Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fó utca 66.
Telefon : 7 61 555-284, 76/555-285
Email: lbene@ladanvbene.hu

Ladánybene Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
3l2015.
2015. március 24-i
ülésénekjegyzőkönyve

Hatá

rozat: 13 - 20

1201 5 ,

(lll , 24 .) határozat

Rendelet:

612015, (Ul. 27.) az intézmények és külső étkezők térítésidíjáról szóló 812013. (Vl. 24.)
rendelet módos ításáról
7 l 20 1 5, (lll. 27 .) a gyermekétkezési té rítésid íja k megá la p ításá ról
l

JEGyzóKönw
Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estületének 2015. március

24-i

ülésén

Jelen

vannak:

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

szádvári

Jeqvzőkönvwezető:

aljegyző

Erika

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polgármester: 16.00 órakor köszöntötte

képviselőtestület ülésénminden képviselő jelen van,

a megjelenteket, elmondta, hogy a

A ieqvzőkönvv hitelesítésérefelkérte: Mátyás Ferenc és

Simkóné Jámbor Marianna képviselőket.

A Képviselő_testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta,
Kardos Attita _ polqármester: javaslatára a képviselőtestület az alábbi napirendet fogadta
el:

L. Jelentés a képviselő-testület á!ta! hozott lejárt határidejű

határozatok

végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

2,

Intézményiétkezésitédtésidíjak felülvizsgátata
E,lőterjesztő: Kardos Attila - polgármester

3.

Pá|yázat kiírása az óvodavezetői á||ásra
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

4.

Napköziotthonos óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Szádvári Erika - a|jegyző

5.

Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatási
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

6,

Ladánybene Község Önkormányzatának20ls. évi Közbeszerzési Terve
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

7,

Beszámoló a Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíztársulás munkájáról
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

rendszerről

8.

Ladánybene-Felsőlaj os Szennyvíztársulás 2015. ér,i Közbes zerzési Ten,e
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

9. Előterjesztés a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
megállapodásának módo sítására
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

társulási

i0. Egyebek
- Településközpont kialakításánakkérdése

NAPI REN

Dt

PoNToK rÁneyRlÁsn:

1. JeIentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila

- polgármester

Kardos Attila - polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó közszolgáltatási szerződés
aláírásra került, valamint beszámolt arról, hogy a Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó
Társulás a házi segítségnyújtásóradíját nem emelte fel, maradt az előző évi színten 400
Ftlóra.
A képviselők részéről észrevétel,hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen
határozatot hozta:

szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testültének 1312015. (lt|. 24.) határozata
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Att!la
polgármester jelentését a Iejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: ZOts. március 24,

2.

Intézményiétkezésitérítésidíjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: ismertette a képviselőkkel, hogy két kérdésbenkell dönteniük.
Az egyik a szociális térítésidrjak felülvizsgálata, a másik pedig a gyermekintézmények térítési
díjának meghatározása. A térítésidíjak változására vonatkozó előterjesztést a bizottság
megtárgyalta.

-

képviselő: elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
örvendetes, hogy nincs benne drasztikus díjemelés.A bizottság az előterjesztést elfogadásra

Visontav lstván
javasolja.

Vida Lászlóné - képviselő: véleményébenelmondta, hogy jó az a differenciálás, amely
megkülönbözteti a három korosztályt, így reálisnak tartja.
Vannak olyan felső tagozatos diákok, akiknél nagyobb az emelés és nem kapnak rendszeres
gyermekvédelmi támogatást - lehet-e valamilyen módon támogatni őket?

Kardos Attila - polgármester: kevés olyan felső tagozatos diák van, aki mind a 3 étkezést
igénybe veszi és loo %-os térítésidíjat fizet. Lehetőség van arral hogy egyedi elbírálás
alapjá n kedvezményben részesüljenek.
Szádvári Erika - alieevző: felső tagozatban egyetlen diák van, aki mind a 3 étkezéstigénybe
veszi, s nem részesül térítésidrjkedvezményben. A szociális rendeletünk alapján lehetőség
van arra, hogy egyedi elbírálás alapján térítésidíjkedvezményt kapjanak, kérte az érintett
intézményekvezetőit, osztályfőnökeit, hogy jelzéssel éljenek a támogatási igényről.

polgármester: ismételten kérte a pedagógusokat, hiszen Ők rálátással
rendelkeznek, hogy jelezzék, ha valakinek gondot jelent a térítésidíjak megfizetése.

