Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő utca 56.
Telefon : 7 6 l 555-284, 7 6 l 555-285
Email : lbene@ladanvbene.hu

Ladánybene Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

7lzol+.
2014. június 19-i

ülésénekjegyzőkönyve

Rendelet: I0/2Ol4. (Vl,25.) rendelet a201,4. évi költségvetési rendelet módosításáról
Határozat: 48

-

51(Vl. 19,) határozat

J

EGyzőröruyv

Készült: 2014. június 19 - én a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
Jelen

vannak:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző

Baranyi Lajos alpolgármester
Mátyák Katalin képviselő
Simkóné Jámbor Marianna képviselő
Terjék Katalin képviselő
Vida Lászlóné képviselő
Visontay lstvá n képviselő
(7 fő)

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jegvzőkönwvezető:

J

urászik Erika előadó

Kardos Attila polgármester: 14.00 órakor köszöntötte
testület ülésénminden képviselő jelen van.

A ieevzőkönw

hitelesítésérefelkérte: Visontay lstván és Vida Lászlóné képviselőket.

A Képviselő-testület
Kardos Attila

a megjelenteket, elmondta, hogy a képviselő-

a

jegyzőkönyv hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta.

- polgármester: javasolta,

hogy a képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1,. Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok

2.
3.
4.
5,
6.

Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2Ot4. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Előterjesztés az ,,Aranyhomok" KistérségfejlesztésiEgyesület Alapszabályának
módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester
Beszámoló a LadánybeneiCsiribirióvoda 20t3lt4-es tanévben végzett munkájáról
Előteriesztő: Vida Lászlóné - megbízott intézményvezető
Beszámoló a Ladánybenei Polgárőr Egyesület munkájáról
Előteriesztő: Fehér Gábor - az egyesület elnök
Egyebek

NAplRENDt poNToK

rÁReyRusR:

1.

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

Kardos Attila

-

polgármester: elmondta, hogy az eltelt időszakban nem vo|t lejárt határidejű
határozat, így arról beszámolni nem tud.

2.

Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2Ot4.

rendeletének módosításá ra
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

évi költségvetési

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy minden évben szokásos rendelet-módosítás került
képviselők elé, ez kizárólagaz előirányzatokat tartalmazza, a teljesítésekre vonatkozóan nem,

a

A képviselők részéről észrevétel,hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőket szavazásra kérte.

A képviselő-testület 7 igen

szavazattal

alkotja:

A rendeletet a jegyzőkönyv

3.

Előterjesztés

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alábbi rendeletet

1. számú melléklete tartalmazza.

az

,,Aranyhomok" KistérségfejlesztésiEgyesület Alapszabályának

módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila

Kardos Attila

-

-

polgármester

polgármester: ismertette

a

képviselőkkel az Aranyhomok Kistérségfejlesztési

Egyesület Ala pszabá lyának módosításá ra vonatkozó előterjesztést.

- képviselő: kérdezte, hogy mely teIepülések és miért léptek ki, illetve érinti-e a
hivatal kérdésétaz, hogy Kunbaracson is van telephelye az Egyesületnek.

Visontav tstván
közös

Kardos Attila - polgármester: nem jelent semmit, hogy a telephely Kunbaracson van, csak a hivatal
működésében tá rsultunk.
A képviselők részérőlegyéb hozzászólás, észrevételnem hangzott el, így Kardos Attila
szavazásra bocsájtotta a határozati-javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
hozta:

-

-

polgármester

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alábbi határozatot

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testületének 48/2014. (Vl. 19.) határozata
Az,,Aranyhomok" KistérségfejlesztésiEgyesü!et Alapszabályának módosítása
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kardos Attila
polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ,,Aranyhomok"
KistérségfejlesztésiEgyesület Alapszabályának módosítását a határozat melléklete szerinti,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal,
Határidő: azonnal
Felelős: Kardos Attila - polgármester

4,

Beszámoló a LadánybeneiCsiribirióvoda 20I3lL4-estanévben végzett munkájáról
Előteriesztő: Vida Lászlóné - megbízott intézményvezető

Vida Lászlóné - intézménwezető: szóbeli kiegészítéskéntelmondta, hogy az évzáró értekezlet
megtartották az óvodában, ez a beszámoló is elhangzott. Pályázaton sikerült támogatási pénzt
nyerni, amely jelentőse segítette m un kájukat.

Visontav lstván

-

képviselő: kérdezte, hogy miért maradt vissza két gyermek, magatartásbeli

probléma-e? Ki lesz az új dajka?

Vida Lászlóné

-

intézménwezető: nem, csak lehetőség van rá, hogy egy évvel később menjen

iskolába. A dajka a konyhából kerül át, oda pedig a hivata|ból kerül át a takarítónő.

Visontav !stván - képviselő: vannak-e HHH-s gyerekek?

Vida Lászlóné

-

intézménwezető: igen, de számuk folyamatosa változik, olyan feltételek vannak

megállapítva, amely alapján sok gyermek kiesik a körből,

Visontav lstván - képviselő: kérdezte, hogy a szülők mennyire mozgathatóak?
Vida Lásztóné - intézménwezető: ha anyagilag nem is tudják segíteni azóvodát, munkával azonban
igen.

