Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő utca 66.
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Ladánybene Község Onkormányzat
Képviselő-testülete
1!2015.

2a15.január 13-i
ülésénekjegyzőkönyve

Határozat:

1-

712015. (l. 13,)határozat

JEGYZOKONYV

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január

13-i

ülésén

Jelen

vannak:

Kardos Attila polgármester
Mátyás Ferenc Miklós
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván
képviselők (7 fő)
Szádvári

Jeqvzőkönvvvezető:

Erika

aljegyző

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jurászik Erika elóadó

Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor köszöntötte
képviselő{estület ülésénminden képviselő jelen van.

a megjelenteket, elmondta, hogy a

A ieqvzőkönvv hitelesítésérefelkérte: Mátyás Ferenc és

Simkóné Jámbor Marianna képviselőket.

A Képviselő{estület
Kardos AttiIa
el:

-

a

jegyzókönyv hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta.

polqármester: javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta

NAPlRENDl PONTOK:

1, Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila

határozatok

- polgármester

2.

Pá|yázat kiírása a nem közművel összegyűjtőtt háztartási szennyr,íz begyűjtésére
von atkozó kötelező kö zszo lgá l tatás biztosítása érd ekéb en
Előterjesztő: Kardos Attila - polgárnrester

3.

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

4.
5.

évi munkaterryére
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat 2015. évi renden,énytervére

Előterjesztő: Kardos Attila

- polgármester

Előterjesztés a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztvisetői 2015.
évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

6.

Ladánybene Községért Alapítvány Kuratórium tagiainak megválasztása
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

7,

Egyebek

-

polgármester: jelezte, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt Földi Tibor
atya kér szót, s kezdeményezésérőlszeretné tájékoztatni a képviselőket.

kardos Atti|a

Földi Tibor - atva: köszöntötte a képviselőket, s elmondta, hogy 6 évvel ezelőtt volt
képviselő-testületi ülésen, amikor elkezdte szolgálatát a településen, Megköszönte az
önkormányzatitámogatásokat.
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az egyház jó évetzárt,
pénzügyileg közel 1 millió Ft-os bevételük van, Elmondta, hogy támogatja a gyerekeket,
előttük, s mindenki előtt is nyitva van a plébánia, valamint a templom is, ezzel teljesen más
szemléletet képvisel az elődjéhez képest. Részt vesz a karitász munkájában, s most is
segítségre hívja a hívőket: minden ember vállaljon fel 1 - ]_ családot, vagy személyt és

támogassa őket, ki-ki lehetőségéhez mérten. Nemcsak anyagi támogatás lehetséges, hanem
már az is segítséglehet, ha meghallgatják őket. Véleménye szerint ki kellene dolgozni, hogy
ez a segítséghogyan valósuljon meg, ehhez kér támogatást, segítséget.
Az atya az általa elkészített szórólapot felolvasta. Azért kért szót a testületi ülés előtt, hogy
az önkormányzat is e kezdeményezésben nyújtson segítséget, támogatást,
Kardos Attila - polgármester: kérdezte, hogy mit tud az önkormányzat ebben segíteni, mire
gondol? Az önkormányzat pénzétmindig a legjobb helyre kell visszafordítani,

Földi Tibor - atva: ez csak egy vitaindító volt a részéről.Megköszönte
elhagyta a termet,

a lehetőséget,

1. Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű

s

határozatok

végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polRármester: elmondta, hogy Kunbaracs község is megtárgyalta a két
település együttműködésének további lehetőségét, amelyet támogat. Ez azt jelenti, hogy a
következő öt évben az önkormányzati hivatalt továbbra is együtt fogjuk működtetni.
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az óvodavezetői megbízás módosításra került.
Ezt követően kérte jelentése elfogadását.
A képviselőkrészéről észrevétel,hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testültének 1/2015. (l. 13.) határozata
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárő|
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attila
polgármester jelentését a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáróI

elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. január 13.

2.

