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Önkormányzati hírek 
 

 
 

 

 Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 28-i képviselő-

testületi ülésen fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló beszámolót. 

Az Önkormányzat a 2017. évet is eredményesen zárta. Ez főleg abban nyilvánul meg, 

hogy a biztonságos működtetés mellett az év végén 107.251.484.- Ft pénzkészlet állt 

rendelkezésre a bankszámlán. Ez a korábbi évek megtakarításaihoz mérten magasabb összeget 

mutat, mert 2017. évben több pályázaton is nyertünk támogatást – többek között a Petőfi S. 

utca aszfaltozására 14.959.362.- Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására 

45.467.614.- Ft-ot. Ezek a támogatások előfinanszírozottak, kivitelezésük ebben az évben 

valósul meg. 

Az önkormányzat 2017. évi bevételi főösszege 355.219.410 Ft volt, amelyből az 

adóbevételek összege: 24.358.126 Ft. 
 

Ebből:  -    gépjárművek súlyadója:   7.743.706  Ft 

- helyi iparűzési adó:            15.027.746  Ft 

- magánszemélyek kommunális adója: 1.364.631  Ft 

- Bírságok, pótlékok:                 222.043  Ft. 

 

2017. évi beruházásokra 42.814.130 Ft-ot költöttünk, míg a felújítások összege 

15.164.811 Ft volt. A 2017. évi beruházások, felújítások a teljesség igénye nélkül az alábbiak 

voltak: belterületi járdák felújítása, faluközpont kialakítása valamint a sportpálya 

vizesblokkjának megépítése. 

 

A képviselő-testület saját költségvetése terhére 2017. évben is nyújtott támogatást a civil 

szervezetek, s egyéb szervezetek részére: 

- Lajosmizsei Tűzoltóság       630.000 Ft 

- Ladánybenei Labdarúgó Club      625.000 Ft 

- Rendőrség                      15.000 Ft 

- Polgárőrség        300.000 Ft. 

 

Itt kell említést tenni arról, hogy a Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola állami 

fenntartású intézmény – költségvetését nem az önkormányzat finanszírozza - , azonban az 

önkormányzat az iskola igényeit figyelembe véve 1.000.000 Ft támogatást nyújtott az 

intézmény részére. 

 

Az önkormányzat az elmúlt évben is nyújtott szociális támogatást a településen élő 

rászorultak részére, amelynek éves összege 3.294.836 Ft volt. Nagy segítséget jelentett a 

rászorultaknak a fűtési időszakban nyújtott tűzifa támogatás, amelynek összege 1.275.588 Ft 

volt. Ezen támogatást a települési önkormányzat saját költségvetéséből, az általa rendeletben 

meghatározott szabályok szerint nyújtotta. 
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A Kormány a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel az 1072/2018. (III. 9.) Korm. 

határozatában döntött „A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges 

intézkedésekről” címmel, hogy a lakosságot úgynevezett rendkívüli téli fűtési 

rezsicsökkentésben részesíti. 

Ezen kormányzati döntés eredményeként jelent meg a földgázhasználókat érintően az 

egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított 

rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, majd a távhőszolgáltatást igénybe 

vevőket érintően a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére 

biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet. 

Azon lakossági fogyasztók esetében, akik nem távhővel, és nem földgázzal fűtenek 

- a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 

2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat, 

- a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges további 

intézkedésekről szóló 1205/2018. (IV. 5.) Korm. határozat, 

- a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli 

rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 

rendelkezik. 

A Kormányhatározatok alapján az országban 279 települési önkormányzat kapott központi 

támogatást a rezsicsökkentés finanszírozására, ebben Ladánybene nem szerepel.  

A fent leírtak figyelembe vételével települési önkormányzatunk – központi költségvetési 

támogatás hiányában – nem tudott a fával, szénnel fűtő háztartások számára 12.000 forintos 

téli rezsicsökkentést fizetni. 

