
Ladánybene Kiizség Onkormányzat Képvisel -testiilete
6045 Ladánybene, F utca 66.
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Ladánybene K<izség Onkormá nyzat
Képvisel -testlilete

3l2oI4.

2OI4. március 26-i
tilésének jegyz kiinwe

Rendelet: -----

Határozat: 19 -27 (ll1.26.) határozat



JEGyz röruvv

Késziilt: 2074. március 26-án a Ladánybene Kozség Onkormányzat Képvisel -testriletének ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyz

Mátyás Katalin képvisel
Simkóné Jámbor Marianna képvisel
Terjék Katalin képvisel
Visontay lstván képvisel

(5f )

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jegvz k nwvezet : Jurászik Erika el adó

Kardos Attila polgármester: 1_6.00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy a képvisel -
testület ülésér l Baranyi Lajos és Vida Lászlóné képvisel jelezte az ülésr l való távolmaradását.

A ieevz k nw hitelesítésére feIkérte: simkóné Jámbor Marianna és

Visontay lstván képvisel ket.

A Képvisel -testt]let a jegyz konyv hitelesít k személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Attila - polgármester: javaslatára a képvisel -testület az alábbi napirendet fogadta el:

t. Jelentés a képvisel -testíilet á|tal hozott lejárt határidej határozatok
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

2. El terjesztés Ladánybene K<izség rendezési tervének módosításáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

3. Pályázat kiírása az óvodavezet i állásra
El terieszt : Kardos Attila polgármester

4. Napktiziotthonos óvoda beiratkozási id pontjának meghatározása
El terieszt : Szádvári Erika - aljegyz

5. Tájékoztató a 2Ot4. évi k zfoglalkoztatási rendszerr l

El terieszt : Kardos Attila polgármester

6. Ladánybene K<izség Onkormányzatán ak 2Ot4. évi Ktizbeszerzési Terve

El terieszt : Kardos Attila polgármester

7. El terjesztés Ladánybene - Fels lajos Szennyvíztársulás 2Ot4. évi Ktizbeszerzési Tervére

El terieszt : Kardos Attila - polgármester



8. Beszámoló a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás munkájáról
El terieszt : Kardos Attila polgármester

9. Beszámoló a Ladánybene - Fels lajos Szennyvíztársulás munkájár l

El terieszt : Kardos Attila polgármester

10. Egyebek

NAP!RENDl PoNToK TÁRGYALÁSA:
L. Jelentés a képvisel -testíilet által hozott lejárt határidejíí határozatok
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: az alábbiak szerint ismertette a képvisel kkel a lejárt határidej
hatá rozatok végrehajtását:

- HVB tagjainak megválasztása után az eskütétel megtortént,
- óvodai, iskola utánpótlássport infrastruktrlra fejlesztési pályázata beny jtásra került,
- rOn és a Csiribiri Óvoda alapító okirata módosításra került,
- adósságkonszolidációban nem részesült onkormányzatok pályázata benyríjtásra került - 20

milliót kaptunk,
- foldutak tervezési koltsége kifizetése megtortént.

Kérte jelentése elfogadását. Szavazásra kérte a képvisel ket.

A Képvisel -testrilet egyhangrilag, 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizsée Onkormánvzat Képvisel -testíiletének 19/2014. (l!l. 26.) határozata
jele ntés a l ejá rt hatá ridej íí hatá rozatok_végrehajtásá ról

HATÁnozAT

Ladánybene Ktizségi Onkormányzat Képvisel -testtilete elfogadta a polgármester
jelentését a lejárt határídejíí határozatok végrehajtásról.
Határid :201,4. március 26.

Felel s: Kardos Attila - polgármester

2. El terjesztés Ladánybene Ktizség rendezési tervének módosításáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

kardos Attila - polgármester: ismertette a rendezési terv módosításának indokolását, elmondta,
hogy a szakhatósági hozzájárulások beérkeztek, azok után átdolgozásra kerrilt. Javasolta a

képvisel knek a határozatai-javaslat elfogadását.