Pályázat kiírása a nem közművel összegyűjtőtt háztartási szennyvíz begyűjtésére
von atkozó kö telező közszo lgá ltatás butasítás a érd ekéb en
Előterjesztő: Kardos Attiia - polgármester

-

polgármester: elmondta, hogy minden települési önkormányzatnak kötelező
rendeletet alkotni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó kötelező közszolgáltatásról, melyet meg kell, hogy előzzön egy pályáztatási
eljárás. Jelen képviselő-testületi ülés feladata a pályázat kiírása. Felkérte az illetékes
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
kardos Attila

Visontav lstván - képviselő: a bizottság részletesen megtárgyalta a kérdést,s javasolja a
pályázati eljárás lefolytatását, Véleménye szerint felgyorsítja a lakosság igényéta
szennyvízcsatorna-há lózat kiépítésére.

dr. Rácz lmre Gábor

-

alpolgármester: 2016. decemberéig szól

a

mennyiben jelent majd változást, ha Ladánybenén megépül a csatorna?

szerződés tervezet,

Szádvári Erika - aliegvző: a pályázati felhívásban a pályázót tájékoztatják arról, hogy a
település pályázni kíván a csatornahálózat kiépítésére,tehát a pályázat benyújtásakor
tudatában van ezzel.

kardos Attila

-

polgármester: nem arra vállalunk köte|ezettséget, hogy minden évben

meghatározott összeget utalunk a közszolgáltató

számára.

szádvári Erika - aliegvző: díjak emelésérea képviselő-testület nélkül nem kerülhet sor, a
mértékétmindig önkormá nyzati rendeletben kel l meghatá rozni.

dtj

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: mi van az intézményekkel?
Szádvári Erika - aliegvző: hivatalosan csak a közszolgáltatóval lehet.

Mátvás Ferenc - képviselő: a szerződésbe bele kell foglalni, hogy a csatornahálőzat kiépítése
után a szolgáltatást igénybevevők száma változni fog.

- képviselő: kérdezte, hogy mi van azokkal a háztartásokkal, amelyek az évi
egyszeri alkalmat nem tudják igazolni?

Vida Lászlóné

Kardos Attila

- polgármester: vélhetően környezetvédelmi bírság kerül kiszabásra.

dr. Rácz lmre Gábor
veszik komolyan.

Tóth Árpád

-

-

alpolgármester: addig amíg ki nem jön az első bírság számla nem

képviselő: hangsúlyozni kell, hogy a képviselő-testületet a törvény kötelezi

a

pályázat kiírására.

A képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen

szavazattal

határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közsée önkormánvzat KépviseIő-testületének 2/2015. (l. 13.) határozata
pályázati kiírás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó
köteIező közszolgáltatás biztosítása érdekében
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LV!lI. törvény 4. §. (2) bekezdés d.) pontjában foglalt kötelezettsége
teljesítése érdekébenpályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási
szen nyvíz begyűjtésérevo natkozó közszolgá ltatás biztosítá sa érdekében.
Egyben elfogadja az előterjesztés mellékletétképező pályázati dokumentációt, és
felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. január 13.

3. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat
évi munkatervére
Előterjesztő: Kardos Attila

Képviselő-testületének 2015.

- polgárrnester

-

polgármester: elmondta, hogy minden évben meg kell határozni a testület
munkatervét, melyet előzetesen a bizottság megtárgyalt. Kérte a bizottság elnökét
ismertesse a bizottság véleményét.
Kardos Attila

Visontav lstván - képviselő: a bizottság megtárgyalta, s elfogadta azzal, hogy a falugyűlés
időpontját 2015. március 27-én L7.0O órában kellene meghatározni.
A képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 3/2015. (l 13.1 határozata
Ladánybene Község Önkormányzat Képvise!ő-testületének 2015. évi munkatervére

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szólő 201,1,. évi CLXXXIX. törvény 44 §-a, továbbá a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
512011,. (V. 26.) rendeletének 9 § (2) bekezdése alapján a 20L5. évi munkatervét a
következők

szerint határozza meg:
2OL5.

február

L.

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2OL5. éviköltségvetésére
Kardos Attila polgármester
Előterjesztő:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésértfelelős:
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előkészítésbenrésztvevő:
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság
Előzetes bizottságitárgyalás:

2,

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2OL4.

évi költségvetési

rendeletének módosításá ra

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tárgyalás:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság

3. Tájékoztató az önkormányzat áltaI 20L4. évben támogatásban
elszámolásáról

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tárgyalás:

részesítettek

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

4.

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat Szociális rendeletének módosítására
Kardos Attila polgármester
Előterjesztő:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésértfelelős:
Jurászik Erika előadó
Előkészítésben résztvevő:
Ügyrendi Bizottság
tárgyalás:
Előzetes bizottsági

5.