A képviselők részéről egyéb hozzászőlás, észrevételnem hangzott el, így Kardos Attila
szavazásra bocsájtotta a határozati-javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
hozta:

-

eIlenszavazat és tartózkodás nélkül

-

-

polgármester

alábbi határOzatot

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 4912014. (Vl. 19.) határozata
_a Csiribiri Óvoda működésének beszámolójáról
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a ladánybenei Csiribiri
Óvoda intézményvezetőjének beszámolóját az óvoda 2013-14-es tanévben végzett
munkájáról.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. június 19.

5.

Beszámoló a Ladánybenei Polgárőr Egyesület munkájáról
Előteriesztő: Fehér Gábor - az egyesület elnök

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy már az előző képviselő-testületi ülésen is napirendre
tűzte a testület a polgárőr egyesület munkájáról szóló beszámolót, melyre az egyesület elnöke egyéb
elfoglaltságra való hivatkozással nem jelent meg. A mai ülésen ismételten napirendre tűztük a
beszámolót, azonban a mai ülésen sem jelent meg az egyesület elnöke. A polgármester Úgy véli, hogy
az egyesület elnökének változtatni kellene a hozzáállásán.
Mátvás Katalin

- képviselő:

Farkas lstván fogja össze a polgárőröket.

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: véleménye szerint nagy szűkség van rájuk, olyan személynek
kellene irányítani őket, akire lehet számítani,
Teriék Katalin
tájékoztatva.
Kardos Attila

-

képvisető: sok alaptalan vád éri őket, nincs összetartás,

- polqármester:

a lakosság nincs kellőképpen

olyan vezető kellene, aki kiáll a tagság mellett.

Mátvás Katatin - képviselő: személyes rossz tapasztaIata eddig nem volt a polgárőrségben.
Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy próbál beszélni az egyesület elnökével, s igyekszik
rendezni a polgárőrséggel kapcsolatos negatív észrevételeket.
Döntést a képviselő-testület nem hozott e témában.

6.

Egyebek

-

Bene Vitéz Általános !skoIa támogatási kérelme a nyári táboroztatáshoz

Kardos Attila - poleármester: ismertette a képviselőkkel az általános iskola kérelmét,melyben
hátrányos helyzetű diákok táboroztatásához kér anyagi támogatást - 20 ezer Ft-ot,
képvise|ők részéről hozzászólás, észrevételnem hangzott el, Így Kardos Attila
szavazásra bocsájtotta a határozati-javaslatot.

A

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
hozta:

-

-

a

polgármester

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alábbi határozatot

Ladánvbene Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 50/2014. íV!. 19.) határozata
a hátrányos helyzetű diákok nyári táboroztatási támogatása
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Kerekegyházi
Gyermekjóléti Szolgálat és a ladánybenei Bene Vitéz Általános tskola szervezésében a

hátrányos helyzetű diákok nyári táboroztatásához 20.000 Ft támogatást biztosít a 2Ot4. évi
költségvetésben az általános tartalék terhére.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. június 30.

-

Leader HACS kérelme

Kardos Attila - polgármester: ismertette a Homokhátság FejlődéséértVidékfejlesztési Egyesület
kérelmét, melyben kérte, hogy a 201_2-ben biztosított tagi kölcsönre vonatkozó szerződést a tagok
20]-9. december 31-ig hosszabbítsák meg.

A képviselők részéről hozzászólás, észrevételnem hangzott el, így Kardos Attila -

polgármester

szavazásra bocsájtotta a határozati-javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal
hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül

-

alábbi határozatot

Ladánvbene Közsée önkormánvzat KépviseIő-testületének 51/2014. (Vl. 19.) határozata a
LEADER HACS tagi kölcsön meghosszabbításáról
HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER HACS jogcím birtokos
Homokhátság FejlődéséértVidékfejlesztési Egyesület (képviselő: Kutasi Ferenc - elnök) - kel
kötött kölcsönszerződés alapján , annak működési kiadásainak előfinanszírozása céljából
lakosságarányosan 18O Ftltő összegű tagi kölcsönt 2Ot9" december 31. napjáig
meghosszabbítja, iIletve rendelkezésre bocsátja a2OO7. évi KSH adatok alapján megállapított
lakosságszám szerint.
Végrehajtás ütemezése: 2014. június 30.
A tagi kölcsönszerződés-módosítása aláírására a potgármester a képviselŐ-testület
felhatalmazza.
Határidő: 2014. június 19.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: tájékoztatta a képviselő-testü|etet arrÓ|, hogy az önkormányzatnak
jelenleg több mint 30 millió Ft lekötött pénzeszköze van, tájékoztatta a testületet arról, hogy folyik az
útépítés.

A képviselők részérőlhozzászólás, észrevételnem hangzott el, így Kardos Attila
képviselő-testület nyílt ülését15.00 órakor bezárta.

-

polgármester
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' Kardos Attila

szádvári Erika
aljegyző

polgármester
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JELEl\LÉrI ív
Készült: Ladánybene Községi Önkorm ányzat Képviselő-testuletének
2al4.június 19 - i ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

2. Baranyi Laj os képviselő
3. Mátyás Katalin képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő
5. Terjék Katalin képviselő
6. Vida Lászlőné képviselő
7. Visontay István képviselő

8. Szádvái

Erika aljegyző
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