Képvisel -testiilet!

A nemzeti kciznevelésr l szóló 201l. évi CXC. torvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján
2013. január 1. napját l az iskola fenntartójaaz áIlarrt, az voda fenntartója továbbrais az

onkormánÍzat.
A kciznevelési intézmények mrikodésér 1 és a koznevelési intézmények

névhasznáIatár I sz l 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendelet20 (l) bekezdése kimondja,
hogy a fenntart az óvodai beiratkozás idejér |, az err l való diintés és a jogorvoslat
benyrijtásának határidej ér I kiizleményt, vagy hirdetményt tesz kózzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozást megel z en legalább 30 nappal. Az Nkt. 49. -a

alapján az vodai felvétel jelentkezés alapján torténik. Az óvodába a gyermek harmadik
életévének betoltése után vehet fel. A felvételró| az óvoda vezetóje dont. A gyermekek
csoportbeosáásáról a sziil k és óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az
óvoda vezetó dont. Kérelmet helyhiányra hivatkozással lehet elutasítani.

Az óvoda vezetójéve| egyeztetve a kovetkezo id pontokat javaslom az Óvodások
b e iratko zási idóp ontj ár a:

2014. május 5. (hétf ) 8.00 - 16.00 óra
201,4. május 6. (kedd) 8.00 - 16.00 óra
2014. május 7. (szerda) 8.00 - 16.00 óra

A beiratkozási id pontokat helyben szokásos módon tessztik kózzé, helyszíne pedig az

óvoda épiilet -Ladánybene, Rákóczi u. 6. - lesz.

Kérem a tisztelt képvisel -testi.iletet, hogy a beiratkozási idopontokra vonatkozó
el terjesztésemet fogadja el.

Ladányb ene, 2014. március 2ó.

Tisztelettel:

Kardos Attila
polgármester



IIATÁRDZ^TI-JAVASLAT

Ladánvbene kormánvzat kénvisel -testiil ....12014. ilI. 26.
határozata
az vodai beiratkozás id pontjának meghatározása

IIATÁROZAT

1. Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete a Ladánybenei
Csiribiri Óvodába való beiratkozás id pontjait az alábbiak szerint
határozza megi

201,4. május 5. (hétf ) 8.00 - 1ó.00 óra
2014. május 6. (kedd) 8.00 - 16.00 óra
2014. május 7. (szerda) 8.00 - 16.00 óra

2. A képvisel -testiilet felkéri Szádvári Erika aljegyz t, hogy a mellékelt
fethívást a helyben szokásos módon tegye kózzé.
Felel s: Kardos Attila - polgármester

Szádvári Erika - aljegyz
Határid z 2014. március 26.



FELHÍVÁS!

Ertesítjiik a Kedves Sziil ket, hogy az vodai beiratkozás id pontja:

2014. május 5 (hétf ) 8.00 - 16.00 óra
201,4. május 6. (kedd) 8.00 - 16.00 óra
2014. május 7. (szerda) 8.00 - 16.00 óra

Helvszíne: Ladánybenei Csiribiri Óvoda - 6045 Ladánybene, Rák czí ilt 6.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2014. szeptember 30-ig betiiltik 3.

életéviiket.
Felhívjuk a Sziil k figyelmét, hogy a gyermek 5 éves korától az vodai nevelésben való
részvétele kiitelez !

A gyermek felvételér 1 az vodavezetó dont. A felvételi dontésr 1 2014. május 30-ig kaPnak
értesítést a Sztil ók, az óvodában kifiigges ztett névjegyzéken. Elutasítás esetén LadánYbene

K zség önkorm ányzatának Képvisel -testtrl etéhez lehet fellebbezéssel élni, a kozléstol
szitmított 15 napon beltil.
A beiratkozáshoz bemutatandó :

- agyermek sziiletési anyakonyvi kivonata,lakcím igazolványa, TAJ kártyaJa,tovéhbá
- a sztil személyiigazo|ványa és lakcímkártyája, munkáltat iigazolás mindkét sziil t 1

vagy munkáltatói szandéknyi\atkozat aínennyiben az édesanya kés bb tud csak

munkába állni p1.: szeptember - október kornyékén



Lad nybene K zség Polg rmesterét l
6045 Ladónvbene, F tit 66.

Tel. : 06-7 61457 -600; Fax. :06-7 61555-284
E-mail : pol garmester@ladanyb ene.hu

rÁ.lnxoZTAró
a 2014. évi kiizfoglalkoztatási rendszerr l

Tisztelt Képvisel -testiilet!