Kardos Attila

-

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászőlás nem hangzott el, ezért Kardos Attila

-

polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
Elsőként a szociális térítésidíjakra vonatkozó rendelet-tervezetről szavazott

a

képviselŐ-

testü et,
l

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
rendeletet alkotta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

A rendeletet az 7. számú melléklet tartalmazza.

Másodszor a gyermekintézmények térítésidíjaira vonatkozó rendelet-tervezetről szavazott
ké pviselő-testü let.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
rendeletet alkotta:

-

a

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

A rendeletet a 2. szőmú melléklet tartalmazza.

3.

Pályázat kiírása az ővodavezetői állásra
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: az előző évben is kiírásra került az Óvoda intézményvezetői
pályázata, az előző évhez hasonlóan ez évben is sor kerül rá. A kiírásra vonatkozó
előterjesztést a bizottság megtárgyalta.

Visontav lstván
java solja.

-

képviselő: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést,

s

elfogadásra

A képviselők részéről észrevétel,hozzászólás nem hangzott el,

A képviselő-testület 7 igen
határozatot hozta:

szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének 1412015. (Ill. 24.) határOzata
a Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére vonatozó pályázati
kiírásról
HATÁROZAT

1.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei Csiribiri Óvoda
óvodavezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

pÁlyÁznrl FELHívÁs
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szÓ1*
Igg2, évi XXX|ll. törvény 20/^, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1,992. évi XXX|ll. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 3261201,3. (Vlll. 30.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a
Ladánybenel Csiribiri Óvoda óvodavezetői álIásának betöltésére az alábbiak szerint
pályázatot ír ki:
A munkahelv megnevezése: Ladánybenei Csiribiri Óvoda
6045 Ladánybene, Rákóczi út 6.
A munkakör mepnevezése: Óvodavezető (magasabb vezető)
A vezetői megbízással iáró. ellátandó lénveges feladatok:
- a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 69. §-ában foglaltak,
- az intézményfelelős egyszemélyi vezetése, irányítása, a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerinti szakszerű működésének, magas színvonalú szakmai
munkájának, nevelési célkitűzéseinek biztosítása, szervezése, ellenőrzése,
- az intézményésszerű és takarékos gazdálkodásának betartása és betartatása,

intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok (a
végzettségnek,szakképzettségnek, szakképesítésnekmegfelelő kinevezés szerinti

- az

munkakörbe

tartozó feladatok) gyakorlása,

-

jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok
kidolgozása, pá lyázatok készítése,
az intézményképviselete a fenntartó, valamint külső szervek előtt.
a

A megbízás időtartama:
Az intézményvezetői megbízás 5 év határozott időre 2OL5. augusztus 1. napjától 2020.július
31, napjáig szól.
A foelalkoztatás ie!!ege: teljes munkaidő (heti 40 óra)
A vezetői meebízatás feltétele:

-

-

büntetlenelőélet,cselekvőképesség,
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú óvónői végzettségés szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga a
nemzeti köznevelésrőlszőló201,1,. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a, és b. pontja
és a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzéseken résztvevők juttatásairól
és kedvezményeiről szólő277lL997. (Xll. 22.)Korm. rendelet 20, § (5) bekezdésének
figyelembevételével,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben
történő határozatlan időre szóló kinevezés,

llletménv és egvéb iuttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|ll. törvény, valamint e törvény
végrehajtásáról szóló a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló L992. évi XXXlll. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326l2Ot3. (Vlll. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A pálvázatnak tartalmaznia ke!!:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- büntetlen előéletét és foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem álló igazolást - 3
hónapnál nem régebbi- hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- az iskola és szakmai végzettséget/végzettségeketigazolő okiratok másolatát,
- az intézményvezetésérevonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre
vonatkozó elképzeléseket,
- az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyról
kiadott m unká ltatói igazolásokat,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagban foglalt
személyes adatait a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez, valamint
véleményezésés elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához és harmadik
sze m é ly részére tö rté n ő tová b b ítá s hoz hozzájár ul,
- a pályázó nyilatkozatátarról, hogy vele szemben a Kjt.41-, § (2) bekezdés b,) pontja
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget
megbízás esetén megszünteti,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárule a személyétérintő ügy nyilvános
ülésen történő tárgyalásához,

