Ladánybene K<izség Onkormányzat Képvisel -testtilete
6045 Ladánybene, F utca 66.
Telefon: 76/555 -284, 76/555-285
Email: lbene@lad3nvbene. h u

Ladánybene K<izség Onkormányzat
Képvise ó-testí,i lete
I

112017.

2017. január 24-i
iilésének jegyz kcinyve

Határozat: 1 - 10 12017 . (|.24.) határozat
Rendelet: 1t2017. (l. 27) onkormányzati
módosításáról

rendelet a

2016, évi koltségvetésirendelet

JEGYZÓKONW

Késziilt: Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvise! -testuletének 2017, január
ülésén

Jelen

vannak:

24-i

Kardos Attila polgármester
Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay István
képviselók (7
Szádvári

Erika

aljegyzó

f

)

(Jelen|éti ív mellékelve)

Jegvz k nvvvezet : Jurászik Erika eloadó
Kardos Attila polgármester: 16.00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselo-testü]eti ülés határozatképes, mive! 7 fóképviseloból7 fójelen van.

A ieqvz

k

nvv hitelesítésérefelkérte: Rácz !mre Gábor és
Simkóné Jámbor Marianna képviseloket.

A Képviseló-testület

a

jegyzokonyv hitelesítok személyéretett javaslatot elfogadta,

A képviseló{estu]et Kardos Attila - polgármester javaslatára az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:

1. Jelentés a képvisel -testtilet áItal hozott lejárt határidej
végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila

-

határozatok

polgármester

2. Et

terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzatának 2016. évi kciltségvetési
rendeletének módosítására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

3. Et

terjesztés Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvise! -testiiletének 2017.
évi munkatervére
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

4. E!

terjesztés

a Ladánybenei K z s Onkormányzati Hivatal k ztisztvisel

2017 . évi teljes ítményértékelésére
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

5. El teriesztés Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás
jóváhagyására

El terieszt

6. E!

: Kardos Attila

-

inek

határozatainak

polgármester

terjesztés Ladánybene Kcizség Onkormányzat 2017. évi rendezvénytervére
Attila - polgármester

E! terieszt : Kardos

7

. El

terjesztés a potgármesteri, alpolgármesteri tiszteletd'lj

feltilvizsgálatára

El terieszt

: Kardos Attila

-

és kciltségtérítés

polgármester

8. Et teriesztés a szociális gépjármííbeszerzésére
El terieszt : Kardos Attila - polgármester
9.

Egyebek
tájékoztato a.fogorvosi e!!átásról
Lajosmizse Onkormányzati T zoltóság kérelme

-

NAPIRENDI PONTOK TARGYALASA:

1

. Jetentés a

képvisel _testtilet áttal hozott lejárt határidejÍÍ határozatok

végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila

-

polgármester

polqármester: az alábbiak szerint ismerlette a lejárt határidejrÍ határozatok
vég rehajtásáról szóló beszámolót.

Kardos Attila

_

-

kozbeszerzés értékhatár alatti beszerzések szab ályzata hatályba lépett, ez alapján a
sportpálya kivitelezésére,belterü]eti járdák, be]vízelvezetó árkok megéPÍtésére,a
V ízmu utca aszí altozására ajá n lattétel i fel h ívások m eg kü ld ésre kerü ltek.

A képviselok részéró| a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem hangzott

A

képviseló_testulet
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq onkormánvzat Képvisel -testtiJetének 1/2016.
Jelentés a lejárt határidejíí határozatok végrehajtásáról

(|. 24.)

határozata

HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képvisel -testülete Kardos Attila
polgármester jelentéséta tejárt határidej határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
Felelós: Kardos Attila

Határid

-

polgármester

: 2017. január 24.

terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzatának 2016. évi kciltségvetési
rendeletének módosítására

2. El

El terieszt

: Kardos Attila

-

polgármester

polqármester: ismertette az e!óterjesztést, elmondta, hogY a bizottság

Kardos Attila

-

Vida Lásztóné

- képvisel : a bizottság

megtárgyalta a rendelet módosítását.

