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Ladánybene Kcizség Onkormányzat
Képvisel -testtiIete
l712016.

i,i

2016. november 29-i
!ésénekjegyz kcinyve

Határozat:72 - 75 12016. (Xl .29,) határozat
Rendetet: 13t2O16, (Xll. 01 .) onkormá nyzati rendelet

- a kozterulet-használat
díjakról szoló 1412013, (Xl.
kózterület-használati
a
eljárásról,
kapcsolatos
engedélyezésével
módosításáról
25,) onk ormányzati rendelet

JEGYZOKONYV

Késztilt: Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testületének 2016. november

ülésén

Jelen

vannak:

29-i

Kardos Attila polgármester
Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván
képviselok (7 fo)
Szádvári

Erika

aljegyzó

(Jelenléti ív mellékelve)

Jeqvz konvvvezet : Jurászik Erika eloadó
Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy
képviselo-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fó képviselobol7 'fó jelen van.
A ieqvz

k

a

nvv hitelesítésérefelkérte: simkóné Jámbor Marianna és
Visontay lstván képviseloket.

A Képviselo-testület

a

jegyzokonyv hitelesítok személyéretett javaslatot elfogadta.

Kardos Attila polgármester elmondta, hogy a kikuldott napirendi pontokban változást
tortént, hiszen az egészségugyialapellátásra vonatkozó onkormányzati rendelethez a
módszertani kozpont véleményétnem kaptuk meg , ezérl, nem kerül megtárgyalásra
napirendrol levételre kerül. A meghívó kiküldését koveten a kozmrjvelodési megállapodás
megkotésérevonatkozó kérelem került benyujtásra, amely a napirendek kózé felvételre
került.

A képviselo-testület az alábbi módosított napirendi pontokat fogadta el.

1. Jelentés a képvisel -testiilet által hozott lejárt határldejti határozatok
végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila

-

polgármester

2. El terjesztés Ladánybene Kozség Onkorm ányzat kcizterí,ilet használati
rendeleténe k módosításá ra
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

terjesztés a nem kcizmíível cisszegy jt tt háztartási szennyvíz begy jtésére
vonatkozó kcizszolgáltatási szerz dés módosítására

3. Et

El terieszt

4, El
El

5.

: Kardos Attila

-

polgármester

terjesztés a kozmíivel dési megállapodás megkotésére
teriesztó: Kardos Attila - polgármester

Egyebek
ajánlat a belter Ieti utak, vízelvezet árkok karbantartási munkálataira

-

Nap!rendi pontok tárqva!ása:

1. Jelentés a képvisel -testi,ilet által hozott lejárt határidejííhatározatok
végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila

-

polgármester

polgármester az alábbiak szerint ismertette a lejárt határidejtl határozatok
vég rehajtásáról szóló beszámolót:
- koltségvetésikoncepcio alapján elkezdodott a 2017. évi tervezési munka, problémát
fog jelenteni a most elfogadott megállapodás a garantált bérminimumról osszességében jelentos éves béremelést eredményez a 161,250 Ft. Jelenleg nem
ismert, hogy Kormány ezt az osszeget hogyan fogja kompenzálni.
- A Ladánybenei Labdarugó Club támogatása átutalásra került.

Kardos Attila

-

A képviselok részérola napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem hangzott

A

képviselo-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta.

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kcizség Onkormánvzat Képvisel -testi.iletének 7212016. (X!.

29.)

határozata
Jelentés a lejárt határidejíi határozatok végrehajtásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Onkorm ányzat Képvisel -test lete Kardos

Attila

polgármester jelentéséta lejárt határidejíí határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
Felel s: Kardos Attila

Határid

-

polgármester

: 2016, november 29,

2, El terjesztés Ladánybene Kozség Onkorm ányzat kciztertilet
rende!etének módosítására
EI terieszt : Kardos Attila - polgármester

használati

az elózó képviselo-testületi Ülésen
piac területén a helyPénz osszegét
lévo
kozpontjában
falu
lenne
a
ettrangzott, hogy célszeru
akik indokolatlanul na9Y
szemben,
azokkal
emelni , Ézvisszatartó erejrí intézkedéslenne
területet foglalnak el.
polqármester: elmondta, hogy

Kardos Atti!a

-

Visontav lstván

- képvisel : elmondta,

hogy a bizottság megtárgyalta az elóterjesztést, s

elfog ad ásra j avasolj ák.