Amennyiben a leírtakban változás történik – a település erre a célra központi költségvetési 

támogatást kap, – úgy az érintett lakosságot értesíteni fogjuk! 

 

A 2017. évben elnyert pályázati összegek felhasználása az elkövetkező hónapokban várható: 

- a Petőfi Sándor utca aszfaltozása augusztus hónapban, erről az érintett 

lakosságot időben tájékoztatni fogjuk, 

- a polgármesteri hivatal energetikai felújítása megkezdődött, várhatóan 

szeptember végén fejeződnek be a felújítási munkálatok. 

 

Ebben az évben is lesz közigazgatási szünet a polgármesteri hivatalban, ami az alábbi 

időpontokat érint: 

 

2018. augusztus 27 - 29. (3 munkanap) 

2018. december 27. – 28. (2 munkanap). 

 

 

 

A Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 

Kedves Szülők és Kollégák! 

   Örömmel töltött el, hogy olyan sokan búcsúztathattuk együtt ballagóinkat az idei tanévben. 

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik szívesen vettek részt ezen az ünnepségen, 

bizonyítván azt, hogy fontosnak tartják iskolánk további sorsának alakulását. Megragadom az 

alkalmat, hogy az "Alkossunk egy falut" védjegy alatt, melyet Kardos Attila Polgármester Úr 

meghirdetett, és mellyel mélységesen egyetértek, részét képezi településünk közösségi 
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formálásának azzal, hogy a ladánybenei gyermekek lakóhelyükön, az őket megillető 

legmodernebb pedagógiai és info-kummunikációs eszközök igénybevételével részesüljenek az 

oktató-nevelő munkában. 

Szeretném kérni azokat a szülőket, akik vélt vagy valós sérelmek miatt gyermekeiket másik 

iskolába iratták, fontolják meg döntésüket és irányítsák hozzánk gyermekeiket. 

Alkossunk egy közösséget, én is ezen dolgozom, pedagógus kollégáimmal együtt, már csak 

Önök hiányoznak Kedves Szülők! 

A felmerülő problémák megbeszélése mindenkor lehetséges, keressenek engem és 

kollégáimat bizalommal. 

   Mielőtt legtöbben megérdemelt nyári pihenőjükre mennének, beleértve Nagy Balázs 

mezőőrünket is, aki nagyon sokat segített tanulóink biztonságos iskolába jutásában, szeretném 

megosztani a Tankerülettől kapott igen fontos, hivatalosnak tekinthető információt. 

Mindannyian aggódva figyeljük a gyereklétszám ladánybenei kedvezőtlen alakulását, 

fogyását, ami sajnos országos tendencia. Iskolánkban ez most elsősorban a leendő első 

osztályt és kisebb mértékben, de érintheti a harmadik osztályt is. Reménykedünk a helyzet 

jobbrafordulásában, mindenesetre leírom a legrosszabb forgatókönyvet, ami előfordulhat: 

amennyiben a számított létszám nem érné el osztályonként a 14 főt, ebben az esetben kerül 

sor összevonásra, ez azonban kizárólag a készségtárgyakat (testnevelés, technika, rajz és 

ének) érinti. A fajsúlyosabb tantárgyakat-olvasás, írás, matematika, fogalmazás, de még a 

környezet is ide sorolandó- a csoportoknak külön órákban tartjuk, nem pedig összevontan. 

Remélem, hogy a bizonytalanságot és a kételyeket sikerült eloszlatnom, jó pihenést kívánok 

szülőknek, pedagógus kollégáknak és természetesen gyermekeinknek is. 

   Utóirat: iskolánk tanulói a tanév végén bentlakásos és napközis táborokban vehettek részt, a 

program folytatódik a következő tanévben is azokkal az évfolyamokkal, amelyek idén 

kimaradtak belőle. A pályázaton való részvételt az Oktatási Hivatal és a Kiskőrösi Tankerületi 

Központ tette lehetővé. Köszönet nekik, a szervezőknek-Kovács Szilvia, Ferenczi Henrietta, 

Sponga Bettina, Palakovicsné Menczel Juditnak, valamint minden segítséget nyújtó 

pedagógusnak, szervezetnek és magánszemélynek és természetesen Ladánybene 

Önkormányzatának. 