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pálvázat benvúitásának határideie:
A Nemzeti Közigazgatási lntézet internetes oldalán a pályázati felhívás közzétételétől
számított 30 nap.
A pálvázat benyúitásának heIve:
Ladánybene Község Polgármestere
6045 Ladánybene, Fő út 66.
A pálvázat benvúitásának módia:

pályázatot zárt borítékban, postai úton ,,Pályázat a Ladánybenei Csiribiri Óvoda
óvodavezetői álláshely betöltésére" megjelöléssel nyújtható be.

A

A pálvázatta! kapcsolatos bővebb felvi]ágosítást nvúit:
Ladá nybene Község Polgá rmest ere 7 6/555-284
A pálvázat elbírálásának módia és rendie:
32612013, (Vlll, 30.) Korm. rendelet 22. §-a szerinti véleményezés,s azt követően
^
képviselő-testület dönt.

a

A pálvázat e!bírálásának határldeie:
A pályázat véleményezésihatáridejének lejárta után a 30. napot követő első képviselŐtestületi ülés.
FeIelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2075. március 24.

4.

Napköziotthonos óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Szádvári Erika - aljegyző

Szádvári Erika - alieevző: elmondta, hogy a fenntartó kötelezettsége meghatározni
fenntartásában lévő oktatási intézmények beiratkozási időpontját, Az előterjesztést

a
a

bizottság tárgyalta,

Visontav lstván - képviselő: a bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Vida Lászlóné - képviselő: kérte változtatni, mely szerint 3 éves kortól kötelező az Óvoda.
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 15/2015. (III.
határozata
az óvodai b eiratkozás

id őp ontj án

24.)

ak megha tározása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei
Csiribiri Ovodába való beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint
határozza meg:.

2015. április 27. (héttő) 9.00
2015. április 28. (kedd) 9.00

- 16.00
- 16.00

óra
óra

2. A

képviselő-testület felkéri Szádvári Erika aljegyzőt,, hogy a mellékelt
felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Szádvári Erika - aljegyző
Határidő: 2015. március 24.

FELHÍvÁS
óvooRl JELENTKEzÉsne
Értesítema község lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2O1!. évi CXC, törvény 8. § (2)
bekezdése szerint
a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévétbetölti, a nevelési év kezdő napjától
(2015. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodai jelentkezés időpontja

a Ladánybenei

Csiribiri Óvodában

2015. ápriüs 27. (hétfő) 9.00
2015. április 28. (kedd) 9.00

-

16.00 óra
16.00 óra

Az óvoda Ladánybene Község teljes közigazgaíási területéről biztosítja a felvételt.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) 5y-ermekével együtt érkezzen, és vigye magával:

- a saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartőzkodási helyét tartalmaző igazolványfr,
- a gyermek esetleges betegségeit igazolő dokumentumokat,
- az étkezésitérítésidíj csökkentésére jogosító körülményeket igazolő
-

-

dokumentumokat,
ameí}nyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását
biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat Qegyzőihatározat és a szülő vagy
szü lő k ny 1latko zata), valamint
a szülő vagy szülők munkáltatői igazolását.
Óvodába a gyermeket 3. életévebetöltése után lehet felvenni.

Felvehető, aki a harmadik életévéta felvételtől számított fel éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartőzkodási hellyel rendelkező három
éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az ővodába történő felvételt is.

A

gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény
vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a
szülők Ladánybene Község Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának)
átadott erdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

A

3 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távollétében
szádvári Erika
aljegyző

5.

Tájékoztatő a 2015. évi közfoglalkoztatási
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

rendszerről

Kardos Attila - polgármester: részletesen ismertette az írásos előterjesztést, elmondta, hogy
jelenleg 7 fő 8 órás közfoglalkoztatott dolgozik az önkormányzatnál.