Visontav lstván - képvisel : kérdezte, hogy rnit jelent az el terjesztés 2. oldalán szerepl ,,íL -
szerkezeti terven és a helyi építési szabályzati szovegben lév elírás jelleg hibák javítását kérte."

Szádvári Erika - alieevz : elmondta, hogy az el terjesztés már a hibák kijavítását tartalmazza.

Visontav lstván - képviset : elmondta, hogy támogatja az el terjesztést, azonban oda kell

figyelni pl.: a csapadék elvezetésre, a m anyagok hulladékok égetésére is.



Kardos Attila - poleármester: hangsrilyozta, hogy ezek üzemeltetési jelleg problémák, amire
valóban oda kell figyelni.

A képvisel k részér l egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt így a polgármester szavazásra

bocsájtotta az el terjesztést.

A képvisel -testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot
hozta:

Ladánvbene K<izsée Onkormánvzat Képvisel -test{iletének 20/2014. ílll. 26.) határozata
A telepiilésfejlesztési koncepci r l, az integrált telepiilésfejlesztési stratégiár l és a
teleptilésrendezési eszktiztikr |, valamint egyes telepiilésrendezési sajátos jogintézményekr l
sz ló 3t4l2at.2. (xt. 8.) Korm. rendelet 39. (2) bekezdés szerinti Képvisel -testiileti diintés a
telepiilésszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 76l2Dt3.(lx.18.} határozattal indított
módosításáról

HATÁROZAT

l. Képvisel -testiilet a véleményezési szakaszban érkezett véleményeket az alábbiak szerint
fogadja el:
r.) Álami F építész CSD/Otl82-Il2014. számri állásfoglalása alapján:

a) Munkahelyteremtési és gazdaságfejlesztési érdekb l a 252 és 253 hrsz-tj telkek gazdasági

területi átsorolása elengedhetetlen.
b) A beultetési kotelezettséget elvileg helyesli, de mivel kialakítására nincs lehet ség,ezért a terv

véglegesítését beultetési kotelezettség nélkul kéri.

c} Az elírás jelleg rajzi és szovegezési hibákat kérijavítani.
d) Jelen módosításhoz az ,,egyes tervek és programok kornyezeti vizsgálatár l" szóló 2l20O5. (l.

11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése és 3. alapján a kornyezeti vizsgálat elvégzését nem

tartja indokoltnak, mivel
da) az intenzívebb beépítést tartalmazó módosítás csak a teleprilés egy részére terjed ki,

db) az intenzívebb beépítés módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. ]..

(2) bekezdés alá tartozó tevékenységet,
dc) az intenzívebb beépítés módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1.

(2) bekezdés alá ta rtozó kornyezet-haszná latot jelent tevékenységet.

2.| Alsó_Tisza_vidéki Kornyezetvédelmi és Természetvédetmi Feliigyel ség 52091-5-tl20t4-
számri ál|ásfoglalása alapján:

a) Munkaheléyteremtési és gazdaságfejlesztési érdekb l a 252 és 253 hrsz-ti telkek gazdasági

területi átsorolása elengedhetetlen.
b) A lakóterületi kornyezetí normák betartásának kotelezettségét a szabályozási el írásokban

szerepeltetni kell.

3.) Kecskeméti Járási Hiv. Építéstigyi és Or kségvéd. Hivatal BK-O5D/0O8l424-2l2Or4. szám

á!lásfoglalása alapján:
A terv véglegesítését a fríssített kozhiteles nyilvántartásban szerepl régészeti adatokkal kell

elvégezni.

Il. Felkéri polgármestert l. szerint az Eljr.40. (1) bekezdés szerinti végs szakmaí véleménYezésre

majd azt kovet en a képvisel -testületi jóváhagyás el terjesztésére.