A képviselok részéról egyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A

képviselo-testület 7 igen szavazattal
rendeletet alkotta:

A

rendeletet

a

-

el,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

jegyz ki5nyv melléklete tartalmazza.

terjesztés a nem kozmíivel cisszegyíijtott háztartási szennyvíz begY jtésére
vonatkozo kozszolgáltatási szerz dés módosítására

3. El

El terieszt

:

Kardos Attila

-

polgármester

Kardos Attila - Po|qármester: elmondta, hogy a k zszolgáltatási szerzódés december 31.
naPjával lejár, s lejárta elott szükségessévált annak meghosszabbítása.
VisontaV lstván - kéPvisel : elmondta, hogy a bizottság az eloterjesztést megtárgyalta, s
elfogadásra javasolja. Kérdezte, hogy mi van a szennyvízhálozat kiépítésével,van-e róla
információ.

kardos Attila - polgármester: a pályázat rendben van bármikor beadhato, azonban csak
PálYázatÍ kiírás nincs. Nagy elonye a településnek, hogy Felsolajossal együtt alkot egy

korzetet.

Mátvás Ferenc

- képvisel : a 2019. december

31. távolinak trjnik.

Szádvári Erika - alieqvz : a kozszolgáltatási szerzódés maximum 10 évre kotheto,
Visontav lstván

- képvisel : kérdezte, hogy

mi a helyzet a furt kutakkal kapcsolatban?

Szádvári Erika - alieqvz : 2018, december 31-ig minden meglévo engedély nélkul létesített

kutra fennmaradási engedélyt kell kérní,amelyhez tervdokumentációt is csatolni kell. Ebben
az esetben a kérelmezo mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól,

A képviselok részérola napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

A

képviselo-testület
határozatot hozta,

7 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kozséq Önkormánvzat Képviset -testiitetének 7312016. (X!.
határozata

29.)

a nem

kozmíivel cisszegytíjtcrtt háztartási szennyvíz begyíijtésérevonatkozó
kcizszolgáltatási szerzódés 1 . számu módosításáról
HATÁROZAT
Ladánybene Kozség Onkorm ányzat Képvisel -testtilete, dcint, hogy a Kuszaka
2004. Bt-vel, - 6090. Kunszentmik!ós, Liszt F. u. 10. szám - s a képvisel -testí.ilet
912015. (ll. 24.| határozatával elfogadott nem kozm vel cisszegyííjtcitt háztartási
szennyvíz begy jtésérevonatkozó kcizszolgáltatás biztosításra 2015. március í.
napjátóI 2016. december 31. napjáig megkotcitt kozszolgáltatási szerz dést 2015.
március 1. napjátol 2019. december 3í. napjáig módosítja.
A képvisel -testtilet felhatalmazza - Kardos Attila - polgármestert _ a módosított
kcizszolgáltatás szerzódés aláírására, mely jelen határozat mellékletétképezi.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid :2016. december 31.

4. El

terjesztés a kcizm vel dési megáltapodás megkotésére
: Kardos Attila - polgármester

El terieszt

Kardos Atti!a - polgármester: elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán megkereste az
Aranyhomok KistérségfejlesztésiEgyesulet részérolLakó Sándor, aki elmondta, hogy
lehetoség nyílik arra, hogy a ladánybenei általános iskola tanulói és óvodásai kézmtíves
foglalkozásokon, mtihelylátogató kiránduláson, témahéten,okológiai programon részt

vegyenek. Amennyiben az onkormányzat jóváhagyja a kozmuvelodési megállapodást, ugy a
gyermekek számára ingyenes.

Mátvás Ferenc

- képvisel : jónak

Vida LászIóné

- képvisel : nagyon

Visontav lstván

A

tartja a kezdeményezés, Kunadacs már csatlakozott.

sok érdekes programot ígértekaz óvodások részéreis.