Egyebek

2075. március

1.

2.

Pályázat kiírása az óvodavezetől állásra

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző

Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tárgyalás:

Ügyrendi Bizottság

Napköziotthonos óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:

Szádvári Erika aljegyző
Szádvári Erika aljegyző
Vida Lászlóné intézményvezető

Előzetes bizottsági tá rgya lás:

3.

Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatási

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:

Előzetes bizottsá gi tá rgya lás

4.

rendszerről
Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Selypes lzabella előadó

:

Ladánybene Község Önkormányzatának 2OL5. évi Közbeszerzésl Terve
Kardos Attila polgármester
Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás
:

5.

Beszámoló

a Kerekegyháza

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:

Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsá gi tá rgya lás

6.

Beszámoló a Ladánybene

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
:

- Felsőlajos Szennyvíztársulás munkájáról

Előkészítésben résztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás

7.

és TérségeFeladatellátó Társulás munkájáról

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző

:

Egyebek
2015. április

1.

Ladánybene Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszá moló megtá rgya lása
Kardos Attila polgármester
Előterjesztő:

Előkészítésértfelelős:
Előkészítésben résztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás

Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság

:

2.

Beszámo!ó a 2OL4.évi belső ellenőrzési feladatellátásról
Előterjesztő:
Kardos Attila polgármester
Előkészítésértfelelős:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő:
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előzetes bizottságitárgyalás:
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság

3.

Ladánybene Község Önkormányzatának 2Ot4 - 19. évi gazdasági programjának
elfogadása
Előterjesztő:
Kardos Attila polgármester
Előkészítésértfelelős:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő:
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás:
Ügyrendi Bizottság

4.

Beszámoló a tanyagondnokiszolgálat 20L4. évi működéséről
Előterjesztő:
Kardos Attila polgármester
Előkészítésértfelelős:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő:
Kisjuhász lstván tanyagondnok
Előzetes bizottsági tá rgya lás
:

5.

Beszámoló a mezőőri szolgálat 2014. évi működéséről
Előterjesztő:
Kardos Attila polgármester
Előkészítésértfelelős:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésbenrésztvevő:
Drabant János mezőőr
Előzetes bizottsági tá rgya lás
:

6.

Egyebek
2015. május

L.

2.

Óvoda vezetői pályázat e]bírálása

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző

Előkészítésben résztvevő:
Előzetes bizottságitárgyalás:

Ügyrendi Bizottság

Beszámoló Ladánybenei Közös

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésben résztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás:

Önkormányzati Hivatal2OL4. évi munkájáról
Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
közszolgálati tisztségviselők

3.

Beszámoló Ladánybene Község közbiztonsági helyzetéről
a rendőrség képviselői
Előadó:

4.

Tájékoztató a Ladánybenei Polgárőr Egyesület működéséről
Előterjesztő:
Kardos Attila polgármester
Előkészitésértfelelős:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésbenrésztvevő:
Fehér Gábor egyesület elnöke
Előzetes bizottsági tá rgya lás:

5.

Tájékoztató a Ladánybenei Footbal! Club működéséről
Kardos Attila polgármester
Előterjesztő:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésértfelelős:
egyesület elnöke
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás:

6.

Helyi kitüntető címek odaítélésről(Zárt ülés)
Kardos Attila polgármester
Előterjesztő:
Szádvári
Erika aljegyző
felelős:
Előkészítésért
Előkészítésbenrésztvevő:
Ügyrendi Bizottság
Előzetes bizottságitárgyalás:

7.

Egyebek

2OL5. június

1.

Ladánybene Község Önkormányzat 2OL5.

módosítása

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottságitárgyalás:

2.

Beszámoló Ladánybenei Közös
tevékenységéről

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás

3.

Beszámoló
munkájáról

féléves

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

Önkormányzati Hivatal 20t5.

l. féléviadóügyi

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Koller Dávid adóügyi előadó

:

a Ladánybenei Csiribiri Óvoda

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsá gi tá rgya lás

évi költségvetésének l.

:

2014-15-as tanévben végzett nevelési

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Vida Lászlóné megbiz. óvodavezető

4.

Beszámoló az lKSZT működéséről

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás

5.