Fele! s: Kardos Attila - polgármester
Határid :2OI4. március 26.



3. Pályázat kiírása az óvodavezet i állásra
El terieszt : Kardos Attila polgármester

Kardos Attila - poleármester: elmondta, hogy a jelenlegí óvoda-vezet megbízatása egy éves
id tartamra szólt, s a jogszabályoknak megfelel en ismételten szükséges az intézményvezet i
pályázat kiírása.

A képvisel k részér lhozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A képvisel -testrilet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot
hozta:

Ladánvbene Ktizség onkormánvzat Képvisel -testiiletének 2112014. (lIl. 26.} határozata a

Ladánybenei Csiribiri Óvoda intézményvezet i pályázatának kiírása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kozség Onkormányzat Képvisel -testulete a Ladánybenei Csiribiri Óvoda

óvodavezet i állásának betoltésé re pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

pÁrvÁzail FELHívÁs

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvisel -testülete a kozalkalmazottak jogállásáról L992. évi

XXX|ll. torvénv 20/^ és a 138ltggZ. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -a alapján a Ladánybenei Csiribiri
Óvoda óvodavezet i állásának betoltésé re az alábbiak szerint pályázatot ír ki:

A munkahelv megnevezése: Ladánybenei Csiribiri Óvoda
6045 Ladánybene, Rákóczi t 6.

A munkakiir meqnevezése: Óvodavezet (magasabb vezet )

A vezet i megbízással iáró. ellátandó lénveees feladatok:
- a Nemzeti Koznevelésr l sz ló torvény 69. -ában foglaltak,
- az intézmény felel s egyszemélyi vezetése, irányítása, a vonatkozó jogszabályokban

meghatározottak szerinti szakszer m kodésének, magas színvonal szakmai munkájának,

nevelési célkitrlízéseinek biztosítása, szervezése, ellen rzése,

- az intézmény ésszer és takarékos gazdálkodásának betartása,

- az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok (a végzettségnek,

szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelel kinevezés szerinti munkakorbe tartozó

fe ladatok) gya korlása,
- a jogszabályokban és a fenntartó által el írt szabályzatok, tervek szakmai programok

kido l gozá sa, pály ázato k készítése,
- az intézmény képviselete a fenntartó, valamint kuls szervek el tt.

A meebízás id tartama:
Az intézményvezet i megbízás 5 év határozott id re 201,4. augusztus 1. naPját l2OI9. j lius 31.

napjáig szól.

A foglalkoztatás ielleee: teljes munkaid (heti 40 óra)



A vezet i meebízatás feltétele:
- buntetlen el élet, cselekv képesség,
- legalább 5 év óvodapedagógus munkakorben szerzett szakmai gyakorlat,
- nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakor betoltéséhez szukséges fels fok

óvón i végzettség és szakképezettség, továbbá pedagógus szakvizsga a nemzeti
koznevelésr l szóló 20Lt. évi CXC. torvény 67. (1) bekezdés a. és b. pontja és a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzéseken résztvev k juttatásairól és kedvezményeir l

szóló 277 /L997. (Xll. 22.) Korm. rendelet 20. (5) bekezdésének figyelembevételével,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakorben fennálló határozatlan id re szóló

alkalmazás, illetve a megbízással egyidej leg pedagógus munkakorben tortén határozatlan
id re szól kinevezés,

Illetménv és egvéb iuttatások:
A kozalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|ll. torvény, valamint e torvény végrehajtásáról a

kozoktatási intézményekben szóló B8h992. (X. 8.) Korm. rendelet el írásainak megfelel en.