   Megjegyzés: az iskolánk idén nyáron is minden szerdán reggel 8-tól 10 óráig nyári ügyeletet 

tart. 

Mobil: 06/20-382-04-56 

E-mail: ferenc.mtys@gmail.com    

Üdvözlettel: Mátyás Ferenc, igazgató 

 
 
 
 
 

mailto:ferenc.mtys@gmail.com
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A Csiribiri Óvoda hírei 
 

Immár hagyomány óvodánkban, hogy május a kirándulások hónapja. Május 8-án a Tappancs 

csoport Budapesten az Állat-, és Növénykertben tett látogatást. Május 9-én a Manó csoport 

a Budakeszi Vadasparkban, és Visegrádon járt. Május 10-én a Csicsergő csoport Budapesten 

a Természettudományi Múzeumban, és az Eleven Park játszóházban járt. Mindhárom 

csoport számára igazi, maradandó élményt jelentett a kirándulás. 

Május 23-án bűvész járt az óvodában. Minden gyermek nagy örömmel és érdeklődéssel 

fogadta. Előadását még színesebbé tette azzal, hogy műsorába a gyermekeket is bevonta.  

Május 30-án, a középső-, és nagycsoportos gyerekek a helyi könyvtárban jártak, ahol 

bábelőadást tekintettek meg. Az előadás végén, kézbe is vehették a bábokat, játszhattak is 

velük, és a paraván mögé is bekukucskálhattak. 

Május utolsó heteiben gőzerővel készültünk az óvodai ballagásra, évzáróra. Minden gyermek 

igyekezett a próbákon figyelmesen, ügyesen részt venni, gyakorolni. A ballagás napját 

megelőzően, június 1-jén” bolondballagást” is rendeztünk a ballagó nagycsoportosainknak. 

Mindenféle mókás ruhába öltözhettek be, így járták körbe a falut. 

Ballagásunkra 2018. június 2-án került sor. Igazán színvonalas és egyben megható lezárása 

volt a 2017/2018-as nevelési évnek. Nagycsoportosaink életében véget ért egy szakasz, a 

játékkal teli óvodai élet. Az óvodát kezdő édesanyjuk kezét szorongató apróságokból, immár 

iskolába készülő komoly nagylányok, nagyfiúk lettek. Sok sikert, örömöt kívánunk az iskolai 

évekhez! Köszönjük mindenkinek, aki eljött és megtisztelt bennünket figyelmével. 
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Köszönetet mondunk a BeneLux Beach tulajdonosainak, hogy, ballagási rendezvényünkhöz 

felajánlották a vendégház szép környezetét. 

2018. június 7-én rendeztük immár hagyományos és vidám gyermeknapunkat a helyi 

sportpályán. Gyermekeink változatos, színes programok közül válogathattak. Úgymint 

ugrálóvár, vándor játszóház, ügyességi játékok, lovaglás, tűzoltóautó, rendőrautó 

bemutatója, kipróbálása. Beülhettek igazi kamionba és traktorba. Köszönet érte Oleácsik 

Bélának és Oleácsik Pálnak, hogy az apróságok rendelkezésére bocsátották a két járművet! A 

lovaglási lehetőségért pedig köszönet illeti Németh Józsefet és Trikkal Melindát. A 

gyermeknapi forgatagban megéhezett, megszomjazott ovisainkat finomságoktól roskadozó 

büféasztal várta. 

Óvodánk június 15-ig, az iskolai tanév végéig három csoporttal működött. Június 15. után 

összevontan, egy csoportban fogadtuk a gyermekeket. Júliusban kerül sor az óvoda teljes 

takarítására, fertőtlenítésére, karbantartási munkálatok elvégzésére.  

