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a

települési támogatásokról szóló

JEGyzőKöttw

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló{estületének 2015. október 20-ai
ülésén

Jelen

vannak:

Kardos Attila polgármester
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
képviselők (6 fő)
Visontay lstván

Szádvári

Jegvzőkönvvvezető:

aljegyző

Erika

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor köszöntötte

a megjelenteket, elmondta, hogy a
képrvrselőtestületi üléséről Mátyás Ferenc képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt hiányzik,
így az ülésen hét fő képviselőből 6 fó jelen van.

A ieqvzőkönvv hiteIesítésérefelkérte: dr Rácz lmre Gábor és

Tóth Arpád képviselőket.

A Képviselőtestület
Kardos Attila
el:

-

a jegyzőkönyv

hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta.

polgármester: javaslatára a képviseló{estület az alábbi napirendet fogadta

Napirend:

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

-

polgármester

2. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat

KépviselŐ,testÜletének
települési támogatásokról szóló rendeletének módosítására
E!őteriesztő: Kardos Attila - polgármester

3.

Előterjesztés a Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás dÖntéseinek
jóváhagyására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4.

Előterjesztés a 20,|6. évi Belső EllenőrzésiTerv etfogadására
Előteriesztő: Szádvári Erika - aljegyző

5, Előterjesztés a Fő és Kossuth L. utca
kialakítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

kereszteződésében gyalogátkelóhelY

6.
7.

-

Tájékoztatő a Ladánybene 27 zenekar jubileumi koncertjének megtartásárÓI
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Egyebek

ajánlat az Arany J. utca folytatásának munkálataira

Zárt ülés:
- Laczi Károly Pál és neje fiatal házasok vissza nem térítendő támogatásának kérelme

Kardos Attila

-

polqármester: elmondta, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt Koller

Dávid, a Ladánybenei Sportegyesület elnöke szót kér.

Koller Dávid - sporteqvesület elnöke: tájékoztatta a képviselőket, hogy október 23-án
egész napos rendezvényt szerveznek, ahol a környező települések közül 8 csapat vesz
részt, Az egyesület nevében meghívta a képviselőket, az iskolát és az alapítványt.

Ezulán elhagyta az üléstermet.
NAPIRENDI PoNToK TÁRGYALÁsR:

1, Jelentés a képviselő_testület áttal hozott lejárt határidejű határozatok
vé9rehajtásáró!
Előteriesztő: Kardos Attila

-

polgármester

- polqármester: az alábbiak szerint ismertette az utolsó képviselŐ{estületi
ulés óta a lejárt határidejű határozatok végrehajtására vonatkozó beszámolót,
- Bursa Hungarica pályázati rendszerhez csatlakoztunk,
- belterületi padkarendezési munkálatokra a szerződést megkötöttük, elkészÜlt,
- Arany J. utca folytatásának szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozó
szerződést megkötöttük, műszaki ellenőrrel a szeződés megkötve (200.000 Ft)
Kardos Attila

Vida Lászlóné

-

képviselő: elmondta, hogy Gulyásék, illetve a Sakál tanya előtt mé9 nincs

rendben a padka, jó lenne oda is árkot készíteni.

képviselők részéről a lejár1 határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban
hozzászólás, észrevételnem hangzott el, így a polgármester szavazásra kérte a

A

képviselőket.

A

képviselő-testület 6 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

Ladánvbene Közséq Onkormányzat Ké
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

HATÁROZAT

k

5512

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos

Attila

polgármester jeleniését a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, október 20.

2. Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzat

Képviselő-testÜletének
települési támogatásokról szóló rendeletének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette
hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

az elóterjesztést, felkérte a bizottság elnökét,

az előterjesztést, s
- képviselő: elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
jutás
enyhítésre
javasolják.
feltételei
Jó megoldásnak vélik, hogy a segélyhez
elfogadásra
kerülnek, í9y szélesebb réteg juthat támogatáshoz.

Visontav lstván

-

alieqvző: elmondta, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből tűzifát
vásárolt, melynek a szociális alapon törlénő szétosztását megkezdték. Kérte a képviselőket,
Szádvári Erika

hogyha ismernek olyan rászorulót, akiknek szükségük van téli tüzelőre, szóljanak.

Tóth Árpád _ képviselő: mi alapján kerül elbírálásra, hogy ki kap támogatást?

Kardos Attila - polqármester: rendelet alapján, amely most kerül módosításra.

A képviselők részéről egyéb hozzászőlás, észrevételnem hangzott

el, ezért, Kardos Attila

szavazásra kérte a képviselőket,

A

képviseló{estület
rendeletet alkotta:

A rendeletet

3.

a

-

6 igen szavazattal

jegyzőkönyv

1.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

melléklete taríalmazza.

