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
112016.

2016. január í9-i
ülésének jegyzőkönyve

Határozat:

1

-

1012016. (l, 19,) határozat

6.

Beszámotó a tanyagondnoki szolgálat működésének 2015. évi tapasztalatairól
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

7,

Beszámotó a mezőőri szolgálat működésének 20í5. évi tapasztalatairól, 20í6.
évi változások áttekintése
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

8.

Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása
Előteriesztő: Kardos Atti|a - polgármester

9.

Ladánybenei ÉrtéXtárBizottságról szótó döntés felülvizsgálata
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

10. A viziközmúvek fejlesztésére vonatkozó vállalkozóiszerződés jóváhagyása

Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

'l

1.

Egyebek

NAPIREND| PoNToK TÁRGYALÁSA:

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

-

polgármester

- polqármester: az alábbiak szerint ismertette az előző képviseló{estületi
időszakban
ülés óta eltelt
a lejárt határidejű határozatok végrehajtását
- Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyására
vonatkozó döntések megküldésre kerültek a gesztor település részére,
- az általános iskola körzeteire vonatkozó javaslat elfogadása megküldésre került az
oktatási Hivatal részére,
- a járási szintű Esélyegyen|őségi Program elfogadásáról szóló tájékoztatást is
megküldtük a járási hivatal részére.
Kardos Attila

A

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

A

képviselő-testület
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testütetének
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

HATÁROZAT

1/201 6. (t. í 9.)

határozata

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attila
polgármester jelentéséta lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, január 19

2. A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila

-

polgármestert a tervezési
munka megrende!ésére, az előirt egyeztetések elvégzésére,majd ezt követően
a településrendezési eszközök módosításának képviseló-testületi
előterjesztésére.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, november 30,

3, Előterjesztés a község önkormányzat képviselő-testületének 20í6. évi
munkatervére
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

potgármester: elmondta, hogy

a

bizottság megtárgyalta

felkérte a bizottság elnökét ismeftesse a bizottság álláspontját.

a

kérdést,s

Visontav lstván - képvise!ő: vannak olyan témák, amit a képviselőknek meg kell tárgyalni,
ezenkívül javasolja a bizottság a testület foglalkozzon olyan témákkal, mint a település
állategészségúgy helyzete, illetve a községi vadgazdálkodás helyzete. E két témát a májusi

testületi ülésre javasolják megtárgyalni.

polgármester: minden évben a képviselő{estület meghatározza a
Kardos Attila
falugyűlés időpontját, amelyre a 2016. március 18. 17.00 óra javaslat hangzott el.

-

A képviselók részérőlegyéb hozzászólás, észrevételnem hangzott el, í9y a polgármester
szavazásra kérte a képvíselóket.

A

képviseló-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testületének 3/20í6. (l.

19.}

határozata
Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervére

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló{estülete Magyarország

helyi

szőló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44 §-a, továbbá a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestületének 512011 (V 26.) rendeletének 9 § (2) bekezdése alapján a 20'16. évi
munkatervét a következők szerint határozza meg:
önkormányzatairől

2016. január

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testületének 20í6. évi
munkaterve

Előterjesztő:
Elókészítésértfelelós:
Előkészítésbenrésztvevó.
Előzetes bizottsági tárgyalás:

2.

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Ügyrendi Bizottság

Ladánybene Község Onkormányzatának 2016. évi rendezvényterve
Kardos Attila polgármester
Elóterjesztő:
Szádvári Erika a|jegyző
Elókészítésértfelelős:

2015. március

1.

Előterjesztés az intézményitérítésidíjak felülvizsgálatára

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Ordasi Edit pénzügyi előadó
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős
Elókészítésbenrésztvevö
Előzetes bizottság i tárgyalás:
:

:

Pályázat kiírása az óvodavezetői állásra
Előterjesztó:
Kardos Attila polg ármester
Elókészítésértfelelős:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésbenrésztvevő
..--Előzetes bizottsági tárgyalás:
Ugyrendi Bizottság
:

3.

4.