Simkóné Jámbor Marianna

-

áttárgyalta, s elfogadásra javasolta.

képviseló: a szolgálati takások vonatkozásában

rom szolgálati lakás mikor lesz felujítva?

milYen

aháromlakásonbármiheznyulunk,mégnagyobbkárt

okozunk.

Yi.qonlav lstván.- kÉpvisel : a két szolgálati lakás felújításaszükségszerti volt, utoljára
felujítás a 80-as években vo]t. Kérdezte, hogy a szennyvízrendszeríelűjítása megtortént_e?

kardos Attila - polgármester: nem ismert elotte.

9iT\t)!!!i:!ámbor Marianna
koltségeit?

?ádvári Erika

,

-

alieqvz

-

képvisel : Tóth tlona orokosei megfizették-e a koztemetés

: igen

megfizették, minden esetben hagyatéki teherként

feltüntetésre kerül a koztemetés koltsége.

A képviselók részérolegyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A

képviselo-testulet
rendeletet a!kotta:

A

rendeletet

a

7 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

jegyz k nyv melléklete tartalmazza.

3. El

terjesztés Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel _testtiletének 2017.
évi munkatervére
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

k3rdos Attila

-

poloármester: elmondta, hogy minden évben meghatá rozásra keru| a

képviselo-testu|et adott évímunkaterve.

Visontav lstván

- képvisel : a bizottság

megtárgyalta, s elfogadásra javasolja.

Szádvári Erika - aliegvz : kérte, hogy a képviselók határozzák meg a falugyrilés idopontját
is, melyet a település nagy részétérinto felujítás miatt célszerr.íbbetore hozni.

A képviselok részérólegyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A

kéPviselo-testÜlet
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testtiletének 20í 7. évi munkatervére

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Onkormá nyzat Képviselo-testülete Magyarország helyi
onkormányzatairol szóló 2011. évi CLXXXIX. torvény 44 -a, továbbá a Szervezeti és
Mtíkodési Szabályzatrol szóló Ladánybene Kozség Önkormá nyzat Képviselótestületének 512011, (V. 26,) rendeletének 9. (2) bekezdése alapján a 2017. évi
munkatervét a kovetkezok szerint határozza meg:

2017. január
1.

Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat

munkaterve

Ügyrendi Bizottság

Ladánybene Kcizség Onkorm ányzatának 2017. évi rendezvényterve
Kardos Attila polgármester
Eloterjeszto:
Szádvári Erika allegyzó
Elókészítésértfelelos:
Elokészítésbenrésztvevo:
Ügyrendi Bizottság
Elózetes bizottság i tárgyalás:

3. Kciztisztvisel

megtárgyalása
k 2017. évi teljesítményértékelésének
polgármester
E ri ka aljegyzó
_Szádvári

Elóterjesztó:
Elokészítésértfelelós:
E]ókészítésbenrésztvevo
Elozetes bizottság i tárgya!ás:
:

4. Et terjesztés Ladánybene

rendeletének módosítására

Kcizség Onkormányzatának 20í6. évi kciltségvetési
Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Janki Anikó gazdálkodási eloadó
Pénzügyi - és Ellenórzo Bizottság

Elóterjeszto:
El okész ítésértfele!os
Elókészítésbenrésztvevo:
Elozetes bizottság i tárgyalás:
:

5.

Egyebek
2017 .

1. E!

:

:

évi kciltségvetésére
Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika allegyzó
Janki Anikó gazdá!kodási eloadó
Pénzügyi - és Ellenorzo Bizottság

Tájékoztató az cinkorm ányzat által 2016. évben támogatásban részesítettek
elszámolásáról
Eloterjesztó:
felel os.
E ló készítésért
Elókészítésbenrésztvevo
Elozetes bizottság i tárgyalás:
:

3.

február

terjesztés Ladánybene K<izség Onkormányzatának2017.

Elóterjesztó:
Elokészítésértfelelos
Elókészítésbenrésztvevo
Elozetes bizottság i tárgyalás:

2.

evl

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó

Eloterjesztó:
Elókészítésértfe!elos:
Elokészítésbenrésztvevo:
Elozetes bizottság i tárgyalás:

2.