Előterjesztés a Kerekegyháza és TérségeFeladatel!átó Társulás döntéseinek
jóváhagyására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

- polqármester: szóban ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a
@esetbendönteniÜkkellatársulásáltalhozottdöntésekről.Edöntés
átszervezés történik, s
Kardos AttiIa

fontos azért is, mert január 1től a gyermekjólétifeladatok ellátásában
javasolta, hogy e feladatellátást az önkormányzattovábbra is társulási formában lássa el,

A képviselók részérőlészrevételnem

hangzott el, így a polgármester szavazásra kérte a

képviselőket,

A

képviselő{estület
határozatot hozta:

6 igen szavazatlal

On

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

5.

fi.20

ladatellátóTársuláshatározatánakjóváhagyásáról

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
Kerekegyháza

és TérségeFeladatellátó Társulás

2015. szeptember 30-i

ülésének döntéseivel, annak elfogadását támogatja.
2. A képviselő-testület dönt arról, hogy a gyermekjólétifeladatokat 2016.január 1.
napjától továbbra is az eddigi társulási formában - a Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó Társulás - kívánja ellátni.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidó: 2015. december 31
.

4.Előterjesztés a 2016. évi Belső EIlenőrzésiTerv elfogadására
Előteriesztő: Szádvári Erika - aljegyző

-

alieqvző: elmondta, hogy minden évben a képviselók feladata annak
meghatározása, hogy milyen témát szeretnének ellenőriztetni a belsó ellenőrrel. Az előző
évben a helyi adóknál a méltányossági kérelmek elbírálása volt, amelyről a belső ellenőri
Szádvári Erika

jelentés elkészült, a képviselők a 2015. évi zárszámadással egy időben kapnak tájékoztatást.
2016-ban azonban a házi pénztár pénzkezelésiszabályait szeretné átvilágítani, erre kért
felhatalmazást a képviselőktől.

A képviselők részérőlészrevételnem
képviselőket.

A

képviseló{estület
határozatot hozta:

6 igen szavazattal

hangzott el, így a polgármester szavazásra kérte a

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkúl- az alábbi

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testületének 5712015. (X.

határozata a 2016. évi belső e|lenőrzési tervrő|

20.)

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló{estülete jelen határozaI 1.
mellékletét képező - 2016. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja,
2. A képviselő{estület felkéri Kardos Attila - polgármestert - hogy a belső ellenőrzés

elvégzéséhezszükséges fedezetre az önkormányzat 2016. évi költségvetésében

tegyen javaslatot, azt építsebe a költségvetési rendelet tervezetébe.
Határidő: 2015, december 31
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Szádvári Erika - aljegyző
.

1,
Ladánybene Község Önkormányzatának 2016. évi belső

A

eI

melléklet

lenőrzési terve

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséról szóló
37012011. (Xll.31.) Korm. rendelet 31.§.írja e|ő a tárgyévet követő évekre vonatkozó
éves ellenőrzésítervkészítési
kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési
terv tartalmát.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés aíapján felállított prioritásokon alapul.

A

belső ellenőrzési feladatokat

-

tekintettel arra, hogy közszolgálati jogviszonyban
foglalkozatott belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel nem rendelkezünk megbízott vállalkoző útján kívánjuk ellátni.

1. Az elIenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés
eredményének összefoglaló
értékelése

Meghatározásra kerültek azok
ön

kormányzat mű ködésére.

bemutatása:

a

a kockázati tényezők feltárása

és

kockázatok, amelyek veszélyt jelenthetnek az

A veszélyt jelentő kockázatok a következők.

-

forráshiány,

jogszabályiváltozások,
szabályozottság,
információáramlás,
dokumentáltság,
humánerőforrás.

A 2016. évi belső ellenőzés feladatainak tervezését a következő prioritások
meg:

-

önkormányzatifeladatok

határozták

átrendeződése,

a pénzkezelés és könywezetés szabályszerűsége,

a belső kontrollok működése
e témában ellenőrzésre még nem került sor.
A tervezett ellenőrzések felsorolása
:

Ssz.

1.

Az

Az

ellenőr-

ellenőrzés

zés
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módszerei,
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2014_
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A

5.Előterjesztés a Fő utca és Kossuth L. utca kereszteződésében gyalogátkelőhely
kialakítására
Előteriesztő: Kardos Attila - po19ármester

- polqármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskolai szülői
@ményezte,hogyazáltalánosiskolaelőtte9y9yalogátkelőhely
Elmondta, hogY
Kardos Attila

kerüljön kialakíúsra. E témában az országgyűlési képviselőt is megkeresték.

a koimányhivatal megkeresést követően a rendórsé99el együtt helyszíni bejárást

tartott,

készült, Ebben rögzítésre került, ho9y a gyalogátkelőhelY
amelyről legyzőkönyv
amelynek bekerülési költsége 1 millió Ft körÜl van. A
nincs,
kialakításának akadálya

is

tervezési, valamint kivitelezési költsé9 az önkormányzatot terheli.
Kérdezte a képviselőket, hogy mi a véleményüka gyalogátkelőhely kialakításáról?

