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JEGyzőKöttw

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O16, május 24-i
ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván képviselók (7 fó)

Szádvári Erika aljegyző (Jelenléti ív mellékelve)

Jeqvzőkönvvvezető: Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polqármester: 15.00 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fó képviselőből7 fő jelen van.

A ieqvzőkönvv hitelesítésére felkérte: dr, Rácz lmre Gábor és
Vida Lászlóné képviselőket.

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Attila - polqármester: ismertette a napirendi pontokat, kérte a képviselőket, hogy a
napirendi pontokra vonatkozó javaslatot fogadja el.

NAP|RENDl PONTOK:

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

2. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

3. Beszámoló Ladánybene község közrend- és közbiztonsági helyzetéról
Elóteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4. Beszámoló a Ladánybenei Polgárőr Egyesület múködéséről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

5. Tájékoztató a Ladánybenei Labdarú9ó Club működéséről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester



6. Jelentés a 2O15. évi belső ellenőrzésről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

7, S portpá lya vizes blokkjának fel új ítására pály ázat benyújtása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

8. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

9, Mezőőri állás betöltésére pályázat kiírása
E!őteriesztő: Kardos Attila - polgármester

'l 0. Közigazgatási szünet elrendelése
Előteriesztő: Szádvári Erika - aljegyző

11. Egyebek
- a ladánybenei 0109/99. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata

NAPIRENDl PONTOK TARGYALASA:

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

Kardos Attila - polqármester: az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselőket a lejárt
határidej ű határozatok vé9 rehajtásáról :

- zárszámadással kapcsolatos döntések megküldésre kerültek a Kincstár részére,

- az óvodavezetői pályázat kiírásra került, amely a KOZ|GÁLLÁS honlapon 2016.
május 17-én került publikálásra,

- a KLlK részére a testület véleménye megküldésre került, amelyben támogatjuk, hogy
az iskolában művészeti oktatás is folyjon,

A képviselők részéről a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 35/20í6. (V. 24.} határozata
Je lentés a lejárt határidej ű határozatok vég rehajtásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attila
po!gármester jelentését a tejárt határidejú határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
FeleIős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, mfius 24,



2. Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzatának 20í6. évi
rendeletének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy az év elején elfogadott
rendelet módosítására vonatkozik az előterjesztés.

költségvetési

költségvetési

Szádvári Erika - alieqvző: a pótelőirányzatok miatti változások kerültek a rendeletben
átvezetésre.

Tóth Arpád - képviselő: mit takar a tartalékba helyezett '14 millió Ft?

Szádvári Erika - aliegvző: előirányzati tartalékról beszélünk, amely év közben a képviselői
döntés következtében módosítható, illetve felhasználható pályázati önerőként is.

Tóth Árpád - képviselő: telekvásárlásra betervezett összeg mit takar?

Szádvári Erika - alieqvző: a sporlpálya mellett megvásárolt szántó művelési á9ú ingatlant,
valamint a tervezett faluközpontban az ingatlanvásárlást.

Mátvás Ferenc - képviseló: örömmel látta, hogy a rendeletben továbbra is szerepel a
tornaszoba kialakítására elkúlönített összeg. Kérdezte, hogy sikerült-e utána nézni a
rendezvénysátras megoldásnak?

Kardos Attila - polqármester: nem feltétlenüljó megoldás, 5 - 6 évvel ezelőtt 12 millió Ft-
ba került egy rendezvénysátor.

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: elmondta, hogy ő fémvázas megoldás után
érdeklődött, ami közel25 millió Ft-ba kerülne.

Kardos Attila - polgármester: a tornaterem önerőből nem valósítható meg.

Mátvás Ferenc - képviselő: kérdezte, hogy milyen más megoldás felől érdeklődött a
polgármester,

Kardos Attila - polqármester: jó megoldásnak tartaná a tantermek cseréjét, így
kialakítható íenne egy tornaszoba.

Mátvás Ferenc - képviselő: nem támog atja az ötletet, kialakították az informatikai termet,
melyet nem lenne célszerű szétrombolni.

