Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő utca 66.
Telefon : 7 61 555-284, 7 61 555-285
Email: lbene@ladanvbene,hu

Ladánybene Község Onkormányzat
Képviselő-testülete
8l2015.

2015.június 15-i
ülésének jegyzőkönyve

Határozat: 40 - 45l2O15. (Vl. 15.) határozat
Rendelet: 1212015. (Vl. 18.) önkormányzati rendelet - a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 1212013, (X. 28.)önkormányzatirendeletének módosításáról

JEGyzóKöttw
Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-i
ülésén

Jelen

vannak:

Kardos Attila polgármester
Mátyás Ferenc Miklós
dr. Rácz lmre Gábor
Tóth Árpád
vida Lászlóné
képviselők (6 fő)
Visontay lstván

Szádvári

Jeqvzőkönvvvezető:

Erika

allegyző

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jurászik Erika előadó

Kardos Attita poIqármester: 15.00 órakor köszöntötte

a megjelenteket, elmondta, hogy a
11gpviselő{estület üléséről Simkóné Jámbor Marianna munkahelyielfoglaltsága miatt
hiányzik.

A ieqvzőkönvv hitelesítésérefelkérte: Tóth Árpád és
Vida Lászlóné képviselőket.
A Képviselőtestűlet a jegyzőkönyv hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta.
Kardos AttiIa
el:

-

polqármester: javaslatára a képviseló{estület az alábbi napirendet fogadta

1. Jelentés a képvisető_testütet által hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila

-

polgármester

2. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat KépviselŐ-testÜletének a
hulladékkezelési közszolgáltatásróI szóló 1212013. (X. 28.) Önkormányzati
3,
4.
5.
6.
7.

rendeletének módosítására
E!őteriesztő: Kardos Attila - polgármester
etoterpsztes Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás határozatainak
jóváhagyására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
geszámol,ó a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. által végzett közszolgáltatási
tevékenységről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
geszátrToló-a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi adóÜgYi
tevékenységéről
Előteriesztő: Szádvári Erika - aljegyző
Beszárnotó a Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2014-15-as tanévben végzett nevelési
munkájáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Beszámoló az\KSZT munkájáró!
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

8.

Egyebek

NAP|RENDI PoNToK TÁRGYALÁsR:

1. Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáróI
Előteriesztői Kardos Attila

Kardos Attila
végrehajtását;

-

-

polgármester

poIqármester: az alábbiak szerint ismertette a lejárt határidejű határozatok

az óvodavezetői megbízás Vida Lászlóné részéreegy éves időtartamra

megtöftént, az
javítására
pályázat
igazgatási szünet kihirdetésre került, a gyermekétkeztetés feltételeinek
beadása megtörtént, a BÁCSVÍZZn-vet vagyonértékelésimegállapodás megkötésre került.

elhangzottakkal kapcsolatban a képviselók részérőlészrevétel, hozzászólás nem
hangzott eI, ezérl a polgármester szavazásra kéde őket.

Az
A

képviselő{estület
határozatot hozta:

6 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testültének 40/2015. (Vl. 15,) határozata
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Atti!a
polgármester jelentéséta lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, június 15.

2. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
hulladékkezelési közszolgáltatásró! szóló 1212013. (X. 28.) önkormányzati
rendeletének módosítására
EIőteriesztő: Kardos Attíla - polgármester

Kardos Attila

polqármester: részletesen ismertette az írásos előterjesztést, s kérte a

-

képviselők véleményét,

Mátvás Ferenc _ képviselő: kérdezte, hogy mi a különbség a rendelet-tervezetben szereplő
a. illetve b. pontok közt?

Szádvári Erika

-

alieqvző: a lakóingatlanban életvitelszerűen egyedül élők részére60

literes edényzetet, egyéb esetben pedig B0 literes edényzetet kell biztosítani.

A

képviselők részérőlegyéb hozzászőlás, észrevételnem hangzott el,
szavazásra kéfte a képviselőket.