Eredményes, tartalmas évet hagytunk magunk mögött, óvodásaink fejlődését igyekeztünk 

minél sokoldalúbb, változatosabb élményekkel, eszközökkel, hatékony nevelő munkával 

elősegíteni. 

Köszönjük Polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek és Mindenkinek, aki bármivel 

támogatott, segített bennünket az év során. 
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Kellemes pihenést, kikapcsolódást kívánnak a nyárra minden kedves 

olvasónak a Csiribiri Óvoda dolgozói! 

                                                                    Fazekas Anita, Csiribiri Óvoda intézményvezető 

 

 

Alapítványi hírek 

 

A nemrég újra alakult Ladánybene Község Alapítvány tagjai minden hónapban összeülünk, 

hogy megbeszéljük a következő hónapok teendőit, terveit és az elért eredményeinket. 

Tevékenyen részt vettünk a falukarácsonyban és a majálisban. Már tervezzük a lecsófesztivál 

programját, de közben kaptunk olyan megkereséseket, ami a ladánybenei polgárok személyes 

segítségnyújtását szolgálja. Igyekszünk minden ilyen kérésnek eleget tenni és 

lehetőségeinkhez mérten a legjobb megoldást megtalálni, hogy hatékonyan és személyre 

szabottan tudjunk segíteni. Volt példa ilyen segítségre élelmiszercsomagban, ruhában, 

háztartási gépben és legutóbb anyagi segítségben. Ezt a célt szolgálja a már többször 

megszervezett ruhabörze is, vagy például a legutóbbi „Gyógyulj meg Árpi party”! Itt 

szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük azt a rettentően sok segítséget, amit 

kaptunk. Úgy a szervezésben, a hely biztosításában és minden más fajta támogatásban. Volt, 

aki jelenlétével, volt, aki támogatójegy formájában segítette munkánkat. Nagy örömmel 

tudatjuk, nagyon sikeres volt rendezvényünk, így továbbra is tudjuk segíteni Árpi 

gyógyulását.   Ezeket a segítségéket nem egyszer külsős segítőink közreműködésével tudjuk 

megvalósítani. Különböző korosztály, különböző tapasztalatokkal és kapcsolatokkal, így 

hatékonyan tudjuk segíteni egymás munkáját. Bárki megkeresésére nyitottak vagyunk és 

próbáljuk megtalálni mindenkinek a legjobb megoldást, hogy hatékonyak maradhassunk. Ezt 

a hatékony munkát nagyban segíti Ladánybene Község Önkormányzata és településünk 

vezetése. Csak így együtt közösen tudjuk településünket a fejlődés útján előre vinni. 

Terveink között szerepel kis irodánk falát polcrendszerrel beborítani, hogy betudjuk mutatni 

„Ladánybene kincseit”, magánházaknál összegyűjtött tárgyait, régiségeit. Ladánybenén 

végzett diákok eredményeit, kupákat, serlegeket és érmeket, ki miben volt sikeres. 

Ladánybene múltját megalapozó emberek felkutatása és bemutatása, hogy a mai fiatal 

generációk is megismerhessék településünkért sokat dolgozó embereket, akik ma már nem 

élnek közöttünk.  Mert a régi mottó még ma is él „Alkossunk egy falut! ”, ahogy a 

polgármesterünk mondja. Becsüljük meg értékeinket, hogy gyermekeink is megértsék, múlt 

nélkül nincs jövő. Ezért igyekszünk iskolánkat és óvodánkat segíteni, hogy fiataljaink helyben 

maradjanak. Eddig elért munkáinkba betekintést nyerhetnek, ha felkeresik a Ladánybene 

Községért Alapítvány facebook profilját. Itt mindig mindenről írott és képes beszámolót 

nyújtunk, hogy mindenki láthassa munkánkat. Külső segítőként bárkit szívesen fogadunk, 

minden új ötletre nyitottak vagyunk. Elérhetőek vagyunk akár személyesen, akár az 

alapitvany@ladanybene.hu e-mail címen.   