- képvisel : támogatja

a megállapodás aláírását,

képviselok részérola napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,hozzászólás nem

hangzott el.

A

képviselo-testület
határozatot hozta.

7 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kozséq Önkormánvzat Képvisel -testtiletének 74120í 6. (Xl.

29.)

határozata
a kcizmr,ivel dési megállapodás megkotésérl

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Onkorm ányzat Képvisel -testi,ilete a Kiskunsági
Hagyomány rz , Kézmíives és Turisztikai Egyestilet (Kerekegyháza, Kunpuszta
81.) -tel kcizm vel dési megállapodást kot.
A képvise! _testi,ilet fethatalmazza Kardos Attila - polgármestert az el terjesztés
mellékletétképez kozmíível dés megállapodás aláírására.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid

-

: 2016. november 29,

Egyebek

-

ajántat a belteriileti utak,

vízelvezet árkok karbantartási munkálataira

Kardos Attila - polgármester: tájékoztatta a képviselóket a belterületi utak burkolatainak
es a nozzatartozo padka, vízelvezetó és szikkasztó árkok karbantartási munkálatairól.
Elmondta, hogy a kivitelezés már szerves része a tavasszal kezdodo munkálatoknak.

A

képviselok részérola napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,hozzászólás nem

hangzott el.

A

képviselo-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kozséq Onkormánvzat Képvisel -testtiletének 75/20í 6. (Xl.

29.1

határozata
a beltertileti utak, vizelvezet árkok karbantartási munkálatairó!

HATÁROZAT

Ladánybene K zség Onkorm ányzat Képvisel -testi,ilete dont, hogy a kÓ.-zség
belteriiletén lév utak burkolatainak és a hozzátartozo padka, vízelvezet és

szikkasztó árkok karbantartási munkálatainak elvégzéséhez2016.

évi

kciltségvetésében- a kozutak fenntartásának támogatása terhére 3.5oo.0oo Ft, azaz
i l l ió-cjtsz ázezer fori ntot biztosít.
A kéPvise| -testrilet az elóterjesztés mellékletétképez megállapodást jóváhagyja, s
felhatalmazza Kardos Attila - poIgármestert a vállalkozási szerz dés aláírására.
Fele! s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016. december 31.
háromm

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a Lajosmizsei Tűzolto

Egyesulet
megkereste, hogy nehéz lesz nekik kigazdálkodni a béremeléseket, melynek megoldásában
segítségetkér,
Tóth Árpád

- képvisel : mennyit

adunk nekik évente?

Kardos Attila - polqármester: 1.3 millió Ft-ot, amely elozetes számítások szerint 2 millió Ft-

ra emelkedne.

Mátvás Ferenc
Tóth Árpád

- képvisel : tegnap

voltak az iskolában,

- képvise! : a támogatási

osszeggel elszámoltak?

Szádvári Erika - alieqvz : a támogatási osszeggel írásban elszámoltak.
Mátvás Ferenc - képvise! : a lakosság hiányolja a kerékpártárolót a temetonél, illetve a
piactéren.
Tájékoztatta a képviseloket arról, hogy az Értél<tárBizottság holnap ülésezik, valamint kérte,
hogy az Árpádkori-templomnál a táblát ujítsák már fel. Hiányolta továbbá a mrjvelodési
háznál az épületet jelzo táblát,
Kardos Atti!a - polgármester: megnézzük, s a felvettet problémákra megoldást keresünk.
Elmondta, hogy a Níva javításra szorul, csak annyit végzünk el ralta, ami az üzembiztos
mukodéshez feltétlenul szükséges.

képvisel : tájékoztatta a képviseloket, hogy a gázterv megérkezését
kovetoen elkezdodik a felujítás a konyhában, amely pár napos leállást eredményez, Az

Vida LászIóné

-

étkeztetésmegoldásában Baranyi Lajos nyujt majd segítséget,tolük vásároljuk az ebédet.

A

képviseló-testület ülésénegyéb nem hangzott el, ezért. Kardos
ülést 17 .30 órakor bezárla.

Attila polgármester az
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