A

képviselő{estület 6 igen szavazattal

A

rendeletet

rendeletet alkotta:
a

jegyzőkönyv

1.

-

a

polgármester

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

számú melléklete tartalmazza.

3.

Előterjesztés Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társu!ás határozatainak
jóváhagyására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette az írásos előterjesztést, elmondta, hogy
Ladánybene a társulási feladatok közüI a gyermekjóléti, a házi segítségnyújtási,valamint a
támogató szolgálati feladatokat látja el társulás formájában,

- alieqvző: elmondta, hogy a társulás jól működik, a feladatokat önállóan
nem illetve csak jelentős anyagi ráfordítással tudnák ellátni,
Szádvári Erika

Az elhangzottakkal kapcsolatban a képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás
hangzott el, ezért a polgármester szavazásra kérte őket:

A

képviselő-testület
határozatot hozta:

6 igen szavazattal

-

nem

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testületének 41l20't5. (Vl.

határozata
Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás határozatának jóváhagyásáról

15.)

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyháza
és TérségeFeladatellátó Társulás 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval,
azt elfogadásra javasolja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015.június 1 5.

4. BeszámoIó a SZIGÜ

Temetőüzemeltető
tevékenységről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos AttiIa

-

polqármester: köszöntötte

Kft. által végzett közszolgáltatási

a SZ|GÜ

Kft, részéről megjelent Svébis

Mihálynét, kérdezte, hogy az írásos előterjesztéshez van-e kiegészítése.

Svébis Mihálvné

válaszol.

-

meqbízott: nem kívánja kiegészíteni a leírtakat, azonban a kérdésekre

-

polqármester: leginkább a fűnyírással van gond, az önkormányzat, ami
lehetséges megtesz mindent a temető rendbetételéért.Jelenleg a bejárati kapunál lévő kút
rendbetétele, valamint a harang felújítása folyik. A legutóbbi felvetés a parcelláknál történő
fűnyírások során megült fel, amely szerint afű a sírhelyekre rámegy, nem kerül letakarításra,

Kardos Attila

illetve befogja a sírokat.

- képviselő: véleményébenelmondta, hogy kellemetlen volt az utolsó
köztemetés. Hiányolta, hogy a temetésről a lakosság nem volt tájékozíaIva a temetés
időpontjáról, a lakosság véleménye alapján a temetés puritán volt, Köztiszteletben álló
személy temetése volt, melyet célszerű lett volna legalább a temető hírdetőtábláján
Tóth Árpád

meghírdetni.

Mátvás Ferenc - képviselő: a beszámoló tartalmazza a bevételek- kiadások alakulását,
azonban ez csak játék s számokkal, szívesebben olvasott volna a beszámolóban a

temetésnélkialaku lt helyzetról.

Svébis Mihálvné - meqbizott: valóban a füvet nyírók nem szokták letakarítani a füvet a
sírokróI, azonban, ha a hozzátartozók a sírok környékét rendben tartanák nem kellene nekik
ott füvet nyírni, s akkor nem lenne gond. Úgy véli, hogy a szerződésben vállalt
kötelezettségeiket ők teljesítik, sőt még többet is, hiszen a temető kúlső részétnem nekik
kellene levágni, A közismert személy nem máról holnapra halt meg, akik el akartak menni a
temetésre tájékozódhattak volna. Valóban a gyászlapot nem tették ki, de ez nem kellett
volna befolyásolnia a temetésen részt vevők számát, Elmondta, ha annyira érdekelte volna a
lakosságot az elhunyt személy, már azóta is vittek volna a sírjára virágot, de ezt nem tették
meg.
Kardos Attila - polqármester: tegyünk különbséget, hogy mi az amit vállalunk, s mi az amit
önként teszünk, ha önként tesszük ne tegyük szóvá.
Svébis Mihálvné - meqbízott: nem tud mit mondatni a temetésről, ó is elég sok rosszat hall
róla. Aki nem volt ott, nem tudhatja, hogy mi történt a temetésen.
Szádvári Erika - alieqvző: a bejelentés szerint a sír közvetlen környéke gondozatlan, gazos
s a tájékoztatő a temető hírdetójén nem volt kihelyezve. Véleményeszerint
hangsúlyozottan oda kell figyelni a temető rendbetételére, külön tekintettel a temetések