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Gondos Máté |KSZT munkatárs

:

Egyebek

2Ot5. szeptember

L.

Tájékoztató Ladánybene Község Önkormányzata 2OL5. évi költségvetésének l. félévi
végrehajtásáról és a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Kardos Attila polgármester
Előterjesztő:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésértfelelős:
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előkészítésbenrésztvevő:
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság
Előzetes bizottsági tárgyalás:

2.

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2OL5íL6. tanév munkatervének elfogadásáról
Kardos Attila polgármester
Előterjesztő:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésértfelelős:
intézményvezető
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás:

3.

Csatlakozás a Bursa Hunga rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjp ályázathoz
Kardos Attila polgármester
Előterjesztő:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésértfelelős:
Jurászik Erika szociális előadó
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás
:

4.

Egyebek
2OL5. október

1.

2OL6. évi Be|ső EllenőrzésiTerv elfogadása

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgyalás

2.

polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó

:

Ladánybene Község Önkormányzata 20L6.
megtárgyalása

Előterjesztő:

évi költségvetési

polgármester

koncepciójának

Előkészítésértfelelős:
Előkészítésben résztvevő:
Előzetes bizottsági tárgyalás:

Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság

3.

Tájékoztatató a 2015. évi költségvetés lll. negyedéves gazdálkodásáról
polgármester
Előterjesztő:
Szádvári Erika jegyző
Előkészítésértfelelős:
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előkészítésben résztvevő:
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság
Előzetes bizottságitárgyalás:

4,

Egyebek
2015. november

1.

- közmeghallgatással egybekötött

Beszámoló a parlagfű ellenivédekezésről

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésben résztvevő:

képviselő-testületi ülés

polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Selypes lzabella munkaügyi előadó

Előzetes bizottsági tá rgya lás:

2.

Beszámoló a 2015. l- lll. negyedéves közfoglalkoztatásról
polgármester
Előterjesztő:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésértfelelős:
Selypes lzabella munkaügyi előadó
Előkészítésben résztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás:

3.

Az lzsák-Kom. Kft. beszámolója

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésben résztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás

4.

polgármester
Szádvári Erika aljegyző
lszák-Kom Kft. ügyvezetője

:

Egyebek
2Ot5. december

L.

Ladánybene Község Önkormányzata 2OL5. évi költségvetésének év végi módosítása
polgármester
Előterjesztő:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésértfelelős:
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előkészítésben résztvevő:
Pénzügyi_ és Ellenőrző Bizottság
Előzetes bizottságitárgyalás:

2.

A képviselő-testület 2OL6. évi munkatervének megtárgyalása
polgármester
Előterjesztő:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésben résztvevő:
Előzetes bizottsá gi tá rgya lás

:

3.

2015. évi teljesítményértékelésének
megtárgyalása
polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás:

4.

Beszámoló a 2OL5. évben benyújtott pályázatokról
polgármester
Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tá rgya lás:

5.

Egyebek

Köztisztviselők

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:

A képviselő-testület 7 igen
határozatot hozta:

szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testületének 4/2015. (l. 13.) határozata
a falugyűlés időpontjának meghatározásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2Ot5. évi falugyűlés
időpontját 2015. március 27. (péntek) 17.00 órában határozza meg.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015.január 13.

4.Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat 2015. évi rendezvénytervére
Előterjesztő: I(ardos Attila - polgárrnester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy véleményeszerint a rendezvényterv
elfogadása fontos, hiszen ez alapján tervezni tud a képviselő-testület. A bizottság is
megtárgyalta, s kérte a bizottság elnökét, ismertesse az álláspontját.

visontav lstván - képviselő: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Egyetért azzal a
felvetéssel, hogy egyik évben falunap, a másik évben pedig lecsófesztivál kerüljön
megrendezésre, amely nagyon fontos a költségek miatt. A bizottság azzal ért egyet, hogy ez
évben legyen falunap, amelynek időpontját a szentábrahámi testvértelepüléslátogatásával
egy időben kellene megtartani. Ők programot is tudnának hozni, s gasztronómiában is
tudnak újat mutatni. Vélhetően pályázni is jobban lehet nemzetközi kapcsolatok ápolása
révén.Egyetért a bizottság azzal is, hogy a lecsófesztivál augusztus végénlegyen, az előző
évek rossz időjárása miatt.