Napköziotthonosóvoda

bei

Elóterjesztő:
Elókészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevó.
Előzetes bizottsági tárgyalás:

Ladánybene
felülvizsgá!ata

ratkozási időpontjának meg

ozása

Szádvári Erika aljegyző
Szádvári Erika aljegyző
Vida Lászlóné mb.intézményvezetó

Község Önkormányzata Közbeszerzési

Szabályzatának

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Kerekes_Ttb orné gazdálkodási előadó

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő
Előzetes bizottság i tárgyalás:
:

5.

h atár

Ladánybene Község Önkormányzatának 20'16. évi Közbeszerzési Terve
Előterjesztő:
Kardos Attila polgármester
Elókészítésértfelelős:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésbenrésztvevő
Kerekes_Tlborné 9azdálkodási előadó
Elózetes bizottsági tárgyalás:
:

6.

Beszámoló a Ladánybene

- Felsőlajos

Előterjesztő:
Elókészítésértfelelős
Elókészítésbenrésztvevő
Előzetes bizottsági tárgyalás:

:11"':]

:

:

7.

Szennyvíztárs u lás m unkájáról
Kardos Attila polgármester
aljegyző

:rika

Egyebek
2016. április

1.

Ladánybene Község Onkormányzat
szóló beszámoló megtárgyalása

Elóterjesztő:
Előkészítésértfelelós:
Előkészítésbenrésztvevó:
Előzetes bizottsági tárgyalás:

2015.

évi költségvetési gazdálkodásáról

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

2016.

június

'l. Ladánybene Község Önkormányzat
módosítása

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottságitárgyalás:

2. Beszámoló

Ladánybenei Közös
tevékenységéről

Előterjesztő.
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tárgyalás:

3.

20í6. évi költségvetésének t.

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodásielőadó
Pénzügyi - és Ellenórző Bizottság

Önkormányzati Hivatal 2016. l. féléviadóügyi
Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika allegyző
Koller Dávid adóügyi előadó

Beszámoló a Ladánybenei Csiribiri Óvoda 20í5-í6-astanévben végzett nevelési
munkájáról

Előterjesztő:
Előkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tárgyalás:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Vida Lászlóné megbiz. óvodavezetó

4. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről, az
szolgá|tatások

m

űködéséről

Előterjesztó:
Előkészítésértfele|ős:
Előkészítésbenrésztvevő:

Előzetes bizottsági tárgyalás.

5.

féléves

egészségügyi

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
háziorvos, fogorvos

Egyebek

2016. szeptember

1.

Tájékoztató Ladánybene Község Önkormányzata 2016. évi köttségvetésének l,
félévivégrehajtásáról és a 20í6, évi költségvetési rendelet módosítása
Kardos Attila polgármester
Előterjesztó:
Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésértfelelős:
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottságitárgyalás:
Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

2.

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2016117, tanév munkatervének elfogadásárót

Előterjesztő:
Elókészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Elózetes bizottsági tárgyalás:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
intézményvezető

2016. december

1.

Ladánybene Község Önkormányza|a 2016. évi költségvetésének év végi
módosítása

polgármester
Szádvári Eríka aljegyzó
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi - és Ellenórző Bizottság

Előterjesztő.
lőkészítésértfelelős:
Előkészítésbenrésztvevő:
Előzetes bizottsági tárgyalás:
E

2. A képviselő-testület

20'16.

E|őterjesztó:
Előkészítésértfelelós:
Előkészítésbenrésztvevő
Előzetes bizottság i tárgyalás:

évi munkatervének megtárgyalása
polgármester
Szádvári_Erika aljegyző

:

3.

Köztisztviselők

20

1

megtárgyalása
6. évi teljesítményértéke!ésének

Előterjesztó:
Előkészítésértfelelős.

polgármester
Szádvári Erika aljegyző

Előkészítésbenrésztvevő
Előzetes bizottság i tárgyalás.
:

4.

Beszámoló a 2O16. évben benyújtott pályázatokről

polgármester

Elóterjesztő:
felelós
El őkészítésért
Előkészítésbenrésztvevő.
Előzetes bizottsági tárgyalás:

"'o"

:

5.

aljegYző

,,,lrika

Egyebek

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkúl- az alábbi

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testületének 3/2016.

határozata
falugyűlés időpontjának meghatározása

(l.