volt,

idején,

Mátvás Ferenc
idópontjáról,

-

képviselő: valóban ki kellett volna tenni az értesítésta temetés

Svébis Mihálvné - megbízott: elismerte, hogy nem volt kitéve a gyászlap.
Szádvári Erika - alieqvző:

a fű sem volt levágva, holott ez a SZIGÜ. feladata lett volna.

Visontav lstván - képviselő: pár éve volt egy helyszíni bejárás, ahol megoldást kerestek a
felmerülő problémákra. Összességében véleményeszerint a temető rendben van, a
|akosság meg van elégedve, azonban nem szabad megengedni, hogy gazos területre
temessünk, s a tájékoztatők kihelyezése is nagyon fontos. Aki fizet, ahhoz kell
alkalmazkodni, ebben az esetben az önkormányzathoz. Ha köztemetés van, akkor is
gondoskodni kell az emberhez méltó temetésről. A falu háborog, hogy milyen körülmények
között lett eltemetve. A környezet nem felelt meg az elvárásoknak, ez visszafordíthatatlan,

volt, aki azt mondta, hogy a vállalkozást el kell zavarni.

Svébis Mihálvné - meqbízott: ha ennyire fontos volt a lakosságnak az elhunyt személye,
azőta is miért nem gondoskodnak a sírjáról, mé9 egy virág sincs rajta. Elmondta, hogy az

elhunyt fel volt ravatalozva, részükről mindent megtettek a méltó temetéshez.

BerenténéGönczi llona

volt kihelyezve.

-

meqhívott: a sír környéke gondozatlan volt, a gyászjelentés nem

Svébis Mihálvné - meqbízott: elismerte, hogy ebben hibázta, elnézéstkért érte, s
megígérte, hogy legközelebb nem lesz ilyen, oda fognak figyelní.

Kardos Attila

-

polqármester: hangsúlyozottan oda kell figyelni a fűnyírásra, a temető

tisztántartására. Van-e valamilyen rend, hogy mikor van fűnyírás?

Svébis Mihálvné - meqbízott: nincs, ez mindig az időjárás függvénye. A fűnyírást ezt

követően bejelentik a hivatalban, ismételten elnézéstkért a köztemetés körülményeiért,
elmondta, hogy többet nem fog előfordulni.

Kardos Attila

-

polqármester: segítsük egymást, tudjunk egymásról. Fontos mindenki

számára, hogy a temető ápolt és gondozott legyen.
Elmondta, hogy Földi Tibor atya vállalta, hogy akinek nincs hozzátartozója elvégzi a
gyászszertaftást.

Berenténé Gönczi llona

-

meghívott: nem szabad így eltemetni egy embert, vállalja, hogy

elmond egy verset ilyen esetben.

- polgármester szavazásra kérte a képviselőket.

Kardos Attila

A

képviselő-testület
határozatot hozta:

a temetkezési vállalkozás beszámolójával

6 igen szavazattal

-

kapcsolatban

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozata
a SZIGU Temetőüzemeltető Kft. beszámolójának elfogadásáról

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testütete a
2.

SZIGÜ
Temetőüzemeltető Kft. beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felszólítja a köztemető üzemeltetőjét, hogy a kegyeleti
közszolgá Itatási sze rződésbe n fog la lt köte lezettsé geit ma radé kta la n u l ta rtsa be.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. június '15.

Svébis Mihályné a képviselő-testület ülésételhagyta.

5. Beszámoló a Ladánybenei Közös
tevékenységéről
Előteriesztő: Szádvári Erika

Kardos Attila

-

-

Önkormányzati Hivatal 2015. évi adóügyi

aljegyző

polqármester: elmondta, hogy erről a témáról már volt szó a 2014. évi

zárszámadás elfogadása során. Kérdezte a képviselőket, hogy van-e észrevételük.