Ladánybene Kozség Önkorm ányzata 2013. december 1 - 2014. február 28-i
id tartamra vonatko z an a téli kozfoglalkoáatási rendszer keretében hatósági szerzódést
kotott a Bács_Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Munkaiigyi
Kirendeltségével.
A hatósági szerzódésben foglaltak szerint 6 f álláskeres kcizfoglalkoáatásból ered

kozfoglalkoztatási béréhez és az aú terhel szociális hozzájénilást ad hoz 809.802 Ft

támogatást biztosítottak, amely a koltségek 70 %o-os támogatását jelenti. A
kozfoglalkoztatottak 6 órás munkaviszonyban álltak.

2014. március 1- április 30-ig terjed ídószal<ra vonatkoz an ismételten hatósági

szerzódést kotott az cinkormányzat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap ,,Kozfoglalkoztatás
kiadásai" eIóirányzatterhére 30 f regisztrált álláskeres , valamint foglalkortatást helYettesít

támogat ásra jogosult személyek kozfoglalkoztatási jogviszony keretében tortén

foglalkoztatásé toz. A projektben résztvev k támogatására az nkormányzat 5.264.160 Ft
vissza nem térítend támogatásban részestil , a támogatás interuitása 100 %-os.

E foglalkoztatási rendszer keretében a kozfo glalkoztatás 8 rában torténik.

Jelenleg nem rendelkeztink információval 2014. május l-t 1 id szakra a

kozfo gl alkoztatás al akulásáról.

Ladánybene, 20l 4 . mir ctus 2 0.

Tisztelettel:

Kardos Attila
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzatKépvisel -testiiletének

2014. március 26-i iilésére

Tárgv: El terjesztésLadánybene Kozség Onkormányzatának2}l4. évikózbeszerzési tervére

El terjesztést készítette: szádvái Erika
aljegyzó

El terjesztíiz kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



El terjesztés
L adánybene Kiizség Önkorm ányzata Képviset -testiiletének

2014. március 26-i iilésére

T árgv : Ladánybene Koz s ég Önk ormányzatínak 20 1 4 . évi kozb eszerzési terve

Tisztelt Képvisel -testtilet!

A kozbeszerzésr 1 szóló 20II. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdés
a.) d.) pontjában meghatározott ajánlaíkér k a 33. alapjén adott évre tervezett

kózbeszerzéseíróI az adott koltségvetési év március 31-ig éves risszesített kozbeszerzési tervet
kotelesek készíteni az elfogadott éves intézményi pénztigyi terv/koltségvetési el irányzat
figyelembevételével, és a szervezeti egységek elozetes igénybejelentése alaplén.

A kozbe szerzési tervet Ladánybene Kozség Képvisel -testtilete hagyja j vá.

A terv elkészítésekor figyelembe vetttik a Kbt. hatályos, módosított rendelkezéseit is.

A tervben nem szerepl kozbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest

módosított kozb eszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folYatni, ha elore nem láthat
okból eloállt kózbeszerzési igény vagy egyéb vá|tozás mertil fel. Ilyenkor a tervet módosítani
kel| azilyen igény vagy egyéb váItozás felmertilésekor, megadva annak indokolását is.

A Kbt. 10. (3) bekezdése szerint a nemzeti kózbeszerzési értéI<határokat a

koltségvetési torvényben kell meghatarozn| Ennek megfelel en a2014. kciltségvetési torvénY

a kovetkez képpen rógzííi 2014. januar 1 - 2014. december 31-ig írányad , AFA nélkiili
nemzeti kózbeszerzési értékhatárokat, melyek a 2012. nemzeti kozbeszerzési értékhatároktól

nem térnek el.

Árubeszerzés esetén: 8 millió Ft,
Epítési beruhánás esetén 15 millió Ft,
Epítési koncesszió esetén: 100 millió Ft,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

A Kbt. _ kízár lag ellárási szab áIyokat befolyásoló - 122. (7) bekezdés a.) pontja

szerint:
,,(7) Az ajánlatkér hirdetmény kózzététele nélkiili tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is

indíthat:
a.) árube szerzés vagy szolgáltatás becsiilt értéke nem éri el a huszonot millió forintot

vagy az épitési beruházás becstilt értéke nem éri el a százótvenmillió forintot."