- képviselő: célszerűnek tartaná a falukarácsony ünnepi műsorát külön
helyszínileg
- a vendéglátástól. Jó megoldásnak látná a templom előtti kertben
az ünnepi műsor megtartását. Véleményeszerint augusztus 20-ról is meg kell emlékezni.
Jónak tartja azt a javaslatot, amely szerint a megemlékezésaz egyház bevonásával legyen.
Mátvás Ferenc

választani

szádvári Erika

-

alieevző: szeretné, ha a falunapot vázlatosan végigbeszélnék,mert

a

fellépőket már le kellene foglalni.

Visontav lstván - képviselő: a bizottsági ülésen elhangzott, hogy egy központi fellépő lenne
az elmúlt évhez hasonlóan,
Gondos Máté - IKSZT munkatárs: felvette a kapcsolatot Lagzi Lajcsival, több Órás fellépést
nem vállal, csak egyedül lép fel.

-

aliegvző: Fásyékkal vette fel a kapcsolatot, árajánlatot kért az előző évhez
hasonló 4 órás műsorra.

szádvári Erika

Mátvás Ferenc - képviselő: fellépőknél operett műsor

is

jó lenne.

Visontav lstván - képviselő: az erdélyiekre is lehet számítani, van kulturális csapatuk.

- képviselő: javasolta felvenni a vállalkozókkal a kapcsolatot, akik
járuljanak
hozzá a költségekhez, sokkal nagyobb befizetett pénzösszeggel,
kitelepülnek, s
Mátvás Ferenc
mint eddig.

Kardos Attila

-

polHármester: ez idáig is kértünk tőlük támogatást, azonban ez sohasem volt

magas összeg.

dr. Rácz lmre Gábor

-

alpolgármester: ragaszkodunk-e a július utolsó hétvégéjéhez,vagy

esetleg jó-e más időpont is?

Visontav lstván - képviselő: július utolsó hétvégéje1-998. óta állandó időpont, nem lenne jó
eltér,ni tőle.
A képviselők részéről egyéb észrevételhozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánybene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének 5/2015. (l. 13.) határozata
La dá nybene Község 2Ot5. évi rendezvénytervérőI
HATÁROZAT

Képviselő-testülete a község 2015. evi
jelen
szerint fogadja el.
melléklete
határozat
rendezvénytervét

1. Ladánybene Község Önkormányzat

2. Ladánybene Község Önkormányzata a települési intézményekés a
nyugdíjas klub együttműködésével- az ünnepi megemlékezésétmárcius 15.
napján tartja.

3. Ladánybene Község Onkormányzata rendezvényei kőzé felveszi

az
augusztus 20-i megemlékezést,melyet az egyház bevonásával tartja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. december 3]..
1. rnelléklet az5120],5. (I. 13.) határozathoz

időpont

Esemén1,, helyszín

2015.

Majális
Labdarúgópálya

május

1.

tevékenységek,
feladatok
Plakát, szórólap
készítése
Pálya bejárása
Pá|ya
előkészítése
berendezés

(eszközök,
lrangosítás)
Főzőverserry

felelősök

IKSZT
munkatárs
Jegyző.
szerrrezők
Falugondnok,
közmunkások

ápr. 15-ig
ápr. 3O-ig
máj, 1,

szeryezés,.

fozőr,erseny

hez
máj. 1-ig

munkatárs,
díj:
Alapítván,v,
zsürizés:
felkért tagok
(polgármester
kéri fel)
spofiversenyek,
játékok

Eszközök
vísszaszállítása
Takarítás

óvoda, iskola
vezetője és
doigozói

Falugondnok,
közmunkások

Csak saját
forrás áll
rendelkezés
re!!!

A

u.aZ

IKSZT

források

határidő

konyharuha,
fakanál alapítvány
gyerekek
dijazásához
a

foci

nevezési
díjaibó1
édesség,stb

helyi
ápr.23-ig
(beszárnolás

maJ.

erőforrás
(intézményi
dolgozók,
közrnunkás
ok: adott

,)

u.aZ

rendezvény

kommunikáciőja

IKSZT
munkatárs

2015.

07.25.