Képviseló-testtiletének 2017.

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Ordasi Edit pénzügyi elóadó
Pénzugyi - és E]Ienórz Bizottság

Egyebek
2017. március

1. El

terjesztés azintézményitérítésidíjak feli,ilvizsgálatára

Eloterjeszto:

Kardos Attila polgármester

Elokészítésértfelelos
E]okészítésbenrésztvevo:
Elozetes bizottsági tárgyalás:

Szádvári Erika aljegyzó
Ordasi Edit pénzugyi eloadó
Pénzügyi - és Ellenorzó Bizottság

:

2.

Napkciziotthonos óvoda beiratkozási

Eloterjeszto:
Elokészítésértfelelos
Elokészítésbenrésztvevó.
Elozetes bizottság i tárgyalás:
:

3.

id

pontjának meghatározása
Szádvári Erika aljegyz
Szádvári Erika allegyzó
Vida Lászlóné .intézményvezetó

Ladánybene Kcizség Onkormányzaának 2017. évi Kcizbeszerzési Terve
Kardos Atti!a polgármester
Szádvári Erika a\egyz
Kerekes Tiborné gazdálkodás| eloadó

Eloterjeszto:
Elokészítésértfelelós
Elokészítésbenrésztvevo:
Elozetes bizottság i tárgyalás:
:

4.

Beszámoló a Ladánybene - Fe|s lajos Szen nyviztársulás munkájáról

Elóterjeszto:
E lókész ítésértfelel os
Elókészítésben résztvevo:
Elozetes bizottság i tárgyalás,

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyz

:

5.

Egyebek
2017. április

1. Ladánybene Kcizség Onkormányzat
szó!ó beszámoló megtárgyalása

Eloterjeszto:
Elokészítésértfelelós
Elokészítésbenrésztvevó.
Elozetes bizottsági tárgyalás:
:

2.

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Janki Anikó gazdálkodási eloadó
Pénzugyi - és Ellenorzo Bizottság

Beszámoló a 2016. évi bels eIlen rzési feladatellátásró!

Eloterjesztó:
Elokészítésértfelelos
Elokészítésbenrésztvevo
Elózetes bizottsági tárgyalás:
:

:

3.

2016. évi kciltségvetési gazdálkodásáról

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Janki Anikó gazdálkodási eloadó
Pénzügyi - és Ellenorzo Bizottság

Beszámoló a Ladánybenei Kcizcis Önkormányzati Hivatat munkájárót
Elóterjesztó:
Szádvári Erika allegyzó
El o készítésért
feleIós
Szádvári Erika aljegyz
:

Elokészítésbenrésztvevo
Elozetes bizottsági tárgyalás:
:

4.

Egyebek
2017. május

1.

Beszámo|ó Ladánybene Kcizség kcizbiztonsági helyzetér l
adó:
a rendorség képviselói

El

2.

Tájékoztató a Ladánybenei Polgár r EgyestiIet m k<idéséról
Kardos Attila polgármester
Eloterjeszto:
Szádvári Erika aljegyzó
Elokészítésértfelelos.
Fehér Gábor egyesulet elnoke
Elókészítésbenrésztvevo:
Elózetes bizottság i tárgyalás:

3.

Tájékoztató a Ladánybenei Football Club míikcidésérl
Kardos Attila polgármester
Eloterjeszto:
Szádvári Erika aljegyzó
Elokészítésértfelelos:
egyesület elnoke
EIokészítésbenrésztvevo:
Elozetes bizottság i tárgyalás.

6.

Beszámoló a tanyagondnoki szotgálat m kcidésének2016. évi tapasztalatairól

7.

Beszámoló a

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Kisjuhász lstván tanyagondnok

E!óterjesztó:
El készítésértfele!ós:
Elókészítésbenrésztvevo.
E]ozetes bizottság i tárgyalás:

mez

ri szolgálat míík<idésénektapasztalatairÓ!
Kardos Attila polgármester
Elóterjeszto:
Szádvári Erika aljegyzó
fe!eIós
E lokészítésért
Nagy Balázs mezóór
Elókészítésbenrésztvevo:
i
tárgyalás:
bizottság
EIozetes
:

4.