Ladánybene Községért Alapítvány nevében:  

Anett, Évi, Icu, Rita és Teri 

 
 

mailto:alapitvany@ladanybene.hu
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Tisztelt Lakosság! 
Kedves Szurkolók! 

2018. június 2-án befejeződött a Bács-Kiskun Megyei Északi Csoport Felnőtt III. osztályú labdarúgó 
bajnoksága. Ladánybene csapata a Ladánybenei LC, tisztes helytállással, sokáig az aranyéremért 
harcolva a bajnokságban 2. helyezést ért el, ezüstérmes lett. A bajnoki év során kisebb-nagyobb 
településekkel mértük össze tudásunkat, úgymint Orgovány, Kerekegyháza, Tiszaug, Kiskunfélegyháza, 
Ágasegyháza, Fülöpszállás, stb., rendszerint sikerrel. Az újjá szerveződött egyesület és csapat első nagy 
sikere ez, mely nem jöhetett volna létre elsősorban az Önkormányzat, azon belül is Kardos Attila 
polgármester Úr és a képviselő-testület tagjainak támogatása nélkül. Ezúton szeretnénk nekik 
köszönetet mondani, bízva további együttműködésükben! Köszönettel tartozunk a helyi 
vállalkozóknak, akik szintén segítették csapatunk munkáját. A sikeres évet magunk mögött hagyva 
büszkén mondhatom, hogy a hazai meccsekre egyre több gyerek és felnőtt szurkoló látogatott ki, 
buzdítva csapatunkat! Reméljük, mérkőzéseink elnyerték tetszésüket és hamarosan ismét találkozunk 
régi és új szurkolóinkkal.  
A csapat játékosainak és segítőinek jó pihenést kívánok a nyárra, remélem, jövőre újból együtt 
játszhatunk! 
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A Ladánybenei LC játékosai:  

 
Ács Krisztián, Németh Zsolt, Czanik Edvin, Obornyák Péter, Dóra Tamás, Koller Andor, Fodor Zoltán, 
Pető Norbert  
Horváth László, Hrubos Sándor, Koller Dávid, Tóth Zalán, Nagy Bálint, Czanik Viktor, Hriazik Attila 
A képről hiányzik: Karlik László (edző), Karlik Martin, Konfár Krisztián, Dodan Constantin Petre, 
Szombati Krisztián, Petrik József, Sulyok Barnabás, Csóri Arnold, Balis István, Gulyás Péter 

  
 
 
 

A bajnokság végeredménye:  
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GRATULÁLUNK ! 

 

 

Jámbor Andrásné tanítónő 
részére 2018. tavaszán adták át a 

Neumann János Egyetem 

GYÉMÁNTDIPLOMÁJÁT 60 

éven át kifejtett szakmai 

tevékenysége elismeréseként. 

Ebből az alkalomból köszönti őt 

nagy-nagy szeretettel családja, 

kívánva erőt, egészséget és még 

sok örömöt az életben. 

 

Szívből gratulálunk Ella 

néninek! 

Kívánunk sok boldog nyugdíjas 

évet! 

 

Ladánybene Község 

Önkormányzata, 

a Képviselő Testület 

és minden volt tanítványa 

 

 

 
 

A ladánybenei gyógyszertár nyitva tartása szabadság miatt: 

 

 
2018.08.13. - 2018.08.24 között 
 

Hétfő: 08.00 – 13.00 

Kedd: 12.00 – 17.00 

Szerda: 08.00 – 13.00 

Csütörtök: 12.00 – 17.00 

Péntek: 08.00 – 13.00 

 
 

Dr. Rácz Imre Gábor háziorvos 2018. augusztus 16-tól, 2018. szeptember 1-ig 

szabadságon lesz. 

Helyettesítése a megszokott rend szerint zajlik. 
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