A fentiek alapján kérem a tisztelt képvisel -testliletet, hogy Ladánybene Kozség
önkorm ányzatának 2014. évi kózbeszerzésí tervét vitassa ffi g, amely szerint a kozségi

onkormán yat 20 I 4. évb en kózb eszerzésí elj árás l efollatását nem terv ezi.

Ladánybene, 20l 4 . már cius 2 6.

kardos Attila
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Ladánvbene Kiizség Önkormánvzat Képvisel -testiiletének...../2014. (III. 26.)
határozata
Ladánybene Ktizség Onkormányzatának 2014. évi Kiizbeszerzési Tervér l

IIATARoZ^T

Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testiilete Ladánybene Kozség
Önkormányzatínak 2014. évre vonatkozó kozbeszerzésí tervének elfogadására vonatkoz
el terjesztéstmeg!árgyalta, amely szerint kózbeszerzésí eIlarás lefolYatását nem tervezi.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid z 2014. március 26.



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Ktizség Önkorm ányzatKépviset -testiiletének

2014. március 26-i tilésére

Tárgv: El terjesrtés a Ladánybene - Fels lajos Szennyvíztétrsulás 2014. évi kózbeszerzési
tervére

El terjesztést készítette: szádvái Erika
aljegyzó

El terjeszt : Kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



El terjesztés
L ad ányben e Kiizs é g Önkorm ányzata Képvisel -testiiletének

2014. március 26-i iilésére

Tárgv: El terjes ésLadánybene - Fels lajos Szerlnyvíztétrsulás 2014. évi kozbeszerzési
tervére

Tisztelt Képvisel -testtilet!

A kozbeszerzésr,ól szóló 20II. évi CVn. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdés
a.) d.) pontjában meghatározott ajánlatkér k a 33. alapján adott évre tewezett
kozbeszerzéseir I az adott koltségvetési év március 31-ig éves cisszesítettkózbeszerzési tervet
kcitelesek készíteni az elfogadott éves íntézményi pénzrigyi terv/kciltségvetési el irányzat
figyelembevételével, és a szervezeti egységek el zetes igénybejelentése a|apján.

A kozbeszerzési tervet aLadánybene - Fels lajos Szennyviztársulás Társulási Tanácsa
hagyjajóvá, melyet a társult képvisel -testiileteknek is véleményezni kell.

A terv elkészítésekor figyelembe vetttik a Kbt. hatályos, módosított rendelkezéseit is.

A tervben nem szerepl kozbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított kozbeszetzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folYatni, ha elore nem láthat
okból el állt kózbeszerzési igény yagy egyéb változás menil fel. Ilyenkor a tervet módosítani
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmeriilésekor, megadva annak indokolását is.

A Kbt. 10. (3) bekezdése szerint a nemzeti kozbesz erzési értékhatárokat a
koltségvetési torvényben kell meghatározní. Ennek megfelel en a 2014. évi koltségvetési
torvény a kovetkezóképpen rogzíti 2014. januar | - 2014. december 3l-ig írányad, ÁFA
nélkirli nemzeti kozbeszerzési értékhatárokat, melyek a 2012. nemzeti kózbeszerzési
értékhatároktól nem térnek el.

Árubeszerzés esetén: 8 millió Ft,
Építési beruházás esetén 15 millió Ft,
Epítési koncesszió esetén: 100 millió Ft,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

A Kbt. - kizétr |ag eljárási szabályokat befolyásoló - 122. (7) bekezdés a.) pontja
szerint:
,,(7) Az ajanlatkér hirdetmény kózzététele nélktili tárgyalásos eljárást az a|ábbi esetekben is
indíthat:

a.) árube szerzés vagy szolgáltatás becstilt értéke nem éri el a huszonot millió forintot
vagy az építési beruházás becstilt értéke nem éri el a szíuótvenmillió forintot."

A fentiek alaplán kérem a tisztelt képvisel -tesftiletet, hogy Ladánybene Fels lajos
Szennyvíztársulás 2014. évi kozbeszerzési tervét fogadja el.

Ladánybene, 201 4. március 26.

Kardos Attila
polgármester



IIATÁROZAT-TERVEZET

Ladánvbene Kiizség Önkormánvzat Képvisel -testiiletének...../2014. (III. 26.)
határozata
Ladánybene - Fels lajos Szennyvíztársulás20'1,4. évi Kiizbeszerzési Tervér l

HATÁRO ZAT

Ladánybene Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel -testiilete Ladánybene Fels lajos
Szennyvíztársulásának - jelen határozat mellékletétképezó - 2014. évi kózbeszerzésí tervét a
társulási tanácsnak elfogadásra j avasolj a.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2014. március 26.