Tóth Árpád - képviselő: kérdezte, hogy a dolgozókat ki koordinálja? Ki az, aki figyelemmel
kísérimunkájukat?

feladatokat ő határozza ffieg, Kisjuhász lstván
tanyagondnokon keresztül. Nagyobb létszám esetén a dolgozókat csoportosítjuk, mindig

Kardos AttiIa

-

polgármester:

A

a

feladathoz rendelünk létszámot.
Tóth Árpád - képviselő: nehéz bánni az emberekkel, nehéz megoldani az irányítást is, főleg,
hogy kevés munkabérértdolgoznak. Jobban oda kellene rájuk figyelni!

Kardos Attila

-

potFármester: elsősorban

az ő

felelőssége

a

közfoglalkoztatottak

munkavégzése, azonban bá rmilyen segítséget elfogad a képviselőktől.

Szádvári Erika - aliegvző: elmondta, hogy nehéz feladat az állandó emberek megtartása,
hiszen a munkaügyi központ törekvése nem az állandó emberek alkalmazása, hanem, hogy
minden munkanélküli egyszer-egyszer alkalmazásra kerüljön. Ez nem jó megoldás, hiszen
nem mindenkijó munkavállaló, fontos, hogy értékesmunkát végezzenek,
Kardos AttiIa - polRármester: ügyelünk arra, hogyha valakire rá van bízva egy feladat, ne
nyúljunk át a feje fölött.

Visontay lstván - képviselő: nagyon nehéz a munkájukat megszervezni, E|mondta, ha látta a
közmunkásokat, hogy nem dolgoznak, szólt a Kisjuhásznak. Nem egyszerű velük dolgoztatni,
de nagyon sok mindent megcsinálnak.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

6.

Ladánybene Község Önkormányzatának2015. évi Közbeszerzési Terve
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Atti|a
álláspontját.

poIgármester: kérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse

-

a

bizottság

Visontav lstván - képvise]ő: az előterjesztést a bizottság elfogadásra javasolja.
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-testü!etének 1512015.

(lll.

24.1

határozata
Ladánybene Község Önkormá nyzatána k 2015. évi Közbeszerzési Tervéről

HATAROZAT
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testüIete Ladánybene Község
Önkormányzatának 2OL5. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadására
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, amely szerint közbeszerzési eljárás !efolytatását
nem tervezi.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. március 24.

7

.

Beszámoló a Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíztársulás munkájáról
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

kardos Attila

-

polgármester: ismertette a társulás működését, elmondta, hogy jelen

esetben a pályázati kiírásra várunk,

Tóth Árpád - képvise!ő: kérdezte, hogy miért éppen Táborfalvára történik

a

szennyvízszállítás, nem lenne-e célszerűbb Ladánybenén leürítő?

Kardos Attila

-

poIgármester: részletesen ismertette az indokát,

költségtakarékos megoldását.
A képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászőlás nem hangzott el.

a

táborfalvi leürítő

A képviselő-testület 7 igen

szavazattal

határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Község Önkormánvzat Képviselő-testületének 1712015. (tll. 24.) határozata
a Ladánybene - Fe!sőIajos Szennyvíztársulás munkájáról
HATAROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat KépviseIő-testülete elfogadja Kardos Attila polgármester beszámolóját a Ladánybene Felsőlajos Szennyvíztársulás
munkájáról.
FeIelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. március 24.

8.

Ladánybene-Felsőlajos Szennywíztársulás 2015. évi Közbeszerzési Terue
E,lőterjesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attita - polgármester: elmondta, hogy a szennyvíztársulás a pályázat benyújtása
után tervezi a közbeszerzési eljárást, s csak nyertes pályázat esetén érvényes.
A képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászőlás nem hangzott el,

A

képviselő_testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

bene
hatá rozata

Ladánybene

-

Köz

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

ek!

rma

Felsőtajos Szennyvíztársulás 2015. évi Közbeszerzési Tervéről

HATÁnoznr
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ladánybene

-

jelen határozat mellékletét képező - 2015. évi

Felsőlajos Szennyvíztársulásának
közbeszerzési tervét a társu!ási tanácsnak elfogadásra javasolja.
FeleIős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. március 24,
_

9. Előterjesztés a Magyar Zarándokűt Önkormányzati Társulás

társulási

megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attita
álláspontját,

-

po]eármester: felkérte a bizottság elnökét, ismertesse

Visontav István - képviselő: a bizottság elfogadásra javasolja,

a

bizottság

képviseIő: mit lehet ezzel a társulással kezdeni?
Kardos Attita - polgármester: a kezdeményezés nem rossz, egyházi irányú pályázatokhoz
nyújthat segítséget.