A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester
szavazásra kérte a képviselóket.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet alkotta:

A rendeletet a jegyzőkönyv 1, melléklete tartalmazza.



3. Beszámoló Ladánybene község közrend- és közbiztonsági helyzetéről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: köszöntötte e rendőrség képviselőit.

Tarnóczi László - alezredes: elmondta, hogy az írásos beszámoló részletesen tartalmazza
a község közbiztonsági helyzetét. Szükséges számukra a visszajelzés, hisz csak ez alapján
tudják, hogy minden rendben van-e a településen. Jó, hogy a községben van körzeti
megbízott, Köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a támogatásokért, a rendőrségi
gépjármű javítási költségeinek átvállalásáért. Problémaként emelte ki, hogy a községben a
polgárórség nem jól működik, pedig hatékony munkavégzésüket nagymértékben segíteni
tudná.

Kovács lstván - őrsparancsnok: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az év második
felében a körzeti megbízott beiskolázásra kerül, kutyája pedig kutyakiképzőbe, majd ezt
követően is kevesebb szolgálatot teljesít a községben, hiszen a kutyával együtt gyakrabban
vezényelik a határra szolgálatot teljesíteni. Ő is hangsúlyozta a polgárórség fontosságát,

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy ő is érzi a polgárőrség hiányát, reméli, hogy
a jelenlegi helyzet hamarosan megváltozik, Sürgette a rendőrségi gépjármű javítását.

Kovács lstván - őrsparancsnok: engedélyt kaptak a javításra, ami hamarosan
megkezdődik.

Kardos AttiIa - polqármester: felajánlotta segítségét, akár anyagiakban is, hogy minél
hamarabb legyen a településen működóképes rendőrautó,

Tóth Árpád - képviselő: mindenki érzi, hogy milyen mozgás van a településen. Ha
megtudják, hogy nincs rendőrautó, romlik majd a közbiztonság.

Kovács lstván - őrsparancsnok: azért, hogy nincs rendórautó, nem azt jelenti, hogy rendőr
sincs. Kollegák járnak át Kerekegyházáról és Lajosmizséről is,

Mátvás Ferenc - képviselő: kérdezte, hogy a polgárórség autóját igénybe tudja-e venni a
rendőrség?

Tarnóczi László - alezredes: csak abban az esetben, ha a polgárőr vezeti az autót,

Visontav lstván - képviselő: fontosnak tartja, hogy a polgárórség működjön. Az
önkormányzat felmérte aközbiztonság helyzetét, s kamerákat is telepített a faluban,

A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta,



a község biztonságának helyzetéről szóló beszámoló

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testülete Ladánybene Község
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő 2016. május 24.

A rendőrség képviselői az üléstermet elhagyták.

4. Beszámoló a Ladánybenei Polgárór Egyesület működéséről
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: felkérte Fehér Gábort, mint a polgárőrség vezetőjét, hogy
tájékoztassa a képviselőket,

Fehér Gábor - elnök: a polgárőrség tagjainak száma 4 fővel növekedett, amelyból már 2le
is tette a polgárór vizsgát. Emlékeztette a képviselőket arra, hogy az előző beszámolója
alkalmával kérte őket, hogy minden képviselő ajánljon egy-egy személyt a polgárőrségbe,
Ezt senki sem tette meg. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a lovas-tagozat felé nyitnak,
ez több polgárőrnek is tetszik, Onkormányzati rendezvényeken mindig jelen vannak,
lakossági segítségnyújtásban is részt vállalnak.

Szádvári Erika - alieqvző: kérdezte, hogy szándékoznak-e pályázni gépjárműbeszerzésre?

Fehér Gábor - elnök: igen, a jelenlegi gépjárműnek most jár le a műszaki vizsgája,
problémás lesz újr avizsg áztatn i.

Mátvás Ferenc - képviselő: elmondta, hogy szerveződik egy új polgárőrség, aminek csak
akkor van létjogosultsága, ha nem kettő működik egy településen. Elmondta, hogy ő is
polgárőr, de még meghívót nem kapott egyetlen ülésre sem. Nem érti, hogyan történhet ez
meg?