Visontav lstván - képviselő: ledöbbent, hogy milyen sok pénzt kell az államnak átutalnunk.
Az emberek küzdenek, hogy be tudják fizetni az adót, s az állam elviszi tőlünk,
A képviselők részérőlészrevétel,hozzászólás nem hangzott

A

képviselő-testület
határozaiot hozta:

6 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képvisető-testületének 43/2015, (Vl.

határozata
a KOH adóügyi tevékenységéről

15.)

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a

Ladánybenei Község

On kormányzati H ivata| 201 4. évl adóü gyi tevékenységérő!szó|ó beszámolót
elfogadja.
FeleIós: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. június 15.

6.

Beszámoló a Ladánybenei Gsiribiri Ovoda 2014-15-as tanévben végzett nevelési
munkájáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila
leírtakat.

-

polgármester: kéÉea megbízott intézményvezetőt, hogy egészítseki a

Vida Lászlóné - képviseIő: írásos anyagát nem kívánta kiegészíteni,azonban
kérdésekreválaszol.

Mátvás Ferenc

-

Visontav lstván

-

pótoíható.

együttműködés.

képviselő: egyetért azzal, hogy

a

családi nevelés semmivel sem

képviselő: szép az óvoda, jó szakmai munka folyik, jó a hangulat, s az

A képviselók részérőlegyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott

A

képviselő{estület 6 igen szavazattal

határozatot hozta:

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 4412015. (Vl.

határozata
Beszámoló
munkájáról

a

15,)

a Ladánybenei Csiribiri Ovoda 2014-15-as tanévben végzett neveIési

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei Csiribiri
Ovoda 2014-15-ös tanévben végzett tevékenységérőlszóló beszámolót elfogadja.
FeleIős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. június 15.

7.

Beszámoló azIKSZT munkájáró|
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: kérdezte az elóterjesztót, hogy van-e kiegészítenivalója.
Gondos Máté - munkatárs: kérdésekreválaszol.
Tóth Árpád

-

képviselő: tetszik, amit leírt, jó lenne, ha sok minden megvalósulna belőle.

Rácz lmre Gábor

előrelépés?

-

a

alpolgármester:

honlap üzemeltetésével kapcsolatban törlént-e

Gondos Máté - munkatárs: az ilyen régi honlapokat nehéz kezelni, jó lenne rqta

változtatni.

Kardos AttiIa

-

polgármester: utána nézünk mi lenne a jó megoldás.

Visontav lstván - képviselő: az lKSZT-ben lehetőség van arla, hogy
rendezvényekre igénybe vegyék, volt-e rámár példa.
Javasolta Ladánybenét bemutató új CD- kiadását.

családi

Gondos Máté - munkatárs: a családi rendezvények megtartásával csak érdeklődés volt.
Kérte, hogy a falunapra a focipálya végénekrendbetételét.

A képviselők részérőlegyéb észrevétel,hozzászőlás nem hangzott

A

képviselő-testület 6 igen szavazattal
haíározaiot hozta:

-

el.

ellenszavazal és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képvise|ó-testületének 45/20í5. (Vt,

határozata
az lKSZT működésének beszámolója

15,)

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Répviselő-testülete az |KSZT tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
FeIeIős: Kardos Attila - polgármester
Határidó: 2015,június 1 5.

B.

Egyebek

Tóth Árpád

-

képviselő: kérdezte, hogy mi a helyzet a Piactérrel?

-

po|qármester: a megbeszélésresem jöttek el, értékbecslésszükséges,
hogy ajánlatot tudjunk tenni, Véleményeszerint a kisajátítási eljárás során sem fog velünk

Kardos Attila
tárgyalni.

Tóth Árpád

-

képviselő: kérdezte, hogy Dávid, hogy áll a focival?

Kardos Attila _ polqármester: beszélt az elnökkel, aki

azt tanácsolja, hogy egyesÜletet kell

alapítani.