Egyebek

2017.

junius

1. Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat 2017, évi kciltségvetésénekl.

módosítása

Eloterjeszto:
Elokészítésértfelelos:
Elokészítésbenrésztvevo:
El zetes bizottsági tárgyalás:

féléves

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Janki Anikó gazdálkodási eloadÓ
Pénzügyi - és Ellenórzo Bizottság

Ladánybenei K<izcis Onkorm ányzati Hivatal 2017, l. féléviadóiigYi
tevékenységérl

2. Beszámoló

Elóterjeszto.
Elókészítésértfele]os:
Elókészítésbenrésztvevo:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Koller Dávid adóügyi elóadó

Elózetes bizottság i tárgyalás:

3.

Beszámotó a Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2016-17-as tanévben végzett nevelési
munkájáról
Kardos Attila polgármester
Eloterjeszto:
Szádvári Erika aljegyzó
Elókészítésértfelelós:
Lászlóné óvodavezetó
vida
résztvevo:
Elokészítésben
E]ozetes bizottság i tárgyalás:

4. Beszámotó a telep !és egészségtigyihelyzetér l, az
l
szolgáltatások mííkcidésér

Etóterjeszto:
Elokészítésértfelelos:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika atjegyzo

egészségigYi

Elókészítésben résztvevó,
Elózetes bizottság i tárgyalás:

5.

háziorvos, fogorvos

Egyebek

2017. szeptember

1.

Tdiékoztató Ladánybene Kcizség Onkormányzata 2017. évi kciltségvetésénekl.
félévivégrehajtásáról és a 2017. évi kciltségvetési rendelet módosítása
Elóterjesztó:
kardos Attila polgármester
Elokészítésértfelelos:
Szádvári Erika allegyzó
Elokészítésbenrésztvevo:
Janki Anikó gazdálkodási el adó
Elozetes bizottsági tárgyalás:
Pénzugyi - és Ellenórzo Bizottság

2. A Ladánybenei

Csiribiri Óvoda 2017t18. tanév munkatervének elfogadásáról

Eloterjesztó:
Elokészítésértfelelos:
Elokészítésbenrésztvevo:
Elozetes bizottsági tárgyalás:

3.

kardos Attila polgármester
Szádvári Erika allegyzó
Vida LászIóné intézményvezeto

ozás a Bursa Hungarica Felósoktatási Onkorm
ilp ály áza h oz
Eloterjeszto.
Kardos Attila polgármester
Elokészítésértfelelos:
Szádvárí Erika aljegyzó
Elokészítésbenrésztvevo:
Jurászik Erika szociális eloadó
Csatlak

O

sztci

nd

ányzati

t

Elózetes bizottsági tárgyalás:

4.

Egyebek
2017. október

1.

2018. évi Bels EIlenórzési Terv elfogadása
Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyz
Janki Anikó gazdálkodási eloadó
Elozetes bizottság i tárgyalás:

Elóterjeszto:
Elokészítésértfelelos:
Elokészítésbenrésztvevo:

2. Ladánybene Kcizség Onkorm ányzata
célkitíízései

Elóterjeszto,
Elokészítésértfelelós:
Elokészítésbenrésztvevo:
E]ozetes bizottsági tárgyalás:

2018.

évi kciltségvetési, gazdálkodási

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Janki Anikó gazdálkodási eloadó
Pénzügyi - és Ellenórzó Bizottság

3.

Táiékoztatató a 2017. évi kciltségvetéslll. negyedéves gazdálkodásáról
Elóterjesztó:
Kardos Attila polgármester
Elokészítésértfelelos:
Szádvári Erika aljegyz
E]okészítésbenrésztvevo.
Janki Anikó gazdáIkodási eloadó
Elozetes bizottsági tárgya!ás.
Pénzügyi - és Ellenórzó Bizottság

4.

Egyebek

2017. november

1.

egybekcitcitt képvisel -testiileti tilés

Beszámoló a parlagf elleni védekezésrl

Elóterjesztó:
Elókészítésértfelelós:
Elokészítésbenrésztvevo:

El zetes

2.