Fehér Gábor - elnök: 2 - 3 héten belúl várható taggyűlés, ő nem hallott q szerveződésről.
El kell dönteni, hogy me|yik egyesületnek lesz létjogosultsága, kettőre nincs szükség.
Elmondta, hogy a jelenlegi létszám 30 fő, azonban ebból csak 10 fő az, akire lehet
számítani.

Kardos Attila - polqármester: a közbiztonság csak akkor lehet jó egy településen, ha a
polgárórség is részt vesz benne.

Fehér Gábor - elnök: két hónapja beszélt a körzeti megbízottal, de problémát nem láttak.

Kardos Attila - polqármester: ha több polgárőrség lesz a településen a képviselŐ-
testületnek el kell döntenie, hogy melyiket támogatja. Kérdezte, hogy milyen témában hívja
össze a közgyűlést, s ó is szeretne részt venni rajta.



Fehér Gábor - elnök: jó lenne tudni, hogy az újonnan alakuló polgárőrségnek mi az
elképzelése.

Tóth Árpád - képviselő: kompromisszumot kell kötni,

A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester
szavazásra kérte a képviselóket,

A képviselő{estület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta,

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 37/2016. (V. 24.) határozata
a polgárőrség múködéséről szó!ó beszámoló

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testülete a Polgárőr Egyesület
működésérő| szőló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. mdjus 24.

Fehér Gábor az üléstermet elhagyta.

5, Tájékoztató a Ladánybenei Labdarúgó Club működéséről
E!őteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: felkérte Koller Dávidot, mint a sportegyesület elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselőket a labdarúgó klub működéséről,

KoIter Dávid - elnök: másfél éve alakult az egyesület, véleménye szerint jól működik.
Kezdetben voltak nehézségei, de ezek csökkentek. Az önkormányzati támogatás nagy
segítség számukra, ha továbbra is így marad, fenn tudnak maradni.

Tóth Árpád - képvisető: hány focista ladánybenei?

Koller Dávid - elnök: 8 fő.

Visontav lstván - képviselő: megköszönte az elnök munkáját, jó látni, hogy a fiatalok
együtt sportolnak.

A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselő{estület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:



a Ladánybenei Labdarúgó club működéséroT szolo oeszarnoIo

HATAROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei Labdarúgó
club működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. május 24

Koller Dávid az üléstermet elhagyta.

6, Jelentés a2015. évi belső ellenőrzésről
Előteriesztó: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: tájékoztatta a képviselőket a belső ellenőrzés rendjéről,
valamint a 2O15. évi ellenőrzési programról

A képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezérl, a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket,

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képvisető-testületének 39/20í6. (V. 24.) határozata
a 2O'l5. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2O15. évi belső ellenőrzésről
szóló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: szádvári Erika - belsó ellenőrzési vezető
Határidő: 2016. május 24.

7 . S portpálya vizes blokkjá nak fe| újításá ra pály ázat benyújtása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette a képviselőkkel a páIyázati kiírást, elmondta, hogy
az előző években már nyújtottunk be e témában pályázatokat, azonban azok elutasításra
kerültek. Ebben az évben ismét megpróbálkozunk vele. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a
vizesblokk megépítésére rendelkezünk jogerós építési engedéllyel, jó lenne, ha már
elkészülhetne, azonban önerőből ez nem valósítható meg.

A képviselók részéról észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester
szavazásra kérte a képviselóket.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:



Ladánvbene Község Onkormánvzat Képviselő-testületének 40/2016. (V. 24.)
határozata
az óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra_fejlesztés, felújítás
támogatására

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy pályázatot
nyújt be az önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására
ezen belü! az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
fel új ítás, vagy új s portlétesítmény Iétrehozására,

2. A képvise!ő_testü|et dönt, hogy a páIyázathoz szükséges önerőt, azaz2.190.488
Ft_ot 2016. évi költségvetés terhére nem lakóingatlan bérbeadása és
üzemeltetése, valamint máshová nem sorolható egyéb közösségi társadalmi
tevékenység terhére - biztosít.

3. A képviselő-testület felkéri az a|jegyzőt a 2016. évi költségvetési rendelet
módosítására.

4. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testüIete felhatalmazza Kardos
Attila - polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. június 2.

8. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: ismertette a képviselőkkel a pályázati kiírást, elmondta, hogy
e témában is pályáztunk az elmúlt évben, de forráshiány miatt elutasításra került,

A képviselők részéről észrevétel, hozzászőlás nem hangzott el, ezért a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta.

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 41l/2016. (V, 24.)
határozata
pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, amelyben a
Ladánybene Község Önkormányzat fenntartásában lévő Ladánybene,
Rákóczi út 6. szám alatt működó konyha infrastrukturális felújítására,
fejlesztésére igényel vissza nem térítendő támogatást.

2. A fejlesztés megvalósításának költsége: beruházási összköltség bruttó
2.039.366 Ft, eszközbeszerzés költsége bruttó 1.006.723 Ft, azaz Összesen:
bruttó 3.046.089 Ft.

3. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a
fejlesztési költség saját forrásának összegét - a fej|esztés megvalósítása



bruttó Összegének 5 %-a - azaz, 152.304 Ft-ot 20í 6. évi költségvetésében az
általános tartalék terhére biztosítja.

4. A képviselŐ-testület fethatalmazza Kardos Attila - polgármestert a pályázat
benyújtására.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, május 24.

9. Mezőőri állás betöltésére pályázat kiírása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a mezőőr jövő héttől a felmentési idejét tölti,
s így szükségessé vált a mezőőri állás megüresedésére a pályázat kiírása.

Tóth Árpád - képvise|ő: kérdezte, hogy az önkormányzat mennyi összeggel egészíti ki az
állami támogatást? Véleménye szerint, ha nincs olyan személy, aki megfelel mezőőrnek,
inkább ne válasszon a testúlet mezőőrt.

Kardos Attila - polgármester: az állami támogatás összegét 1.4 millió Ft-tal kell éves
viszonylatban kiegészíteni. Támogatja a pályázat kiírását, hiszen szükséges a mezőőr
jelenléte, nekünk kell megkövetelni a munkát. Nem szeretne egy státuszt eldobni,
munkakörét egyéb ellátandó feladatokkal is ki lehet egészíteni.

Mátvás Ferenc - képviselő: mindenképp fenn kell tartani a státuszt, azonban a személy
kiválasztását alaposan át kell gondolni,

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket,

A képviselő-testület 7 igen szavazallal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq Onkormánvzat Képviselő-testületének 42120í6. (V. 24, )

határozata
a mezőőri áltáshely betöltésére vonatkoző pályázat kiírásáról

HATAROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testülete a közalkalmazottak
jogállásárót szóló 1992. évi XXXlll. törvény 20lA. §-a alapján - a határozat
mellékletét képező pályázati kiírásban meghatározott tartalommal - pályázatot
ír ki mezőőri munkakör betöltésére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, annak
Ladánybene Község Honlapján, és a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatot ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenéséről gondoskodjon.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. május 24.



melléklet a 4212016, (V . 24. ) halározathoz

Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXlll. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

mezőőri áI Iás betöItésére.

Ellátandó munkakör tartalma: Ladánybene közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a
termőföldön lévő, illetve ahhoz tarloző termények és termékek, felszerelések, eszközök,
haszonállatok továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. A
mezőőr feladatait illetve tevékenysége folytatásának feltételeit az 1997. évi CLlX, törvény
tartalmazza.

A közal kalmazotti ioqviszonv időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazottijogviszony, 4 hónap próbaidő alkalmazása mellett.

Bérezés:
A Közalkalmazottak Jogál|ásáról szóló 1992. évi XXXlll. Törvény rendelkezései az
irányadóak.

Pálvázati feltéte|ek:
- magyarállampolgárság
- betöltött 18, életév,
- büntetlen előélet,
- fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre,
- A1 vagy B kategóriájú vezetőijogosítvány,

A munkakör betöltéséhez szükséqes iskolai véqzettséq:
- középfokú végzettség vagy szakmunkás bizonyítvány,
- az 1997. évi CLIX. törvény 22.§ (1) bekezdésében meghatározott mezőőri és

rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam
elvégzését és a vizsga letételét vállalja.