Aiánlatkér szervezet neve és címe:

K zbeszerzési terv 20í4. évre vonatkozóan

l. Építési beruházás

Szennyvíz elvezetése és
tisztítása szennyvízcsatorna
hál zal létesítésével

Projektmenedzsmenti
gáltatások

V. Építési koncesszió

nincs tervezve

. Szolgáltatási koncesszió

nincs tervezve

45232400_6

71300000_í

72224000-1



Dátum: 2014. év március hó 20. nap

Társulás Elnoke



ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Kozség Önk ormányzat Képviseló-testuletének
2014. március 26-i uIésére

Tárqv: Beszámoló a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi
munkájáról

Az eloterjesztést készítette : szádvári Erlka
allegyzó

Eloterjesztó: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgya|ásra
megkapta:



Ladánybene Kozség Polgármesterét l

ELŐTERJESZTÉS
Lad ánybene Kozség Ön korm ányzat Képvisel ó-testu letének

2014. március 26-i ülésére

Tárgv: Beszámoló a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi
munkájáról

Tiszte lt Képviselo-testü let!

A Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. torvény 93. 14. pontja

szerint,,a társulási megá|lapodás tartalmazza, (...) a társulás mtíkodéséroI évente legalább
egy alkalomma! torténo beszámo!ás kotelezettségét.' A társulás megáIlapodás X|.112. pontja

szerint ,a Társulási Tanács tagjai évente egyszer, április 30-ig beszámolnak képviseIó-
testuletuknek a Társulás mukodéséról és a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükrol" .

Társulásunk 2013. január 1-ve| jott létre, a korábbi, szintén mikrotérségi feladatellátását
végzó társulás jogutódjaként, jogi személyiséggel, Az év során a jogszabályi kornyezet
változása, llletve az ellátandó feladatok változása miatt tobbszor módosításra került a

társulási megállapodásunk:

A Képviselo-testulet 2013. junius 18-i ulésén, 2013. szeptember 1-i hatállyal fogadta el a
Kerekeg yháza és Térsége Fe]adatellátó Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló 4612013. (Vl. 18.) határozatát, melIyel tobbek kozott módosult a társulás
eInevezése is, a korábbi Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás elnevezésrol.
Kiegészultek a Társulás által eltátott feladat-, és hatáskorok, mely szerint bekeruIt az óvodai

feladatetlátás is a Társulás feladatai koze. Ennek értelmében a Társulás által kozosen
fenntartott Kereke gyházi Bóblta Óvoda keretében látja el az óvodai ellátást a Társulás.

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a 2013. év folyamán
10 ulést tartott, melynek jelentós része jogszabályi kotelezettség teljesítésébol adódott (

koltségvetés, i!letve módosításának tárgyalási, a társulás által fenntartott intézmények
mrjkodéséhez kapcso!ódó tárgyaIást igénylo napirendek).

2013. szeptemberét l a szociális feladatellátás óvodai feladatellátással egészúl ki,

Ke rekeg yháza és Fü !o p háza te le p u Iése k teki ntetébe n .

Óvodai feladatel látás :

2013. szeptember 1-el a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a Fülopházi Óvodával társult, a

Fülopházi óvoda tagintézmény lett.

A társulás alapján kozos szakmai program kerult kialakításra. Az intézmény gazdálkodási

feladatait a Kerekegyházi Kozos Önkormányzati HivataI látja el.

E tekintetben függetlenül, hogy aLadánybenei Csiribiri Óvoda nem tagja azintézménynek a
helyi képviselo-testuletnek is dontenie kell.



A HSZK feladatellátása:

A társulás szociális feladat ellátása a jogszabályi változások miatt kis mértékben átalakult. A
telepulések nem kotelezo feladatot már csak akkor vállalhatnak, ha annak koltségvetési
fedezete biztosított. Mindezen jogszabályi rendelkezések atapján kismértékben csokkent a
HSZK feladatellátása. A családsegítést csak Kerekegyháza és Ágasegyháza telepuléseken
láUák el, a másik három telepulésen megsztínt. A Támogató Szolgálat és a Jelzórendszeres
feladatellátást pedig Kerekegyháza vállalta fel, Ft]lopháza és Kunbaracs ellátotti korrel.