- k zmeghallgatással

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Selypes lzabe|la munkaugyi eloadó

bizottsági tárgyalás:

Beszámo!ó a 2017.1_ !lI. negyedéves kcizfoglalkoztatásról
Kardos AttiIa polgármester
Eloterjesztó:
Szádvári Erika aljegyzó
Elokészítésértfelelos:
Selypes lzabella munkaügyi eloadó
résztvevo.
Elokészítésben
Elozetes bizottsági tárgyalás:

3. Az lzsák-Kom.

Kft. beszámoloja

Elóterjeszto:
Elokészítésértfelelós:
Elokészítésbenrésztvevó:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika allegyz
lszák-Kom Kft. ugyvezetóje

Elozetes bizottsá9i tárgyalás,

4.

Egyebek
2017. december

1.

Ladánybene Kcizség Onkormányzata2017. évi kciltségvetésénekév végi
módosítása
Kardos Attila polgármester
Eloterjeszto:
Szádvári Erika aljegyzó
Elokészítésértfelelos:
Janki Anikó gazdálkodási eloadó
Elokészítésbenrésztvevo:
Pénzügyi - és Ellenorz Bizottság
Elozetes bizottsági tárgyalás:

2. A képvisel _testi.itet 2017. évi munkatervének megtárgyalása

Elóterjesztó:
Elokészítésértfelelós:

Kardos AttiIa polgármester
Szádvári Erika aljegyzó

EIokészítésbenrésztvevó
Elozetes bizottsági tárgyalás:
:

3. Kciztisztvisel

megtárgyalása
k 2017.évi tetjesítményértékelésének

Elóterjeszto:
Elókészítésértfelelós:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó

Elokészítésbenrésztvevo.
Elozetes bizottság i tárgyalás:

4.

Beszámo!ó a 2017. évben benyujtott pályázatokról
Kardos Attila polgármester
E|oterjeszto:
Szádvári Erika aljegyzó
Elokészítésértfelelós:
Elokészítésbenrésztvevó
Elózetes bizottság i tárgyalás:
:

5.

Egyebek

A

képviselo-testulet 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellensza vazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

Onk
t Képvisel határozata
a 2017. évi falugyíítésid pontjának meghatározásárót

ánybene K

letének 312017.

HATÁRoz^T
LadánYbene Kcizség Önkorm ányzat Képvisel _testrilete
pontját az alábbiak szerint határozza meg:
ldeie: 2017. március 10. (péntek) 1 7.00 óra

id

a

2017.

évi falugyíilés

Helve: Mrívelódési Központ.

Fele! s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. január 24.

4, El

terjesztés a Ladánybenei Kcizcis Onkormányzati HivataI k<iztisztvisel inek
2017 . évi teljesítmény értékelésére

El terieszt

: Kardos Attila

-

polgármester

Kardos Attila - Polqármester: ismertette az eloteryesztést, kérte a képviselok véleményét.
A képvise]ók részéról kérdés,észrevétel nem hangzott

A

képviselo-testulet 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

Ladán
határozata

eK

-

el.

e|lenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

l

ormá

17.

-testti

a

Ladánybenei Kcizcis Onkorm ányzati Hivatat kciztisztvisel
te|jesítménykcivetelményeinekalapját képez célok meghat ározása

i

íl.

24,

2017.

evl

HATAROZAT

1.

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képvise|o-testulete a Ladánybenei Kozos
Önkormányzati Hivatal koztisztviseloi 2017, évi teljesítmény kovetelményeinek
alapját képezó kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg,
a.) a képviselo-testulet által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a
h

ozott határ ozatok

a

m a rad é kta l a

n vé9 reh ajtása,

jogszabály módosítások figyelemmel kísérése,az uj rendelkezések
elsajátítása és azokjogszerrí vé9rehajtása,
c.) a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a képviseló-testület és
bizottságai dontéseinek elokészítéseés végrehajtása során, a dontési
b.)