Tóth Árpád _ képviselő: véleményébenelmondta, hogy azebra elhelyezése bátrabbá teszi

@éseeseténvalamiveljeleznikelleneazebrame9létét,például
véleményt kérni, hogy milyen hatással
saigan villogó lámpával. Más településről is kellene
volt a közlekedésre a zebra elhelyezése.

képviselő: egyetért azzal, hogy a felfestett gyalogátkelőhelY
adottesetbenagyermekeket.Hanincsátkelőhely,kénytelen
veszélyes is lehet.
megépítése
a
szerint
véleményi
szétnézni,

Simkóné Jámbor Marianna

-

dr. Rácz lmre Gábor _ alpolqármester: nem fognak a zebrán menni.

Vida Lászlóné
járda.

-

képviselő: véleményeszerint veszélyesebb az, hogy tÖbb helyen nincs

amely szerint
- képviselő: a 90-es évek közepén készült egy felmérés,
forgalomról
mértékű
csekély
nagyon
hiszen
megépítése,
lndokolath1 a gyalogátkelőll"ly
kell
elérnÜnk.
hatékonyságot
nagyobb
valamire,
beszélünk. Ha i millio Ft-ot költünk

Visontav |stván

Véleménye szerint a felügyeletet kellene inkább szigorítani,

- képviselő: nagy kamionok járnak a Fó utcán, amelyek tönkreteszik az utat,
ffillenékezdeni.Asúlykorlátozástellenőriznikellene,fontos,ho9y
Tóth Árpád

mindenki tartsa be.

visontav tstván

-

képviselő: el kell készíttetni a tervet.

Simkóné Jámbor Marianna _ képviselő: minek a terv, ha nem lesz átkelőhelY.

Kardos Attila _ polqármester: foglalkozni kell a kérdéssel. Terv nélkÜl Pontos bekerÜlési
rottseg nem mondható. Az SZMK kérésérereagálni kell.
simkóné Jámbor Marianna _ képviselő: a testületnek nem kell.
Kardos Attila _ polqármester: az iskolát jelzó figyelmeztető tábla lekerÜl, s helYette a zebra
reskörzet.benzebraVan,Sa9yalo9osnemhasználja,akkor
a gyalogos a hibás, ha baleset történik.

Jám

iseIő: miért pont

a

kossuth L. utcához

g}rabgátkelőhely, ugyanolyan vagy még forgalmasabb a faluközpontban
terület is. Szerinte semmi nem indokolja a megépítését,

kerül

a pékségelőtti

Tóth Arpád

-

képviselő: ő a szavazásnál tartózkodni fog.

-

Visontav lstván

képviselő: valamit mondani kell az SZMK-nak. Hiába festenek zebrát,

úgy sem fogják használni.
Javasolta a terv elkészítését.

Kardos Attila - polqármester: a zebra kialakítása lehetséges, pénzügyileg meg tudjuk
valósítani. Kérdés,hogy szükséges-e?
Visontav lstván
Tóth Árpád

-

-

képviselő: nem indokolt a gyalogátkelőhely.

képviselő: inkább 30-as táblát kellene kihelyezni.

Simkóné Jámbor Marianna

Kardos Attila
kialakítását,

-

-

képviseIő: sűrűbb rendőrijelenlétre van szükség.

polqármester: kérdezte a képviselőket, hogy támogatják-e

a

zebra

A képviselő{estület 5 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással - azalábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 58/2015. (X.

határozata
az általános iskolá

ná l gya

20,)

logátke lő he ly kié pítése

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskolánál a

gya logátke lőhe ly kié p ítéséti n do kolatla nna k tartj a,

képviselő_testüIet a gyalogátkelőhely kiépítésérólaz iskolai szülői
munkaközösséggel egyeztető megbeszélést kezdeményez, s a következő

A

képviselő-testületi ülésre meghívja őket.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. november 30.

G.Tájékoztató a Ladánybene 27 zenekar jubileumi koncertjének megtartásáról
E!őteriesztő: Kardos Attila - po19ármester

polqármester: elmondta, hogy a Ladánybene 27 zenekar jubileumi
koncertsofozatának egyik állomása Ladánybene, a rendezvényre vonatkozó elképzelésta

Kardos Attila

-

bizottság megtárgyalta.