Tóth Árpád

-

A képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászőlás nem hangzott el,

A képviselő-testület 7 igen

szavazattal

határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közsée önkormánvzat KépviseIő-testületének 19/2015.

(lll.

24.)

határozata
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása
HATAROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a módosításokkal
egységes szerkezetbe fogla!t társulási megállapodást a me!lékelt tervezet szerint.
A képviselő-testü]et felhatalmazza Kardos Attila polgármestert a társulási
megálla podás a]áírására.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 201-5. március 24.

10.

Egyebek

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy kiosztásra került egy kérelem a sportegyesÜlet
részéről, kérte koller Dávidot szóban ismertesse a kérelmet.

KoIler Dávid - sporteevesület részéről: elmondta, hogy a tavaszi szezon működéséhez kér
támogatást, az egyesületben senki sem pénzértfocizik, alapvetően a működéshez kellene a
tá m ogatá s.

Tóth Árpád - képviselő: az elmúlt évben a sportegyesületnek adtunk 500.000 Ft támogatást,
amiből csak 80.000 Ft-ot használt fel. Célszerű most is támogatni az egyesÜletet.

Mátvás Ferenc
oda ítélését.

-

képvise!ő: jónak tartja

a

kezdeményezést,s javasolja

a

támogatás

Visontav lstván _ képvisető: maximálisan támogatja, sok ladánybenei játszik a csaPatban.
Támogatni kell a sportot,

dr. Rácz !mre Gábor
adóból levonható.
Kardos Attila

-

alpolgármester: a vállalkozóknál a társasági adó tekintetében az

- polgármester: kérdezte, hogyan áll

az egyesület elnöki posztjának átadása?

KolIer Dávid - egvesület részéről:az előre egyeztetett második időpont sem volt megfelelő a
jelenlegi elnöknek, állandóan változik az időpont, Nem rajta múlik, azonban ez jelentősen
akadályozza a munkáját, nem ragaszkodik az elnöki pozíciőhoz, de szeretné tudni, hogyan
tovább.

Kardos Attila
ajánlotta fel.

-

polgármester: ha ezen a héten sem kerül sor az átadásra, akkor segítségét

szádvári Erika - alieevző: javasolta, hogy az egyesület támogatása ugyanúgy történjen, mint
az előzőekben - számla ellenében - nem pedig az egyesület részéreátutalással,
A képviselők részéről egyéb észrevétel,hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen

szavazattal

határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Sportegyesület tá mogatá sa
HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képvise!ő-testülete dönt, hogy a Ladánybenei
FootbalI Club támogatására 2OL5. évi költségvetésében - az áltaIános tartaIék
terhére - 2oo.oo0 Ft támogatást biztosít a tavaszi szezon működési kiadásaihoz. A
támogatást az önkormányzat nevére kiállított számla ellenében biztosítja.
Határidő: 2OL5, júni us 30.
Fele!ős: Kardos Attila - polgármester

-

Településközpont kialakításának kérdése

Kardos Attila _ polgármester: elmondta, hogy a belterületi 133-as hrsz-Ú ingatlanból
szeretnénk egy részt megvásárolni a faluközpont kialakításához. A jelenlegi tulajdonosok
meghívást kaptak az ülésre, azonban nem jöttek el, Úgy véli, hogy minden felmerÜlő
költséget az önkormányzatnak vállalnia kell,

dr. Rácz lmre Gábor
ingatlant.

-

alpolgármester: tárgyalt ingatlanbecslővel, fel kell értékeltetniaz

Tóth Árpád - képvise!ő: beépíthető ingatlanról van szó?
Kardos Attita - polgármester: igen, de a másik ingatlannal nem tud mit kezdeni a beépítési
százalék túllépésemiatt.

Visontav lstván - képviselő: a 800 - 900.000 Ft vételárat reálisnak tartja,

Kardos Attila

- polgármester: ismételten tárgyal velük

az ingatlanvásárlásról.

Visontav lstván _ képviselő: elmondta, hogy az óvoda műsoros délutánja nagyon jól sikerÜlt,
elismerése az óvónőknek,
Tavasszal nagyon sok a kutya, nem látja a sintért.