alternatívák feltárása és a legjobb dontések ajánlása,
d.) ügyfélbarát ugyintézés,a szolgáltató jellegrí kozigazgatás megvatósítása,
e.) pályázati források felkutatása, a pályázatok szakszertí, ésszertj
kidolgozása, koltségtakarékosés jogszertí megvalósítása,
f.) koltségtakarékosgazdálkodás, koltségkímélómúkodésmegvalósítása a
KÖH és az intézményekvonatkozásában,

a hátralékok
csokkentésére, a kintlévoségekbehajtására és az ellenorzés fokozására,
h.) folyamatos onképzés, a kozpontilag vagy munkáltató által etrendelt kotelezo
továbbképzésen való részvétel,
i.) a 2017-es onkormányzati rendezvények színvonalas, koltséghatékony
megrendezése.
2, A kéPviselÓ-testulet felkéri Lorincz Edit jegyzót, hogy az onko rmányzati hivatal
koztisztviseloi 2017. évi egyéni teljesítménykovetelményeinek
meg hatá rozásáról intézkedjen.
3. A képvise]o-testület felkéri Kardos Attila polgármestert, hogy a jegyz 2017. évl
teljesítménykovetelményeit az 1. pontban jóváhagyott kiemeli célkitrízések
alapján állapítsa meg.
Határid : 2017. január 24,
Felel s: Kardos Attila - polgármester
g

) onkormányzati bevételek novelése, kulonos tekintette!

5. El

terjesztés Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás határozatainak
jóváhagyására

El terieszt

: Kardos Attila

-

polgármester

Kqrdos Attila - polgármester: ismertette az elóterjesztést, elmondta, hogy jelen
elóterjesztés Ladánybenét nem érinti, azonban dontenie kell a testuletnek mivet az

onkormányzat tagja a társulásnak,

A képviselok részérólkérdés,észrevételnem hangzott

A

kéPviselÓ-testulet
határozatot hozta,

7 igen szavazattal

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testiitetének 5/2017.

(l.

határozata
Kerekegyháza és TérségeFeladateltátó Társulás határozatánakjóváhagyásárót

24.)

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képvisel -testí,ilete egyetért a

2.

Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás 2016. december 20_i í,ilésének
d<intéseivel, an nak elfogadását támogatja.
Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képviseló-testí.ilete Kerekeg yháza és
TérségeFe!adateIlátó Társulás társulási megállapodásának módosítására

vonatkozó el terjesztést jóváhagyja, felhata|mazza Kardos

polgármestert - a társulási megá!lapodás aláírására.
Felel s: Kardos Attila - polgármester

Határid

6. El

AttiIa

: 2017. január 24,

terjesztés Ladánybene K<izség Önkormányzat2017. évi rendezvénytervére

E! terieszt : Kardos

Kardos Attila

-

Attila

-

polgármester

polgármester: ismertette az eloterjesztést, elmondta, hogy ebben az évben

a falunapi rendezvényt tartjuk meg.

Visontav lstván - képvisel : elmondta, hogy a bizottság a kérdéstmegtárgyalta, s azt
javasolja, hogy a szokásos március 15-i ünnepség helyett a kozségi rendezvény október 6-a
legyen.

Mátvás Ferenc

- képvisel : támogatja

az október 6-i unnepség megtartását.

A képviselok részéro!egyéb kérdés,észrevételnem hangzott

A

képviseló-testület 7 igen szavazattaI
határozatot hozta:

-

el.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat KépviseI -test iletének 6/20í 7. (l. 24.) határozata
az cinko rmányzat 2017 . évi rendezvénytervér l

HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képvise! -testiiIete Ladánybene Kcizség

onkorm ányzatának 20í 7. évi rendezvényterv ét az alábbiak szerint fogadja el:

id pont

Esemény, helyszín

2017.

Polgármesteri Bál

február
25.

tevékenységek,
feladatok
Plakát és
meghívó
készítése
Takarítás,
dekoráció,
teremberendezés

2017.
május 1.

Majális

Labdar gópálya

Program
leszervezése,
rendezvény
kommunikációja
, biztonság
Plakát, szórólap
készítése
Pálya bejárása

felel siik

határid

források

IKSZT

január 15-ig

Csak saját
forrás áll
rendelkezés

munkatárs

re.

