JEGYZ KONYV

Késziilt: Ladánybene Kozség Onkormányzat Képviselo-testületének 2016, szeptember

ülésén

Jelen

vannak:

20-i

Kardos Attila polgármester

simkóné Jámbor Marianna

Tóth Árpád

vida Lászlóné
Visontay

lstván

képviselok (5 fo)

Szádvári

Erika

aljegyzó

(Jelenléti ív mellékelve)

Jegvz konvvvezet : Jurászik Erika eloadó
Kardos Attila polgármester: 16.00 órakor koszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselo-testületi ülés határozatképes, mivel 7 t képviselobol 5 fo jelen van.
A ieqvz konvv hitelesítésérefelkérte: Tóth Árpád és

Visontay lstván képviseloket.

A Képviselo-testület

Kardos Attila

-

a

jegyzokonyv hitelesítok személyéretett javaslatot elfogadta.

polgármester: ismertette a napirendi pontokat, s a képviselo-testület az

alábbi napirendre vonatkozo javaslatot fogadta el:

NAP!RENDl PONTOK:

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

2, El

-

polgármester

terjesztés a Vizikcizmíi Gcirdi,il Fejlesztési Terv véleményezésére
: Kardos Attila - polgármester

El terieszt

3,

Jelentés a 2016. évi kciltségvetésl. félévivégrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

4, T jékoztató az Aranyhomok KistérségiEgyesi,ilet
El terieszt : Kardos Attila - polgármester
5. El terjesztés a Ladánybenei Csiribiri Óvoda
munkatervére
El terieszt : Kardos Attila

6.

Egyebek

-

polgármester

2015. évi munkájáról

2016-20í 7-es nevelési évének

Napirendi pontok tárgya!ása

:

1, Jelentés a képvisel -testí,ilet által hozott lejárt határidejíi határozatok
végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila

-

polgármester

polqármester: az alábbiak szerint ismertette a lejárt határidejti határozatok
vé9 rehajtásáról szóló beszámolóját:

Kardos Attila

-

-

mezoori álláshelyre benyújtott pályázók értesítésemegtortént, a mezóór Nagy Balázs
a mai nap letette a mezóóri vizsgát,

- az

adósságkonszolidációban

részt nem vett onkormányzatok támogatására

a

pály ázat benyujtásra keru lt, befog adták, el bírálása folyam atban van,

-

Telekommal a bérleti szerzódés módosításra kerult,

-

rendezési terv vé9legesítésemegtortént,

-

fiatal házasok a támogatást megkapták,

-

az Agrárkamara dontése elleni fellebbezést elbírálásáról a dontés megkuldésre került

a feleknek, illetve a Foldhivatalnak.

Visontav István

- képvisel : kérdezte, hogy

Szádvári Erika - alieqvz

: most kezdett,

mi a véleményaz uj mezóórról?

egyelore a lakosság részérolpozitív.

- képvisel : volt-e az Agrárkamara részérolvisszajelzés az onkormánYzati
a lecsengése?
Mi
volt
dontésról.

Vlsontav tstván

- alieqvz : az Agrárkamarának

Szádvári Erika

a dontést nem kellett megkÜldeni, csak

Fffiza1elzésnemvolt.Ahivatalbanpedigazérintettszemélynemminden

a

esetben kommunikál.

Visontav lstván
Tóth Árpád

- képvisel : a testuleti

tagokon a véleményüket nem lehet számon kérni.

- képvisel : az onkormányzati

alkalmazott nyugodjon le, s állítsa le magát.

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy ó

- képvisel : elmondta,

Vida Lásztóné

áX vele munkakapcsolatban.

hogy ó is észrevette a változást, ezen keresztul már

ffimugyállnakamunkához,valószíntj,ho9ybefolyássalVana
m

unkavégzésükre.

kardos Attita

-

polqármester: kérte mindazokat, akiknek munkavégzésre van szükségük

email-ben jelezzék, o majd elbeszélget vele.

Vida Lásztóné

-

képviset : kérdezte, hogy nem lenne- e jobb, ha a kozmunkások

hozzá lartoznának?

Kardos Attila - polgármester: nem támogatja.

nem

A

képviselok részérola lejárt határidejtí határozatok végrehajtásával kapcsolatban egyéb
kérdés,észrevételnem hangzott el.