A pálvázatnak tartalmaznia kell:
- a pályáz szakmai életrajzát,
- büntetlen el életét és foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem álló igazolást - 3 hónapnál

nem régebbi - hatósági erkolcsi bizonyítványt,
- az ískola és szakmai végzettséget/ket igazoló okiratok másolatát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezet i programot, a szakmai helyzetelemzésre

vo natkozó el ké pze lése ket,
- az illetmény megállapításához szrikséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyról kiadott

m unká ltatói igazolásokat,
- a pályáz nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagban foglalt személyes

adatait a pályázati eljárással osszefügg kezeléshez, valamint véleményezés és elbírálás
céljából pályázatának sokszorosításához és harmadik személy részére tortén továbbításhoz
hozzájárul,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. (2) bekezdés b.) pontja szerinti
osszeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló osszeférhetetlenséget megbízás esetén
megsztinteti,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a személyét érint rigy nyilvános ülésen
tortén tárgyalásához.

A pályázó kiírója hiánypótlásra lehet séget nem biztosít.

A pálvázat benv itásának határideie:
A Nemzeti Kozigazgatási lntézet internetes oldalán a pályázati felhívás kozzétételét l számított
30 nap.

A pálvázat benvriitásának helve:
Ladánybene Kozség Polgármestere
6045 Ladánybene, F tit 66.

A pálvázat benv itásának módia:
A pályázatot zárt borítékban postai rton ,,Pályázat a Ladánybenei Csiribiri Óvoda Óvodavezet i

álláshely betoltésére" megjeloléssel nyrljtható be.

A pálvázattal kapcsolatos b vebb felviláeosítást nv it:

Ladánybene Kozség Polgármestere 7 6/555-284



A pálvázat elbírálásának módia és rendie:

^ 
I38/I992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -a szerinti véleményezés, s azt kovet en a képvisel -

testület dont.

A pálvázat elbírálásának határideie:
A pályázat véleményezési határidejének lejárta után a 30. napot kovet els képvisel -testrileti
ülés.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 20L4. április 30.

4. Napk<iziotthonos óvoda beiratkozási id pontjának meghatározása
El terieszt : Szádvári Erika - aljegyz

Szádvári Erika - aliegvz : elmondta, hogy az onkormányzat képvísel -testületének, mint
fenntartónak a kotelezettsége, hogy meghatározza az óvodai beiratkozások id pontját, melyet az
intézménnyel el zetesen egyeztetett.

Kardos Attila kérte a képvisel ket, hogy a határozat-javaslattal kapcsolatban foglaljanak állást.

A képvisel k részér lhozzász lás, észrevétel nem hangzott el.

A képvisel -testrilet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi határozatot
hozta:

Ladánvbene Kiizsée Onkormánvzat Képvisel -test iletének 2212014. ílll. 26.} határozata
az óvodai beiratkozás id pontjának meghatározása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Ktizség Onkormányzat Képvisel -testiilete a Ladánybenei Csiribiri
Óvodába va|ó beiratkozás id pontjait az a!ábbiak szerint határozza meg:

20L4. május 5. (hétf ) 8.00 - 16.00 óra
2OI4. május 6. (kedd) 8.00 - 16.00 óra
2Ot4. május 7. (szerda} 8.00 - 16.00 óra

2. A képvisel -testiilet feIkéri Szádvári Erika aljegyz t, hogy a mellékelt felhívást a
helyben szokásos módon tegye kózzé.
Felel s: Kardos Attila - polgármester

Szádvári Erika - aljegyz
Határid : 2Ot4. március 26.

FELHíVÁs!

Értesítjiik a Kedves Sziil ket, hogy az óvodai beiratkozás id pontja:

2Ot4. május 5 (hétf ) 8.00 - 15.00 óra
2Ot4. május 5. (kedd) 8.00 - 16.00 óra
2Ot4. május 7. (szerda) 8.00 - 15.00 óra



Helvszíne: Ladánybenei Csiribirí Óvoda - 6045 Ladánybene, Rákóczi rlt 6.

Felhívjuk a Sziil k figyelmét, hogy a gyermek 5 éves korától az óvodai nevelésben való részvétele
kcitelez !