Humán Szolgáltató Kozpont a viszonylag magas el!átotti szám, az osszetett feladatellátás,
kiterjedt ellátási terület mellett az elózó évben is szakemberhiánnyal mríkodott.

Az étkeztetés szakfeladaton egyre szaporodtak az igénylók, a tobb mint 200 fós ellátás
legalább két fo szociális segítot kellene, hogy jelentsen, szemben a jelen|eg foglalkoztatott
egy f vel. Pz. ellen zésekkor megállapítják, hogy a szakdoIgozók létszáma nem elégséges,
tobb szakfeladaton is foglalkoztatva vannak, magasak az esetszámok, leterheltségük igen
nagy.

lntézmény jelenleg 714ti5 megállapodással rendelkez ellátottal foglalkozik a hét
szakfeladaton. Ez a szám nem tartalmazza gyermekjólét esetében a szüloket, illetve azokat
a gyerekeket, akikkel csak prevenció keretében foglalkozik.

A nagymérték adminisztrációhoz nincs segítség, az évek óta jelzett szukséglet ellenére
sem. Legalább négy órás gazdasági-, személyugyes munkatárs foglalkoztatása nagyon
hasznos lenne.

Pc. ellátások minóségének, illetve a dokumentációk vezetésének intézményvezetói-, szakmai
vezetoi kontrollálása végrehajtási terv szerint, meghatározott idoszakonként, tobbnyire
véletlenszer mintavétellel rendszeresen torténik a FEUVE rendszerén belül. TEVADM!N
rendszerbe torténo napi ellátási adatjelentést a rendszer frissítésének kovetkeztében ósztól
áttekinthetobb módon, hatékonyabban lehetséges kontrollálni, aminek cé!ja, hogy minden
ellátotti nap rogzítésre keruljon.

Kozponti Elektronikus Nyilvántartási Rendszer (KENYSZl), Tevékenységadminisztrációs
Rendszer (Tevadmin) mrjkodtetéséhez, a gyermekjóléti szolgáltatás adatlapos
rendszeréhez, mindennapi munkánk során alapvetó eszkoz a számítógép. Az elm lt év
során három gépet kapott azintézményünk, melyet ezuton is koszon.

1. családsegítés:

2013-ban tobb olyan magánszemélyeknek kiírt pályázati lehetoség jelent meg, amit csak
elektronikus rendszeren keresztul lehetett beadni az igénylonek. !lyen volt például az
áramtámogatás Máltai Szeretetszolgálat által kiírt pályázata.

Az elso kategória: rendszeresen ílzetók, e|sósorban mozgásszeryl fogyatékkal élok és
tanyán takók részére 7 fó kapott támogatást 10 000 ftlfó.

Hátralékkal rendelkezoknek 17 fót regisztrált 1 295 775 ft támogatást igényelve, ebbol
slkeresen pályázott 15 fó 547 B90 ft támogatást kapott. Els sorban nagycsaládosok,
gyermeküket egyedül nevelok kapták. A támogatáson tu! a fennmaradó tartozásra
részletfizetési lehetoséget is kaptak a rászorultak.



Feladata még, hogy a HSZK-hoz forduló személyeket, családokat a szociális vagy
mentálhigiénés problémáik megoldásában a szoclális munka eszkozeivel minél hatékonyabb
módon segítse.

A családsegíto szolgáltatás tulmutat a ruhaosztás karitatívként végezheto tevékenységén,
strukturált problémamegoldó folyamat és professzionális segítségnyrijtás, ami tobbnyire a
segító beszélgetés eszkózével kíván változást elindítani.

E támogatási formában Ladánybene nem vesz részt.

2. Támogató szolgáltatás

Az elmult idoszakban egyre novekvo igény jelentkezett a szállításra (kétszeres a napi szinttj
gyermekszállításra a tu|jelentkezés a hét férohelyhez viszonyítva).

Támoqatásnál fiqvelembe vehetó, 2013-ban ellátást iqénvlok foovatékossáqi csoport szerinti
meooszlása:

. Értetmi fogyatékos: 3

. Mozgássérült: 5

. Látássérült: 0

. Hallássérült: 0

. Autisták száma: 3

. Ha|mozottan sérult: 2

. Egyéb: 4 íó

2013. ténylegesen teljesített feladategység: 4508

Ebbó| személyi segítés: halmozott fogyatékossággal élok esetén: 1059,625 FE
egyéb szem. segítés: 267,891 FE
szállítás: 31 80,77 íeladategység.