Szádvári Erika - alieeyző: nem kötöttek vele megbízási szerződést, az állatvédők tÖbbszÖr is
támadták, jelenleg a problémát nélküle kell megoldani.
Elmondta, hogy április 1_-től május 31_-ig eb összeírást ír ki, önbevallásos alapon. Ezt kÖvetően
kerül sor az ellenőrzésre, esetleges büntetésekre.

Simkóné Jámbor Marianna
játékok?

-

képvise!ő: kérdezte, hogy hol vannak

a sportpályán

lévő

Kardos Attila _ polRármester: tönkrementek, s elbontásra kerültek.

Vida LászIóné - képviselő: véleményeszerint nagyon jó lett a kultúrház hangtechnikája.

Mátvás Ferenc _ képviselő: március I4-én került megrendezésre az SZMK bál, kÖszÖni a
részvételtés a szervezést, Elmondta, hogy a rendezvényen találkozott az országgYŰlési
képviselő úrral, ahol beszéltek a tornaterem és a szennyvíz kérdésérőlis. Tájékoztatta a
képviselőket arról, hogy vasárnap egy tanácskozáson vesz részt, az ott elhangzottakat
szívesen megosztja, s felajánlotta segítségétaz önkormányzatnak.

A képviselők részérőlaz ülésen egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila
a képviselő-testület ülését18.05 órakor bezárta.

-

Polgármester
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Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6 12015. UII. 27 .) rendelete
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testültének az intézmények és külső
étkező térítésidíjáról szóló 8/2013. (VI. 24.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk

(2)

bekezdésében, a szociálts igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi III. törvény 62.
§ (2) bekezdésében,92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2)bekezdés f) pontjában, 115. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásről és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
a|apján, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítésidijáről szőlő
29l1993. (II. 17.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel- Ladánybene
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatárő| szőlő
5l20I1. (V. 26.) önkormányzati rendeletének 29. § (1) bekezdése alapján az Ugyrendi-

Vagyonnyilatkozat-tételi, Osszeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság
vélernényénekkikérésével- az intézményekés külső étkezők térítésidíjáról szőlő 8l20l3.
(YL 24.) rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1.

§

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének az intézmények és külső étkező
térítésidíjáről szőlő 8l2Ol3. (VI. 24.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 4, § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
,,4. § (1)

A

személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított étkezés
intézményi térítésidíjának mértékétaz I. melléklet tartalmazza"

2.§
(1) E rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésétkövető naphatályát veszti.
(3)

E

rendelet hatályba lépésévelegyidejűleg az
melléklete lép.

R. l. melléklete helyébe e rendelet

Ladánybene, 20I 5. március 24.
-,

,l:

Lőrincz Edit
iesvző nevébcn és távollétében

kardös Attila
polgármester
^..,_.
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szádvárí Erika
allegyző

A rendelet kihirdetve:
Ladánybene,2015. március

27

.

,. .- ,

.t' .-'-,- -' .*

szádiáriErika
aljegyző

<

--

1.

1.

melléklet a 612015. (III. 27.) rende\ethez

,,l. melléklet a 812013. (VL 24.) rendelethez

Szociáüs étkeztetés intézményitérítésidíja

Megnevezés
szociáüs

étkeztetés

nettó

AFA

44ZFtlnap

119

Ft/nap

Osszesen
561 Ft/nap

Az étel házhozszáütásának díja
belterület
külterület

30
65

Ft/nap
Ft/nap

10
15

Ft/nap
Ft/nap

40 Ft/nap
80 Ft/nap

Vendégétkeztetés

Vendégebéd

599

Ft/nap

l62Etlnap

761Ftlnap

Munkahelyi étkezők
Munkahelyi

ebéd

A2}Ftlnap

119

Ft/nap

561 Ft/nap"

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
712015. (IJI. 27.) rendelete
a gyermekétkeztetési térítésidíjak megállapításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörben eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
ígazgatásről szóló 1997, évi XXXI. törvény (továbbiakban: G5r,t.) 29. § (1) és a 151. § (2) b.
pontjában kapott felhatalmazás alapján - Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáről szőlő 5l20I1. (V. 26.) önkormányzati
rendeletének 29. § (1) bekezdése alapján az Ugyrendi- Vagyonnyilatkozat-téteIi,
Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság véleményénekkikérésével- az
alábbiakró

A

1

rendelkezik:

1.