A gyermek felvételér l az óvodavezet dont. A felvételi dontésr l2Ot4. május 30-ig kapnak értesítést
a Szül k, az óvodában kifüggesztett névjegyzéken. Elutasítás esetén Ladánybene Kozség
Onkormányzatának Képvisel -testületéhez lehet fellebbezéssel élni, a kozlést l számított 15 napon
belul.
A beiratkozáshoz bemutatandó:

- a gyermek sztiletési anyakonyvi kivonata, lakcím igazolványa, TAJ kártyája, továbbá
- a szül személyi igazolványa és lakcímkártyája, munkáltatói igazolás mindkét szul t l vagy

munkáltatói szándéknyilatkozat, amennyiben az édesanya kés bb tud csak munkába állni pl.:

szeptember - október kornyékén

5. Tájékoztató a 2Ot4. évi ktizfoglalkoztatási rendszerr l

El terieszt : Kardos Attila polgármester

Kardos Attila - polgármester: szóban ismertette az el terjesztést, elmondta, hogy április 30-a utáni
kozfogla l koztatásról jelen leg nem re ndel kezri n k i nformációva l.

A képvisel k a tájékoztatást tudomásul vették.

6. Ladánybene Ktizség Onkormányzatának2Ot4. évi K zbeszerzési Terve
El terieszt : Kardos Attila polgármester

Kardos Attila - poleármester: ismertette az el terjesztést, elmondta, hogy ebben az évben a
kozbeszerzési értékhatár folotti tevékenységet az onkormányzat nem tervez.

A képvisel k részér lhozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A képvisel -testulet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbl határozatot
hozta:

Ladánvbene K zség Onkormánvzat Képvisel -testíiletének 23 "014. (lll. 26.} határozata
Ladánybene Kcizség Onkormányzatának 2OL4. évi Kcizbeszerzési Tervér l

HATAROZAT

Ladánybene Kozség Önkormányzatának Képvisel -testulete Ladánybene Kozség

önkormányzatának 2OI4. évre vonatkozó kozbeszerzési tervének elfogadására vonatkozó

el terjesztést megtárgyalta, amely szerint kozbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 20L4. március 26.



7. El terjesztés Ladánybene - Fels lajos Szennyvíztársulás 2Ot4. évi Kcizbeszerzési Tervére
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - poleármester: elmondta, hogy a társulásban az onkormányzat székhely teleprilés,
azért az onkormányzatnak a társulás kozbeszerzési tervét is véleményezni kell, melyet majd a

társulási tanács fogad el.

A képvisel k részé r l hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A képvisel -testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot

hozta:

Ladánvbene Ktizsée Onkormánvzat Képvisel -test letének 2412014. (llt. 26.} határozata
Ladánybene - Fels lajos Szennyvíztársulás 2OL4. évi Ktizbeszerzési Tervér I

HATÁnozAT

Ladánybene Kozség Önkormányzatának Képvisel -testülete Ladánybene Fels lajos

Szennyvíztársulásának - jelen határozat mellékletét képez - 201,4. évi kozbeszerzési tervét a

társulási tanácsnak elfogadásra javasolja.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2014. március 26.

8. Beszámoló a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás munkájáról

El terieszt : Kardos Attila polgármester

Kardos Attila - poleármester: elmondta, hogy a társulás jól m íkodik, mind szakmailag, mind Pedig

pénzügyileg korrekt Kerekegyháza.

Visontav lswán - képvisel : kérdezte, hogy aházi segítségnyrjjtást hány f veszi igénybe?

Szádvári Erika - alieevz : kb. 8 f , ez azonban mindig változik.

Mátvás Katalin - képvisel : elmondta, ho8y az iskolávaljó a gyermekjóléti szolgálatnak a kaPcsolata,

jó programokat szerveznek.