Az eltelt ot évben csokkent a finanszírozás: míg 2009-ben 9 570 000 ft vo!t, ez 2013-ban
8740 500 ft, mikozben a koltségek folyamatosan novekedtek.

A takarékosság (,,fenntarthatóság") jegyében torekvés van arra, hogy a legszukségesebb
szállítások realizálódjanak, így a hasznos kilométerek kozelítsenek a finanszírozáshoz.
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3. Házi segítségnyujtás

A házi segítségnyujtást a gondozási szükséglettel rendelkezó elsosorban idos
személyeknek kell biztosítani saját lakókornyezetükben, akiknek az onálló életviteluk
fenntartása érdekében szükséges az ellátás.
Alapveto gondozási-, ápolási feladatokat, higiéniás korulmények megtartását,
veszé lyhelyzete k kia la ku lásá n a k megelozését célzó szo lg á ltatás.



Atlag ellátottl szám (normatíva-alap): 11 636 nap = 46,358
Szakfeladaton foglalkoztatott gondozón k száma: 7 fó + 1 fó társadalmi gondozó.
MLjkodési engedélyben feltüntetett ellátható személyek száma: 72f .

2013. Gondozóno
létszám

2013. december
31-i
meoállaoodásszám

kerekeqvháza 4+1 37
Fülopháza 1 11

kunbaracs 1 8
Ladánybene 1 8

7+1 64

n Kkháza

g kunbaracs

,.ra Fulópháza

n Ladány.

w Ágas.

2071, 20t2 20t3

Ellátotti szám településenként: osszefugg az id sodo társadalommal.

7 . Tárgyi feltételek:

A támogató szolgáItatás szállításánál egyértelm en elónyt, els bbséget a szociálisan
rászorult célcsoport étvezett, szálIításukat a Ford kisbusszal oldja meg azintézmény

Zord idójárási korulmények beálltakor ideiglenesen a gyerekszállításba a Volkswagen
gépjármri is beseg ített.



A Ford kisbusz végzi a - Kecskemétre torténo - fogyatékkal élók szállítását. Napi szinten
szállított gyerekeket a fejleszt intézményekbe, biztosítva a kísérést is. Napkozben az
igényeknek és kapacitásnak megfelelóen fogyatékosok szállítását végzi egészségügyi és
egyéb intézményekbe.
A gépjármtí szociálisan nem rászorultakat is szállíthat, amennyiben ez nem utkozik a
feladatellátásukkal.

A szállítás a támogató szolgáltatás keretén belül torténik, térítési díj ellenében.

A támogató szolgáltatás, családsegítés és gyermekjóléti ellátás családgondozói munkájukat
egyeztetve, együtt mennek ki telepulésekre a Lada Niva gépjárm vel.

A Volkswagen és Lada Niva gépjármr-ívek állapota folyamatos karbantartásra, javításra
szorul, fenntartásuk egyre koltségesebb.

lrodák, nyitva álló helyiségek, felszereltség:

A gesztor intézményben továbbra sincs biztosítva az ugyféllel torténo bizaImas beszélgetés
feltétele , az irodák zsufoltak. A támogató szolgáltatás irodájának állapota, tetoszerkezete
felujításra szorulna.

A társtelepuléseken a helyi onkormányzatok biztosítanak a kollégák rendelkezésére az
tigyfélfogadásra, gondozásra alkalmas helyet: nyitva álló helyiséget.

8. Gyermekjóléti szolgáltatás:

A gyermek érdeke felette ál! minden egyéb érdeknek. lntézményben hét szakfeladat van,
melyek egyike sem konny terület, legnehezebb teljesíthetó ta!án a gyermekjóléti
szolgáltatás. Az aktuális helyzeteket gyorsan, felelosségteljesen kell felmérni és a szukséges
intézkedést megtenni.

Az elózó évben sok munkát fektetett az intézmény a gyermek nevelésbe vételét meghozó
dontési folyamat átvilágítására, elemzésére. Melyek azok a változók, melyek s lyosan
veszélyeztetnek, hogyan lehet mérlegelni, mikortól valószín sítheto, hogy a család nem tolti
be funkcióját, illetve nem látja el a strukturája adta feladatot: a reprodukción kívul nem
biztosítja a gyermekek testi-, lelki-, értelmi- és érzelmi fej!ódését - vagy csak rész funkciókat
lát el.