A páIvázatnak tartalmaznia kell a pálvázó:
- szakmaiönéletrajzát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
- az iskolai végzettséget tanúsító okiratok fénymásolatát,
- jogosítványfénymásolatát,
- nyilatkozatáí arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy pályázata
tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A munkakör betöltésének időpontia:
2016. október 22, napja

A pálvázat benvúitásának határideie:
2016.június 30. 16,00 óra
A pály'ázati kiírással kapcsolatosan további információt Kardos Attila polgármester nyÚjt.



A pályázatok benvúitásának módia:
A PálYázatokat Ladánybene Község Képviselő-testületének címezve Ladánybene Község
Polgármesterénél lehet benyújíani az alábbi címen személyesen vagy postai úion:

,,Mezőőri á l l ás pá lyázat"

Ladá nybene Község Ö n kormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő út 66.

A pálvázat elbírálásának határideie:
2016. július 31.

A pálvázat közzétételének időpontia:
2016, augusztus 15.

1 0. Közigazgatási szünet elrendelése
Előteriesztő: Szádvári Erika - allegyző

Szádvári Erika - alieqvző: ismertette az előterjesztést.

A képviselők részéről észrevétel, hozzászőlás nem hangzott el, ezért a polgármester
szavazásra kérte a képviselóket,

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testütetének 43/20í6. (V. 24.1
határozata
lgazgatási szünet a Közös Önkormányzati Hivatalban

HATÁROZAT

Ladánybene Községi Önkormányzat Képvise!ő-testütete a Ladánybenei Közös
Onkormányzati Hivatalban 2016. július 11. napjától 2016. július í4. napjáig (4
munkanap), valamint 2016. december 27. napjától 2016. december 30. napjáig (4
munkanap) igazgatási szünetet rende! el, úgy, hogy a halaszthatatlan feladatok
ellátását biztosítani kell.

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. május 24.
Fele ős: Szádvári Erika - aliegyző

11. Egyebek
- a ladánybenei 0í09/99, hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
0109/99. hrsz_ú ingatlanra vételi ajánlat érkezett. Tájékoztatta a képviselóket, hogy az



ingatant jelenleg használják, s értékét a rajta lévő fák adják. Javasolta a képviselőknek, hogy
az ingatlan eladási árát2.8 millió Ft-ban határozzák meg,

A képviselók részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta.

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 44120í6. (V. 24.)
határozata
a ladánybenei 0í09/99. hrsz-ú ingatlan eladási árának meghatározása

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testütete az önkormányzat
tulajdonában lévő 0't09/99. hrsz-ú, 29.330 m2 nagyságú, szántó műveIési ágú,
20,53 AK ingatlan eladási árát 2.800.000 Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Rardos Attila - polgármestert, hogy az ingatlan
értékesítéséről tárgyaljon, s egyezség esetén az ingatlanra vonatkozó adásvéteIi
szerződést aláírja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. június 30.

dr. Rácz lmre Gábor - alpolqármester: jelezte a képviselőknek, hogy a gyógyszertár fölött
lévő szolgálati lakás felújításra szorul, jó lenne a külső szigetelést megcsinálni rajta,
Véleményében elmondta, hogy az ,,ún, kelengye támogatás" nem váltja ki azt a hatást,
amilyen céllal a képviselők megalkották a rendeletet, újra kellene gondolni.

A képviselők részérő| az ülésen egyéb nem hangzott el.

Kardos Attila - polgármester a képviselő-testület ülését 18.30 órakor bezárl,a.
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kardos Attila
polgármester

Jegyzókönyv hitelesító:
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szádvári Erika
aljegyző
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vida Lászlóné
képviselő





JELENLÉrt ív

Készült: Ladánybene Községi Onkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 24- i ülésén

Jelen vannak:

1. Kardos Attila polgármester

2.Mátyás Ferenc Miklós képviselő

3. dr. Rácz Imre Gábor képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő

5. Tóth Árpádképviselő

6. Vida Lászlőné képviselő

7. Visontay István képviselő

8. Szádvári Erika aljegyző
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