í9,)

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi falugyűlés
időpontját 2016. március í8. (péntek| 17.00 órában határozza meg.
Helye: Művelési Ház
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, március

1

8.

időpont
2016.
március
15.

Esemény,, helyszín

Március

15.

tevékenységek,
feladatok
plakát készítése

ünnepség
Hősi emlékmű

felelősök

határidő

források

IKSZT

március 7.

Csak saját
forrás áll
rendelkezés

munkatárs

Hangtechnika

IKSZT

március l5,

re.

munkatárs

Program
leszervezése,
rendezvény
kommunikáciőja

2016.
május 1.

MajáIis
Labdarúgópály,a

Plakát, szórólap
készítése
Pálya bejárása

Pálya

előkészítése
berendezés
(eszközök,
hangosítás)
Főzóverseny

IKSZT
munkatárs

IKSZT
munkatárs
jegyző.
szervezők
falugondnok,
közmunkások

2016.
08.27.

Lecsófesztivál

szervezés:

IKSZT

sportversenyek,
játékok

óvoda, iskola
vezetője és
dolgozói

Eszközök
visszaszállítása
Takarítás

falugondnok,
közmunkások

Plakát, szórólap
készítése
főzőverseny
szervezése
szépségverseny
szervezése

április 15-ig
április 3O-ig

Csak saját
forrás áll
rendelkezés
re.

május

A

1.

u.aZ

munkatárs.
díj:
alapítvány,
zsűrizés:
felkért tagok
(polgármester
kéri fel)

rendezvény
kommunikációi
Programterv
véglegesítése

március 6-ig

A feltételek
biztosítottak

május 1-ig
április 23-ig
(beszámolás

főzőverseny
hez
konyharuha,
fakanál alapítvány
gyerekek
dilazásához
a foci
nevezési
díjaibó1
édesség. stb

helyi
erőforrás
(intézményi
dolgozók"
közmunkás
ok: adott
rnájus 1., 2,

LL.aZ

IKSZT

Hírmondó

nrurrliatárs
testület,

Csak saját
forrás áII

bizottság

rendelkezés

képviselő-

IKSZT

május 15.

augusztus

munkatárs

IKSZT

folyamatos

munkatárs

IKSZT

munliatárs

folyamatos

1.

re.

Gyer§agyújtás

2016.
12.10.

Berendezés.
hangosítás

uI.

Műsor

Faluközpont

2016.I2.
16.

Falukarácsony
Faluközpont

falugondnok,

IKSZT

december 10.

munkatárs
nvuedíiasok

Vendéglátósokk
al egyeztetés

IKSZT

munliatárs

december 5ig

Mikulás sátor
felállítása.

falugondnok,

IKSZT

december 16

berendezés,
lezárás

munkatárs,
óvoda, iskola

december 16

unnepl musor

Polgármester,
felkért
fellépók

Rendezvény
biztosítása

polgárőrök.
közmunkások

december 16

falugondnok,

IKSZT

munkatárs
Bontás

falugondn

december

Ok,

t7.

közm

u n

ká

sok

5.

Köztisztviselők 20í 6. évi teljesítményértékelésnekmegtárgyalása
Előteriesztó: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette a képviselőkkel az e|őterjesztést.

A

képviselők részérőlhozzászólás, észrevételnem hangzott

szavazásra kérte a képviselőket.

A képviseló{estület 7 igen

szavazattal

határozatot hozta:

-

el, így a

polgármester

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséo önkormánvzat Képviselő-testületének 5/2016.
határozata

a

Ladánybenei Közös

(l.

í9.)

Önkormányzati HivataI köztisztviselői 2016. évi

teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása

- polqármester: közterületen
gondozását is ellássák.
idősek
esetlegesen
Kardos Attila

lehet őket dolgoztatni, nem javasolja, hogy

Tóth Árpád - képviselő: ha a falubeliek beszólnak, hogy hol lenne szükség segítségreki
kellene küldeni a közmunkásokat.

Szádvári Erika - alieqvző: ez gyakorlat, többször is beszólnak, s igyekeznek segíteni.