A

képviselo-testület 5 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kozséq Önkormánvzat Képvise| -testi,iletének 62/2016. (!X.

20.1

határozata
Jelentés a lejárt határidejii határozatok végrehajtásáról

HATAROZAT

Ladánybene K<izség Onkorm ányzat Képvisel -testí,ilete Kardos Attila
polgármester jelentéséta lejárt határidej határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016, szeptember 20,

2. El

terjesztés a Vizikcizmíj Gcirdtil Fejlesztési Terv véleményezésére
: Kardos Attila - polgármester

El terieszt

Kardos Attila - polqármester: ismeftette az eloterjesztést, kérte a képviselok véleményét.

Visontav tstván

-

képvisel : a trizcsapok fontosak, elavult a rendszer, támogatja

a

határ ozati-j avasl at elfog ad ását.

A képviselok részéról egyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A

képviseló_testulet
határozatot hozta:

5 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testtiletének 63/2016. (lX.

20.)

határozata
Vízikcizmíi Gcirdí,il Fejlesztési Terv véIeményezése

Határozat
Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testülete a Bácsvíz Zrt, - mint ellátásért
felelos - által elkészített 2017-2031 idoszakra vonatkozó Gordülo Fejlesztési Tervet
elfogadja azzal a kiegészítéssel,hogy az országos tűzvédelmi szabálYzatról szóló
54t2o14, (Xl1.5.) BM. rendelet 76. (1) bekezdése alapján eloírtaknak megfeleloen a
utemezetten biztosítsa.
Fejlesztési Terv a hiányzó trjzcsapok kiépítését
polgármester
Felel s: Kardos Attila Határid : 2016, szeptember 20.

3.

Jelentés a 2016. évi koltségvetésl. félévivégrehajtásáról

El terieszt

: Kardos Attila

-

polgármester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy kotelezó feladat a képviselók tájékoztatása
az elso félévesgazdálkodásról, azonban minden évben tájékoztatásul bekerül a képviselok

elé,

Vida Lászlóné

- képvise! : uj pénzügyes kollegával

onkormányzat anyagilag jól áll,

Visontav lstván

megismerkedtek, véleményeszerint az

- képvisel : kik az uj pénzügyesek?

Kardos Attila: Jánki Anikó és segítónek átmenetileg a volt gazdálkodási elóadó, Fekete
Katalin.

Visontav lstván

- képvisel : reméli, hogy

megtalálja a helyét, s lehet rá számítani.

A képviselok részéról egyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A

képviselo-testület 5 igen szavazattal
határozatot hozta.

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

ánvbene K

határozata

Jelentés a 2OL6. évi kciltségvetés l. félévivégrehajtásáról
Határozat

Ladánybene Kozség Önkormányzatának Képviselo-testülete elfogadja a polgármester
jelentéséta 2016, évi koltségvetésl. félévivégrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel
együtt.

Felel sj. Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016. szeptember 20,

4

Tdjékoztató az Aranyhomok KistérségiEgyesiilet 2015. évi munkájáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

polqármester: ismertette az eloterjesztést, elmondta, hogy leginkább

a

Híros Hét rendezvénnyel kapcsolatosan ismerhetjük,

A képviselók részéról kérdés,észrevételnem hangzott

A

képviselo-testület 5 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Önkormánvzat Képvisel -testtileté[gk 65/2016. (lX.

határozata
az Aranyhomok KistérségiEgyesület 2015, évi munkfiáro| beszámoló

HATAROZAT

20.)

Ladánybene Kcizség Önkormányzat Képviseló-testtilete az Aranyhomok Kistérségi
Egyestil et 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja,
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016, szeptember 20.

5. El terjesztés a Ladánybenei Csiribiri Ovoda
munkatervére
El terieszt : Kardos Attila

-

2016-2017-es nevelési évének

polgármester

Kardos Attila - polqármester: kérte az ovodavezetot, hogy ismertesse az eloterjesztést.
Vida Lászlóné - óvodavezet
Tóth Arpád

:

szóbeli tájékoztatást adott a munkatervrol

- képvisel : kérdezte, hogy

Vida Lászlóné - óvodavezet
Visontav lstván

: 58 gyermek.