- képviselő:

Mátvás Ferenc

el kell érni, hogy jogutód nélkül szűnjön meg.

TóthMmindensegítségetmegkelladniDávidnak.
Mátvás Ferenc

képviselő: az újságokban olvasni, hogy több önkormányzat kapott

-

támogatást kamerarendszer kiép ítésére.

Szádvári Erika

-

települések kaptak.

Kardos Attila

-

alieqvző: mi is adtunk be, amit elutasítottak, főleg hátrányos helyzetű

polqármester: beszélnünk kell az általános iskola fenntartásáról, melyet

továbbra is úgy vélünk, hogy a KL|KK tartson fenn.

Mátvás Ferenc

-

képviselő: csak akkor érdemes vele foglalkozni, ha a feltételek és a

körü lmények megváltoznak.

Berenténé Gönczi ltona

-

meqhívott: a tankerület vezetője volt a ballagáson, aki az

önkormányzatnak a támogatásokért köszönetét fejezte ki.

Vida Lászlóné

-

képviseIő: jelezte, hogy

a Mester utcán meg áll a vÍz, az

Útpadkával

valamit kezdeni kell.

A képviselő_testület üléséta polgármester 17.00 órakor bezárta.
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1212015. (Vl. 18.) önkormányzati

rendelete

a hu!ladékkezelésiközszolgáltatásróI

szóló

1212013. (X. 28.) önkormá nyzati rende leté n ek módosításáról

az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésébenmeghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - Ladánybene Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési SzabáIyzatáról szóló
512011. (V.26.) önkormányzati rendelete 29. § (1) bekezdés alapján a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 1612013. (X. 14.) önkormányzati rendeletének módosításával
kapcsolatban a következőket rendeli el:
Ladánybene Község Önkormánpat Képviselő-testülete

1. §

(1 ) A hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 1 212013. (X. 28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 13/A. §-a helyébe azalábbi rendelkezés lép:

,,13lA § (1) Az ingatlantulajdonos a szabványosított gyűjtőedényzetből
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
31.) Korm. rendelet:

a

végzésénekfeltételeiről szóló 385/2014. (Xll.

a) 7.§ (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 60 literes, 80 literes, vagy
't 20 literes gyűjtőedényzetet jogos ult használni.
b) 7,§ (1a) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 60 literes, vagy 80 literes
gyűjtőedényzetet jogosult használ ni.

Az (1 ) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosult ingatlantulajdonos a 60 literes
szabványosított gyűjtőedényzet használatának igazolására vonatkozó kérelmétaz
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatja be az Önkormányzati
Hivatalhoz. A Hivatal a kiadott igazolás 1 példányát közvetlenül a közszolgáltató

(2)

részéretovábbítja,

(3) A közszolgáltató, - ha a tulajdonos saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem
rendelkezik - a részérea tárolhatóság és az ürítésigyakoriság
figyelembevételével a gyűjtóedényzetet használatba adja.
(4)

A használatba adott gytíjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg.

(5)

A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáérí az

ingatlan

tulajdonosa költségalapon meghatározott bérleti d íjat fizet.

(6) Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés
során történt, javításának, kicserélésénekköltségei a közszolgáltatót terhelik,
füg getle nü l

a gyujtőedé nyzet

tu lajd

onosátó

l.

"

2. § (1) Ez a rendelet 2015, augusztus 1, napján lép hatályba, 2015. augusztus 2. napján
hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet hatályba lépésévelegyidejűleg a

,í
,\'* }r----t

--.+

R.2. melléklete hatályát veszti.
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kardos Attilá
polgármester

jegyző nevében és megbízásából

/'
. n"l ."- -,i r
szádvári Erika
al)egyző

kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. június 18. napján kihirdetve.
Ladánybene, 2015, június'1 8,
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JELENLÉrt ív
Készült: Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015.június 15. - i ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

2.Mátyás Ferenc Miklós képviselő
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3. dr. Rácz Imre Gábor képviselő
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4. Simkóné Járnbor Marianna képviselő
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6. Vida Lászlőné képviselő
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