Kisiuhász lstván - tanvagondnok: ismertette a képviselőkkel a hóesés ügyeleti rendszerét.
Vida Lászlóné - képviselő: felhívta a figyelmet arra, hogy minden ingatlantulajdonos a ház
elóttijárdaszakaszt rendben tarthatná, nem kell minden az önkormányzattól elvárni,

- képviselő: mindenki szeme előtt zajlik, hogy mit csinálnak a
közmunkások. Nem munkaidő fü99ő a esés, amikor leesik, akkor kell eltakarítani, ha
éjszaka, akkor éjszaka. A hóeltakarítást késő 7 őrakor elkezdeni, addigra letapossák. A
lakosságra is hatni kell, hogy a járdákat takarítsák le. Amikor a Retróban rendezvény van a
Piactér borzasztó. Nagyon jó megoldásnak tafija, hogy a tanyagondnoki kisbusz keddenként
jár Kecskemétre.
Visontav lstván

Mátvás Ferenc

- képviselő:

kérdezte, hogy meddig tart a gyerekszállítás?

Kisiuhász lstván - tanvaqondnok: március

1S-ig.

A képviselők részérőlegyéb hozzászőlás, észrevételnem hangzott el, í9y a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A

képviselő-testület
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 6/2016.

(l.

határozata
tanyagondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

í9.)

a

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képvise|ő-testülete a tanyagondnoki szo|gálat
20'15. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, január 19.

7.

Beszámoló a mezőőri szolgálat működésének 20í5. évi tapasztalatairól, 2016.
évi változások áttekintése
Elóteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Drabant János - mezőőr: elmondta, hogy'1992. április óta teljesít szolgálatot, s ebben az
évben nyugdíjba kíván menni. Az eltelt időszakban nagyon sok mezőrendészeti úgye volt,
elfáradt.

-

képviselő: 1990-e években nagyon sok mezőrendészeti probléma volt,
sok gond volt az állattartókkal. Sok egészségetkívánt a nyugdíjas évekhez,

Visontav lstván

A

el, így a

képviselők részérőlhozzászólás, észrevétel nem hangzott

szavazásra kérte a képviselőket.

A

képviselő-testület
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

polgármester

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozata
a Települési Értertár !étrehozásáról szóló 66/2015. (X1.24.) határozat
módosításáról

í. pontjának

HATÁROZAT

a 66/2015. (Xl. 24,|
határozatának í. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1. ,,í, Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar
nemzeti értékekés a hungarikumok gondozásáról szóló 11412013. (lV. í6.)
kormányrendelet 2. § (í) alapján létrehozza a Ladánybenei Értettar
Bizottságot, amelynek
Elnöke í./Mátyás Ferenc
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Tagjai:

2./

3./

10.

Visontay lstván
Gondos Máté

A viziközművek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés jóváhagyása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: tájékoztatta a képviselóket a viztközmű fejlesztésekkel
kapcsolatos levelét. Elmondta, hogy a Bácsvíz Zrl.az eddigi gyakorlatnak megfelelően
továbbra is vállalja, hogy elkészítiés benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz. Kérte a képviselóket, hogy az elóterjesztés részétképezó vállalkozói szerződést
hagyja jóvá.

A

képviselők részérőlhozzászőlás, észrevétel nem hangzott

szavazásra kérte a képviselőket.

A

képviseló-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta.

-

el, így a

polgármester

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testületének 10/20í6. (l.

határozata
a BácsVíz Zrt-vel megkötésre kerülő vállalkozói szerződés jóváhagyásáról

19.)

HATÁROZAT
Ladánybene Közs9s Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés metlékeltét
képező BACSViZ Yíz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaságga! megkötésre kerülő vállalkozói szerződést jóváhagyja,
egyidejúleg felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert - a szerződés aláírására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2O16. január 31.
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JELENLETI

IV

Készült: Ladánybene Községi Onkormányzat Képviselő-testületének
20I6.január 19- i ülésén

Jelen vannak:

l. Kardos Attila polgármester
2.Mátyás Ferenc Miklós képviselő
3. dr. Ptácz Imre Gábor képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő
5, Tóth Árpád képviselő
6.

Vida Lászlőné képviselő

7. Visontay István képviselő

8. Szádvári

Erika aliegyző
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