Nem pusztán szakmaiIag, de emberileg, érzelmileg is hatalmas terhet jelent a
családgondozó számára, aki továbbra is kapcsolatban fog maradni a családda!, és bizonyos
mértékig a kiemelt gyermekkel, Egy ilyen dontést konzultációk sora, bels - és külso
esetmegbeszélok és a szupervízión torténo áttárgyalás elóz meg, A tavalyi évben tovább
definiálták, pontosították a folyamat forgatókonyvét, a tobb év tapasztalati tudását
alkalmazva. Befolyásoló tényez például, hogy a megelozo esetmegbeszélóre az óvoda
gyermekvédelmi felel sét, vagy magát az érintett pedagógust személyesen hívják-e el,
esetleg mindkettój üket.

Akár az intézményen belüIi szakmai csoportok kozott, akár a társult teleptilések kozotti
együttmrikodés, folyamatos kétoldalu párbeszéd alapveto kívánalom.
A reszponzív társadalmi kornyezet kialakítását továbbra sem lehet befejezettnek tekinteni,
fo|yamatosan torekednek a fejlesztésére. Hiszen egy veszélyeztetett gyermeknél sem lehet a
tünetek mogé látni egyértelmtíen, szükség van a kornyezettól, nem pusztán a



Ev Alapellátásban
tcirtén gondozás

védelembe
vétel

Atmeneti
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családok szár
iisszesen

2009 162 43 101

2010 170 42 22 106

2o11 183 41 28 125
2012 210 35 24 129
2013 187 42 26 119
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szakemberekto] jovo jelzésekre, amelyek szélesebb látókort, nagyobb rálátást
eredményeznek.

Cél elérni, hogy a kozosség lelkiismereti tényezóje legyen a gyermekvédelem ügye.

alapellátásban tortén
gondozás

védelembe vétel

családok száma

2009 20t0 20tL 2012 2013

A gyermekvédelem rendszerének éves áttekintése

Ez év március elején kerult sor fentebb említett tanácskozásra. A gesztor onkormánYzaton
gyríltek ossze a társult telepuléseken érintett szakemberek, hogy a jelzórendszer tagjainak
iráros tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeljék a jelzórendszer éves mtjkodését,

áttekintsék a telepulés gyermekjóléti alapel!átásának valamennyi formáját, és szukség

szeri nt j avaslatot tegyenek m rikodésuk j avításá ra.

A tanácskozáson a jogszabályi változások, a beszámolók ismertetése után egY médiából

ismert eset megtárgyalasán keresztul általános célkit zéseket fogalmaztak meg. A jelzések
konkretiz álása, részletesebbé tétele javastatként hangzott el. A jelzések utáni

visszacsatolások fontosságát is hangsulyozták.

Egybeha ngzó véleményt alkottak, hogy az egyuttmrjkodés a jelzó tagok, t<!ztij| jónak

móndhato, t<ulonosen hatékonyak az esetkonferenciák, a kozos családgondozások. Elnek az
együttmrikodés egyéb formáivat is. mint tájékoztatás, konzultáciÓ, esetmegbeszé!ések.

Jelzések száma:



l] 2013-ban az elmult évekhez képest emelkedett az eseti segítséget kérok
aránya

! 2013-ban jelzórendszer tagoktól 41 alkalommal kaptak jelzést

Halmozott adat
- védonok 1 5
- kozoktatási intézményektó!: 40

- rendorség: 3
- pártfogó fe!ügyelótól: 1

- onkorm ányzattól, gyám hatóságoktól : 3

Az együttmrikodés látványos megnyilvánulásai a kozosen szervezett szabadidos programok:

o A nyár fó eseménye a ,,Természetes kozosségi háló" elnevezésri program volt, mely
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai lntézet kozremtjkodésével va!Ósult meg.
Augusztus 12-16 kozott szerveztuk meg a tábort az ot társult telepulés hátrányos
helyzettí gyermekei számára. Legf bb cél, hogy a gyermekek a természetben
toIthessék e! szabadidejük egy részét, távol az elektronika világától és
megismerkedjenek azzal a kornyezettel, melyben élunk. A hét programját
végigkísérte természeti értékeink, hagyományaink megismertetése és meg rzése az
emberi kapcsolatok építésén keresztul.

A kunbaracsi ifjusági tábor adott otthont rendezvényunknek. A teljesség igénye nélkul a
kovetkezo programokban vehettek részt a gyerekek:

n csapatjátékok, játékos sportvetélkedok,
! kenyérlángos sutés,
t] kézmrjves foglalkozások,
l táncház,
I traktortura,
n sajtkészítés megtekintése.