- képvisel : sok

Vida Lászlóné - óvodavezet

hány gyerek jár az óvodába?

hátrányos helyzetrí gyermek van?

: igen.

Tóth Árpád - képvisel : amikor a piacon megjelenik árus, minden óvodai dolgozó ott van,
ez munkaidoben torténik?

Vida Lászlóné - óvodavezet

:

van aki munkaidon kívul van, de o is elszokta óket engedni.

A képviselok részérl egyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A

képviselo-testület
határozatot hozta:

5 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Önkormánvzat Képviset -testtiletének 66/2016. (lX.

határozata
a Ladánybenei Csiribiri Ovoda 2016-20í7-es nevelési événekmunkaterve

20.)

HATÁROZAT
Ladánybene Kozség Onkorm ányzat Képvisel -testtilete a Ladánybenei Csiribiri
Ovoda 2016-20í 7-es nevelési événekmunkatervét elfogadja.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016, szeptember 20.

6.

Egyebek

-

Bursa Hungarica Ösztondíj rendszer

Kardos Attila - potqármester: elmondta, hogy az onkormányzat minden évben
csattakozott a Bursa Hungarica Ösztondíj rendszerhez, ebben az évben is kérte a
képviseloket a csatlak ozáshoz.

A képviselok részérolegyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A

képviselo-testület
határozatot hozta:

5 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Ktizség Onkormánvzat Képvisel -testi.iletének 67 n16. (!X.

20.1

határozata
Csatlakozás a Bursa Hungarica Onkormányzati Osztiindúpályázathoz

Határozat
1.)

2.)

Ladánybene Kozség Önkorm ányzata a jogszabályoknak megfelel en kifejezett és
visszavonhatatlan dontést hoz arr l, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzet
fels oktatási hallgatók, illet leg fels oktatási tanulmányokat kezdcí fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati
Ösztond íjpályázat 2017 . évi fordulójához.

onkormányzat a felscjoktatási hallgatók számára, valamint a fels oktatási
tanulmányokat kezdcí fiatalok részérekiírandó Bursa Hungarica Fels oktatási

Az

Önkorm ányzati Ösztond íjpályázat 2OL7 . évi fordulójának Általános Szerzódési Feltételeit

elfogadja, és kotelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerz dési Feltételekben foglaltaknak
megfelel en jár el.
3.)

4.)

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvisel -testülete ugy dont, hogy az ónkormányzat
által nyrijtott támogatás egy fóre escí havi osszege az Emberi Ercíforrások Minisztériuma
hivatalos lapjában a Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztondíjrendszer
intézményitámogatására kózzétett egy f re es havi osszeg.

Az onkormányzat kotelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Fels oktatási
Önkormányzati Ösztondíjrendsze r 2OI7 . évi fordulója keretében a beérkezett

pályázatokat és

a

pályázatokról

hozott

dontést

a

hllp i//tluww,eps,r.hu/ pe,rb_ursa/onldtonkbelep.aspx internet címen elérhetcíEPER-

Bursa rendszerben rogzíti.

5.) A Képvisel -testulet

megbízza a polgármestert, hogy az Általános Szerz dési Feltételek
elfogadását igazoló nyilatkozatot legkés bb 2OL6. október 3. napjáig juttassa el az
Emberi Er forrás Támogatás Kezel részére.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid :201,6. október 3.

-

képvisel : fel kellene mérni a kozvilágítási lámpákat, hogy hol van
esetlegesen rossz. A temeto kerítésmindig tele van biciklivel, jó lenne egy kerékpár
tárolót telepíteni. A piactéri kamerákat a fák beárnyékolják, az ágakat le kellene vágni. A

Visontav lstván

Ladánybene 27 zenekar kezdeményezett egy ligetes faültetvénYt, ok vállalnák

a

mentorságot.

Simkóné Jámbor Marianna_ képvisel : problémaként említette, hogy a falukozPontban

aRetroelobuszoknemtudjákrendesenabuszme9állót
használni, ez gond a fel és leszállásnál.

Tóth Árpád

- képvisel :

rendor már buntetett emiatt, mégis odaállnak

képviselo-testület ulésénegyéb nem hangzott el, ezért Kardos
ülést 17 ,20 órakor bezárla.

A

Attila Polgármester
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