Falunap
NIűvelődésiHáz,
Labdarúgópálya,

Programok

Képviselő-

egyeztetése,

testület,

fellépők
véglegesítése
Testvérlelepülési
delegációk
meghívása
kulturális
műsor(ok)
helyi
intézmények,
szervezetek
fellépése

bizottság

Hírmondó
Márc. 15-ig
máj. 5-ig

jegyző,
polgármester

díjakbó1
lehet

alapítvárry

helyi
intézmények,
szervezetek

Csak saját
forrás áll
rendelkezés
re!!!
A nevezési

jűn.25. (terv)

vásárolni
(kb. 2025000.- Ft),

Tárrrogatók
keresése

plakát, szőrőlap
készítése

mindenki

jún.25.

Pá|ya bejárása

munkatárs
Jegyző,
érintett
szervezők,
falugondnok,
vendéglátóso
k,
közmurrkások

júl. l0.

polgármester,

júL.25-ig,
érkezés
szerint
júl. 26. 9.00
őráig

Pálya
előkészítése
berendezés
(eszközök,
harrgosítás,
színpad)

Delegációk
fogadása,

ellrelyezése,
kísérete

Művelődési ház
előkészítése

Színpadnál
ügyelet
kiállítás
felügyelete
takarítás, bontás
búcsúebédaz
óvodában

IKSZT

j?sy.a.
Altaluk

megbízott
személyek
faiugondnok,
közmunkások
, hangosító
hivatali,
irrtézrrrényi

folyamatos

jűI.2a-ig

jűL.25-ig

11-22 őra
folyarnatos

dolgozók
hivatali,
intézményi
dolgozók
falugondnok,
közmunkások
óvoda
vezetője,
étkezésvezető
, dolgozók
Hírrnondó

2015 11.
28.

Gyertyagyújtás I.
Faluközpont

rendezvény
kornmunikáciőja

iKSZT

Egyeztetés

Jegyző,
polgármester,
óvoda, iskola,
a|apitvány
képviselője,

munkatárs

November
1O-ig

A feltételek

IKSZT

biztosítottak

munkatárs

Koszorú,
eyertyák

IKSZT
munkatárs,

Csak saját
forrás áll
rendelkezés
re!!!

folyarnatos
nov. 28-ie

biztosítása,
díszek, világítás
ellenőrzése, fa,
betlehern

falugondnok
óvoda, iskola

Plakát, szórólap

IKSZT

norrember 25-

munkatárs
falugondnok,

ig
novernber 28.

rnunkatárs
óvoda
falugondnok,

november 28.
december 5.

munkatárs
iskola
falugondnok,

december 12.

Berendezés,
harrgosítás

Műsor
2015.12
05.

2015.
12.12.

2015.12.
18.

Gyertyagyújtás II.
Faluközpont

Berendezés,
hangosítás

Gyertyagyújtás

Berendezés,
hangosítás

ilI.

Faluközpont
Falukarácsony
Faluközpont

Műsor

Műsor

IKSZT

IKSZT

IKSZT

rnunkatárs

nwsdíiasok
IKSZT

decernber 5-

AMikulás

munkatárs

ig

Iátogatásáér

Mikulás sátor

falugondnok,

december 18

támogatásre

felállítása,
berendezés,
Iezárás

munkatárs,
óvoda, iskola

december 18.

ndelkezésre
á1l. (kb.
12000 Ft)

Vendéglátósokk
al egyeztetés

IKSZT

Ünnepi nrűsor

Polgárnrester,
felkért
fellépők

Rendezvény
biztosítása

polgárőrök.
közrnunkások

t felajánlott

december 18.

falugondnok,

IKSZT

murrkatárs

Bontás

fa

l

ugond n
Ok,

közm unká

sok

december
19.

S.E!őterjesztés a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester
Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy minden évben meg kell határozni a képviselőtestületnek a köztisztviselői teljesítményértékelés
alapján képező elvárásokat, amely alapján
kerül meghatározásra az egyéni teljesítmény.

A képviselők részéről észrevételhozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen

szavazattal

határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánybene Község Önkormánvzat Képviselő-testületének 6/2015. (l. 13. ) határozata

a

Ladánybenei Közös

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2OL5.

teljesítménykövetelményeinek a la pját képező célo k meghatá rozá

évi

sa

HATÁROZAT

L

7.

3.

Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi teljesítménykövetelményeinek
alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:
a.) a képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a
hozott határozatok maradéktalan végrehajtása,
b,) a jogszabály módosítások figyelemmel kísérése,az új rendelkezések
elsajátítása és azok jogszerű végrehajtása,
c.) a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a képviselő-testület és
bizottságai döntéseinek előkészítéseés végrehajtása során, a döntési
alternatívák feltárása és a legjobb döntések ajánlása,
d.) ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása,
e.) pályázati források felkutatása , a pályázatok szakszerű, ésszerű kidolgozása,
költségtakarékos és jogszerű megvalósítása,
f,) költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a KÖH
és az intézményekvonatkozásában,
g.) önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok
csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzés fokozására,
h.) folyamatos önképzés, a központilag vagy munkáltató által elrendelt
kötelező továbbképzésen való részvétel,
i.) a 20]_5-es önkormányzati rendezvények színvonalas, költséghatékony
megrendezése.
A képviselő-testület felkéri Lőrincz Edit jegyzőt, hogy az önkormányzati hivatal
köztisztviselői 2OI5. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek
m eghatá ro zásáről i ntézkedje n.
A képviselő-testület felkéri Kardos Attila polgármestert, hogy a jegyző 2015. évi
teljesítménykövetelményeit az 1. pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések
alapján állapítsa meg.

Határidő: 2015. január 13.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

6.

Ladánybene Községért Alapítr,ány Kuratórium tagiainak megválasztása
Előterjesztő: Kardos Attila - polgárrnester

polgármester: elmondta, hogy a Ladánybene Községért Alapítvány
kuratóriumában 2 hely megüresedett, amely tagokat kell választani, s e két helyre Király

-

Kardos Attila

Ritát, valamint Gondos Mátét javasolja.

A kuratóriumi tagoknak javasolt két személy előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy a képviselŐtestület döntését nyílt ülésen hozza meg, nem kértéka zárt ülés megtartását.
A képviselő-testület részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen
határozatot hozta:

szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

tadánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének 7/2015.
hatá rozata

a

La dá

nybene Községért Ala p ítvá ny

ku

ratórium

i

tagja ina k megvá

Ias

(l.

13.)

ztásáről

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ladánybene KÖzségért
Alapítvány kuratóriumának megüresedett helyére: Király Rita és Gondos Máté
tagokat választja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. január 1-3.

7.

Egyebek

Kardos Attila - polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a Ladánybenei Football Club
Egyesület elnöki posztjáról Baranyi Lajos le kíván mondani, helyette javasolt Koller Dávid
vállalná e megbízatást. Fontos, hogy működjön az egyesület, hiszen pályázatokon jelentős

támogatást lehet igényelni. Ő minden segítségetmegad Koller Dávidnak
munkájához.

Visontav lstván - képvise!ő: szeretne hallani a Bene Filmről.

az

elnÖki

-

polgármester: még mindig az ő tulajdonukban van a Rákóczi úton lévő
ingatlan, régebben közös pályázati elképzelésügyében keresték, de azóta sem tud róluk

kardos Attila
semmit.

-

képvise!ő: a piactér bővítéséngondolkodni kellene, szükség lenne
telekre, megvásárlás, illetve kisajátítás ügyében tárgyalni kell a tulajdonosokkal.

visontav |stván

a

szádvári Erika - alieevző: beszélt a tulajdonosokkal, de elzárkóznak az eladástól.

Vlsontav lstván - képviselő: Ladánybene az elmúlt években megszépült, jó lenne
településről egy DVD-t szerkeszteni, Véleményeszerint már most gondolkodni kellene

a

a

kitü ntetésekről.

A képviselők részérőlaz ülésen egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila
a képviselő-testü|et ülését 18.00 órakor bezárta.

-

polgármester
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kardos Attila
polgármester

Ferenc
képviselő
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szádvári Erika
aljegyző

Jegyzőkönyv

Mátyás
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hitelesítők:
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Simkóné Jámbor Marianna
képviselő

-

JELENLETI

Iv

Készült: Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 13- i ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

2.Mátyás Ferenc Miklós képviselő
3. dr. Ptácz Imre Gábor képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő
5. Tóth Árpád képviselő
6. Vida Lászlőné képviselő
7. Visontay István képviselő
8. Szádvári

Erika aljegyző

MEGHIVOTTAK