A képvisel k részér lhozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A képvisel -testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi határozatot

hozta:



Ladánvbene Kcizség Onkormánvzat Képvisel -testliletének 2512014. (lll. 26.} határozata
Beszámoló a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2013. évi munkájár l

HATÁROZAT

L. Ladánybene Kozség Önkormányzatának Képvisel -testülete az onkormányzat társulásainak

2013. évi munkájár l szóló beszámolót, - amely tartalmazza a Humánszolgáltató Kozpont

beszámolóját is - elfogadja.
2. A képvisel -testulet a társulás 2074. évi koltségvetését elfogadja.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid :201,4. március 26.

9. Beszámoló a Ladánybene - Fels lajos Szennyvíztársulás munkájár l

El terieszt : Kardos Attila polgármester

Kardos Attila - poleármester: elmondta, hogy az onkormányzat a szennyvíztársulásnak is tagja,

ennek m kodésér l is tájékoztatta a képvisel ket.

A képvisel -testrilet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkril - az alábbi határozatot

hozta:

Ladánvbene Kcizsée Onkormánvzat Képvisel -testiiletének 2612014. (lll. 26.) határozata

beszámoló a Ladánybene - Fels lajos Szennyvíztársulás 2013. évi munkájár l

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség önkormányzat Képvisel -testulete elfogadja Kardos Attila Polgármester
beszámolóját a Ladánybene - Fels lajos Szennyvíztársulásban végzett munkájáról.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2OL4. március 26.

10. Egyebek

Kardos Attita - potgármester: tájékoztatta a képvisel ket arról, hogy a telepÜlési onkormánYzat az

adósságkonszolidációban részt nem vett onkormányzatok támogatásában az onkormánYzat 20 millió

Ft támogatásban részsult. A pályázatban megfogalmazott cél a belterületi foldutak szilárd burkolattal

tortén ellátása volt.
Kardos Attila -polgármester javasolta a képvisel knek, hogy a foldutak szilárdburkolattal tortén

ellátására árajánlatokat szerezzen be.

A képvisel -testulet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

hozta:



Ladánvbene Ktizsée Onkormánvzat Képvisel -testiiletének 2712014. (lll. 26.) határozata
a beltertileti f<ildutak árajánlatainak bekérésére

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvisel -testülete a Ladánybene belterületén lév 7rínyi
rjt szilárd burkolattal tortén ellátására vonatkozóan - a tervdokumentációban foglaltak
alapján - árajánlatot kér.

2. Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvisel -testülete a Ladánybene belterriletén lév Arany
J. rit szilárd burkolattal tortén ellátására vonatkozóan - a tervdokumentációban foglaltak
alapján - árajánlatot kér.

3. Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvisel -testülete a Ladánybene belteruletén lév DÓzsa

Gy. tit szilárd burkolattal tortén ellátására vonatkozóan - a tervdokumentációban foglaltak
alapján - árajánlatot kér.

4. A képvisel -testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert, hogy 3 - 3 db árajánlatot

szerezzen be, majd azt terjessze a képvisel -testület elé.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2014. április 30.

Simkóné Jámbor Marianna - képvisel : kérdezte, hogy a kemencét az óvoda elkérheti-e.

Szádvári Erika - alieevz : igen, azért van.

Egyéb hozzász lás, észrevétel az tilésen nem hangzott el, ezért Kardos Attila - polgármester a

képvisel -testtilet ülését 16.00 órakor bezárta.
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JELENLÉrt ív

Késztilt: Ladánybene Kozségi Önko rmányzat Képvisel -testí,rletének
2014. március 26-t ulésén

Jelen vannak:

1. Kardos Attila polgármester

2. Baranyi Lajos képvisel

3. Mátyás Katalin képvisel

4. Simk né Jámbor Marianna képvisel

5. Terjék Katalin képvisel

6. Vida LászI né képvisel

7. Visontay István képvisel

8. Szádvári Erika aljegyzó
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