Visontav lstván _ képviselő: részletesen tájékoztatta a képviselőket a rendezvényről: 30

ffirekerülsornoVember14-én,szombaton.Azenekarmárpénteken
megéikezik, amikor közös

vacsorával várjuk őket. Szombaton közönségtalálkozóra,
A bizottság a rendezvény megtartását támogatja.

totot<iattitasra, valamint koncertre kerül sor.

Kérte a rendezvény támogatását.

Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta, s támogatlaa rendezvénfi.

A képviselők részérőlészrevétel,hozzászólás nem hangzott el, s a polgármester szavazásra
kérte a képviselőket.

A képviselő{estület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

határozata
a Ladánybene 27 zenekar jubileumi koncertje

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Ladánybene
27 zenekar jubileumi koncertjének megtartását, annak szervezésébenrészt vesz.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, november 14.

7.Egyebek

-

ajánlat az Arany J. utca folytatásának munkálataira

polqármester: elmondta, hogy lakossági igény merült fel az Arany J. utca
további kiépítésére
is, amelyre a Zafír Enteriőr Kft. árajánlatot adott.

-

Kardos Attila

nem sokan használják eztaz útszakaszt.

Tóth Arpád

-

képvise!ő: a falu csak abban azirányban tud fejlődni, meg kell csinálni.

Visontav lstván

-

képviselő: be kellene vonni ebbe az útépítésbe
a BácsvízZrí-tis.

Kardos AttiIa - polqármester: megkeressük őket, hogy járuljanak hozzá a költségekhez,
hisz a víztoronyhozvezelő út.
Visontav lstván - képviselő: megkeresték a Batthyány utca lakói is, azt is jó lenne tovább
folytatni, s ugyanez vonatkozik aVízmű utcára is.

- polqármester: a mostani árajánlat másodlagos útszakaszról szól, a
lakosságtól támogatást nem kérhetünk.
Kardos Attila

szádvári Erika - alieqvző: a másik

két útszakasz esetében rendeletet kell alkotni, s kérhető

támogatás.

Kardos Attila

-

polgármester: elmondta, hogy a 3 útszakaszt együttesen kellene kezelni, s

mind három ra árajánlatot kell kérnünk,

E témában a képviselőtestület döntést nem hozott.

- polgármester ezt követően zárt ülést rendelt el, a zárl ülés anyagát külön
v tarlalmazza.

Kardos Attila
j

eg

yzó kö

n y

Kardos Attila
bezárta.

-

polgármester

azárl ülést követően a képviselő-testület ülését18.00 órakor

Kmf.
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Szádvári Er]ka
aljegyző

Jegyzőkönyv
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itelesítők:
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alpolgármester
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Tóth Árpád
képviselő
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Ladá nybe ne Közsé g Ö n kormá nyzat Ké pvise lő-testü leté nek
1412015. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 512015. (X. 27 . ) önkormányzati rendelet

módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésébena szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény
25. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll, törvény 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhata|mazás alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
512011. (V.26.) önkormány.zati rendeletének 29,§ (1) bekezdése alapján az UgyrendiVagyonnyilatkozattételi, Osszeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság
véleményénekkikérésével- a következőket rendeli el:

1.
(,1)

§

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló{estületének

a

települési

támogatásokról szóló 512015. (ll. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban,
mint: R.) 8. § (2)- (3) bekezdései helyében a következő rendelkezések lépnek:

,,(2)

Rendkívüli támogatásban részesíthetőaz a személy, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem
haladja meg, egyedálló esetén a250 o/o-ot.
(3)

Különösen méltányosságból rendkívüli támogatásban részesíthető azon személy, aki
önmaga, illetve családja létíenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen: betegség, elemi kár - miatt anyagi
segítségreszorul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 o/o-át, egyedülálló esetén a 300
o,/ A+ |

/o-óL,

(2) Az R 9 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(4) Októberlől februárig fűtési támogatás természetben is megállapítható. A támogatás
mértékecsaládonként maximum 10 mázsa, egyedülálló részéremaximum 8 mázsa
tűzifa."
(3) Az R. 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép.
,,10 §

Évente két alkalommal a 60 éven felüli idős személyek, nyugellátásban részesülő
személyek, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok, tartósan beteg, sérült gyermeket
nevelő személyek, gyermeket egyedül nevelő személy, azon családok, amelyeknék
gyermeke oktatási-nevelési intézményben tanul, szociális helyzettól fü9getlenül alkalmanként pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesíthető. "

2,§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatálybalépésétkövető nap hatályát veszti.

október 20.

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távollétében
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szádvári Erika
aljegyző

A rendelet kihirdetve:
Ladányben e, 2015. október 26.
,
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1,' ,,( .,, ,l
§zádvári Erika
aljegyző
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