A tábor programjai kozvetlenüI 40 gyermeket érintettek. A társult telePulésekroI:
Ladánybenérol, Kunbaracsról, Ágasegyházáról, Fulopházáról és Kerekegyházáról osszesen
40 gyermek érkezett. A kornyék településein élo gyermekek így személyesen is
megismerkedtek egymássa!. A programok onkéntes pedagógusok, okleveles néPmtlÍvész és
a isaládgondozók vezetésével zajlottak. A gyermekek szállításában a telePÜlési
on korm á nyzatok voltak seg ítség u nkre a tanyag ond nokok kozrem rjkodéséve l.

o - 2o13-ban is megszervezésre kb. 40 hátrányos helyzetrí kerekegyházi gyermek
számára a tóserdei furdozést, ahol a felnótt felugyeletet onkéntes pedagógusok és a
jelzórendszer tagjai jelentették. .

o _ lmmár hagyományosan december 6-án elindult Kerekegyházán a Mikulásjárat. Kb.

1 1o hátránlos helyzetri gyermek kapott ajándékot nagylelku támogatóktól és
segítokt ól, azonkéntes Mikulások és Krampuszok jóvoltából.

o - December 13-án a Kerekegyházi M veI dési Házban Kézmuves foglalkozást
szerveztek az ot tárult telepulés 40 gyermeke számára. ltt a gYerekeknek

lehet séguk volt kézmtjvesek segítségével, vezetésével karácsonYi díszeket,
ajándéktárgyakat készíteni, gyongyot fíizni, képet, gyertyatartót, személyre szabott

bógrét kés2iteni. A karácsonyi hangulatot bejglivel, és udítóvel igyekeztunk fokozni.
Távozáskor pedig minden résztvevó egy kis jelképes ajándékcsomagot kaPott.



Kérem a Tisztelt Képviselo-testuletet, hogy az onkormányzat társulásának 2013. évi
m unkájáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Ladánybene, 2014. március 20.

kardos Attila

polgármester
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Határozati javaslat

Ladánvbene Kcizséq onkormánvzat Képvisel -testiiletének .../2014. (lll. 26.) határozata

Beszámoló a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi munkájáról

Határozat

Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának KépviselÓ-testulete az

onkormányzat társulásainak 2013. évi munkfiáról szóló beszámolót, -

amety tartalmazza a Humánszolgáttató Kozpont beszámolóját is

elfogadja.

Felelos: Kardos Attila - polgármester

Határid .2014. március 26.
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Lad nybene K zség PolgdrmesterétoT
6045 Lad nvberue, F tit 66.

Tel. : 06-7 61457 -600; Fax. :06-7 61555-284
E-mail : pol earmester@l adanyb ene.hu

rÁ.lÉrozTATó
aLadánybene - Fels lajos Szennyvíztársulás munkáj áróil

Tisztelt Képvisel -testiilet!

Ladanybene Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testulete 2013. szeptember 5-i
képvisel -testtileti tilésén dontott a:ról, hogy Fels lajos kozséggel egytitt Ladanybene
Fels lajos Szennyvízelvezetési Önkorm ényzati Társulás elnevezéssel a teleprilések
csatornah ál zat-fejlesztési feladatainak hatékonyabb és célszenibb megoldása, a

kozszolgáltatás színvonalának javitását szolgál fejlesztések megvalósítása érdekében onálló
jogi személyiséggel rendelkez onkorményzati tarsulást hoz létre.

A társulás székhelye Ladanybene, dontéshozó szerve a tárulási tanács. A tanács két
tagból, a kozség 2 polgármesteréb l ál1.

A társulási tanács 2013. évben 2 tilést, 2014. évben ez idáig pedig lrilést tartott. A
hozott dontés einek szám a: 6 határozat.

A társulási megállapodás értelmében a társulás tanácsnak évente minimum 6 rilést kell
tartanta.

Tájéko atom a tisztelt képviselo-testtiletet, hogy a társulási tanács rilésein hozott
dontéseket minden esetben mindkét képvisel -testírletnek véleményeznte kell.

Kérem a képvisel ket, hogy a társulási tanácsban végzett munkámról szóló
táj ékoztatót tudomásul venni szíveskedj ék.

Ladánybene, 20 1 4. már cius 2 0.

Tisztelettel:

Kardos Attila
polgármester

ffi
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