§

rendelet hatálya kiterjed Ladánybene község közigazgatási területén

a

gyermekek
napközbeni ellátását biztosító intézményekbe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre.

2.§

(1) Ladánybene Község Önkormányzata a Ladánybenei Csiribiri Ovoda konyháján
keresztül biztosítja a településen az ővodai, iskolai gyermekélelmezést.
(2)
gyermekek napközbeni ellátását biztosító ntézményben az alapellátások keretébe
^
tartoző szo\gáltatások könil az étkeztetésértaz önkormányzat íntézményitérítésidíjat
áltapít meg, mel5mek alapja az élelmezésnyersanyagköltségének egy ellátottra jutó
napi összege.
(3)

Az

óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezésigénybevétele

kötelező.
iskolában étkezésa napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára
kötelező.
(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak aría a gyermekre, akinek
betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amelynek ellátása az étkezés
keretében nem biztosítható.
(6) Az étkezésigénybevételéreirány,uló kérelmet az egész napos ellátást igénybe vevő
óvodások és iskolás tanulók esetén be kell nyújtani.
(7) Az étkezésigénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő
a) betegsége,
b) a családtagjaival közös programban való részvétele
miatt.
(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 őráig kell Írásban
vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a
fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítésidíj fizetésének
kötelezettsége alól.
(9) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

() Az

3.

§

(I) Az intézményitérítésidíj napi összegét e rendelet 1. melléklete íartalmazza.
(1) bekezdés szerinti intézményitérítésidíjakból a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében
(2)
^z gj e lö lt normat ív (kötelező ) kedvezményeket bizto sítani ke ll.
me

(3) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítésidíjat nem rendezi,
űgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólitani a téritésidíj
hátralék b e fi z et ésére,valamint a mulaszíás kö vetkezményeire.
(a) Ha a (3) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményíe, az intézmény vezetője
negyedér,enkénti összesitésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék
összegét az önkormányzati hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása
érdekéberr.

(5) Meg kell szüntetni az étkezést. ha az igénybevevő:
a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt. vagy
b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.
(6) Az étkezésértf,rzetendő térítésidíjat egy hónap időtartamra vetítve. előre kell
megfizetni minden tárgylrónap 15, napig.

zárő rendelkezés
Ez

a rendelet a kihirdetését követő

4.§

30. napon lép hatályba.

Ladánybene, 2015. március 24.
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Kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit

jegyző nevében és távollétében
á _,: ,s ,:,(.,.J
,.,i.,
' SzÁdvári
Erika
aljegyző

A rendelet kihirdetve:
Ladánybene, 2015, március 27.
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szádvári Erika
aljegyző
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1.

melléklet a 7 12015. (III. 27.) rende|ethez

Az étkezésértfizetendő intézményitérítésidíj
ovodai étkezés

Megnevezés
tízőrai:

ebéd:

uzsonna:
egész nap:

lta

Norma ktg.
105 Ft/nap
172 Ftlnap

68 Ft/nap
345 Ft

28 Ft/nap
46 Ftlnap
18

Ft/nap

92 Fr

Ossz

l33 Ft/nap
218 Ft/nap
86 Ft/nap
437 Ftlnap

Általános iskolai étkezés- alsó tagozat

Megnevezés Norma
tízőrai:

ebéd:

egész nap

427 Ftlnap

uzsonna:

Afa

ktg.

130 Ft/nap
213 Ftlnap
84

Ft/nap

35 Ft/nap
58 Ft/nap
23 Ft/nap
116 Ft/nap

Ossz
165 Ft/nap

277 Ftlnap
107 Ft/nap
543 Ftlnap

Általános iskolai étkezés- felső tagozat

Megnevezés Norma
tízőrai:

ebéd:

uzsonna:

egész nap

ktg.

i50 Ft/nap
246 Ftlnap

97 Ftlnap
493 Ftlnap

Áta
41Ftlnap
66 Ftlnap
26

Ftlnap

133 Ft/nap

össz
191 Ft/nap

312Ftlnap
I23 Ftlnap
626 Ftlnap
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