IKSZT
munkatárs,
óvónok,
kcizmunkások

február 20-24

IKSZT

február 25.

-io

A feltételek
biztosítottak

munkatárs,
polgárorok

IKSZT

április 15-ig

munkatárs
jegyzó,

Csak saját
forrás áll

április 3O-ig

rendelkezés

PáIya

szewezók

elokészítése
berendezés
(eszkozok,
hangosítás)
F ózóverseny

falugondnok,
kozmunkások

re.

május

1.

u.aZ

szewezés:

IKSZT

munkatárs,
drj:

alapítvány,
zsúrizés:
felkért tagok
(polgármester
kéri fel)

május l -ig
április 23-ig
(beszámolás

f

A

zoverseny
hez
konyharuha,
fakanál alapíwány
gyerekek
dtlazásához
a foci
nevezési
díjaibó1
édesség,stb

helyi

er forrás

2017.

07.29.

Falunap
Labdarrígópátya

sportversenyek,
j átékok

óvoda, iskola
vezetóje és
dolgozói

Eszkozcik
visszasz állítása
Takarítás

falugondnok,
kcizmunkások
v.aZ

május 7.,2.

IKSZT

Hírmondó

rendezvény
kommunikációia
Programterv
véglegesítése

Plakát, sz rolap
készítése
fózoverseny
szervezése
Foci szervezése
játékos
feladatok

munkatárs
képviselotesttilet,
bizottság

(intézményi
dolgozók,
kozmunkás
ok: adott

Csak saját
forrás áll
rendelkezés

május 15.

jrilius

IKSZT

re.

1.

A

munkatárs

IKSZT

folyamatos

munkatárs
futball klub
vezetóje
óvoda, iskola

fozoverseny
bez
konyharuha,
fakanál alapítvány
gyerekek
díjazásához
a foci
nevezési
dtjaiból

folyamatos

jrilius
jrilius

zsrírik felkérése

1

1.

-ig

polgármester
(megbízottja)
Terep
elokészítése,
berendezés,
Iezárás

Rendezvény
lebonyol ítása,
biztosítása

falugondnok,
kozmunkások

biztonsági

j

lius 24-30
ig

j

lius 29.

j

lius 30.

cég,

polgár rok,

-

édesség,stb

helyi
eroforrás
(intézményi
dolgozók,
kozmunkás
ok: adott

kcizmunkások
,falugondnok,

IKSZT

munkatárs

2017.10.
06.

Október 6-i
iinnepség
H si emlékmíí

Bontás,
tereprendezés

falugondnok,
kozmunkások

rendezvény
kommunikációia
plakát készítése

munkatárs

IKSZT
IKSZT

Hírmondó
október

1.

munkatárs

Hangtechnika

IKSZT
munkatárs

Program

Csak saját
forrás áll
rendelkezés

október 6.

re.

A feltételek

2o17.11.
25.

Gyertyagyrijtás I.
Falukiizpont

leszervezése,
rendezvény
kommunikációia
Egyeztetés

IKSZT

október 6-ig

biztosítottak

november 10-

Csak saját
forrás áll

munkatárs
Jegyzo,
polgárrrrester,
óvoda, iskola"
alapítvany
képvisel je,

ig

rendelkezés
re.

IKSZT

A
feltétele

munkatárs

k

Koszoni,
gyertyák
biztosítása,
díszek, világítás
ellenórzése, fa,
betlehem

Plakát, szórólap
Berendezés,
hangosítás

Miisor

2017.í2. Gyertyagy jtás II.
Falukiizpont
02.

2017.I2.
09.

Gyertyagy jtás
III.
Falukiizpont

IKSZT
munkatars,
falugondnok
óvoda, iskola

IKSZT
munkatars
falugondnok,

IKSZT

folyamatos
november 25-

ig

november 14ig
november 25.

munkatars

iskola

novemb er 25.

Berendezés,
hangosítás

falugondnok,

december 2.

Mtísor

munkatárs
óvoda

Berendezés,
hangosítás
M sor

falugondnok,

IKSZT

IKSZT

munkatárs
nyuedíiasok

december 9.

biztosítot
tak

2ot7.

Falukarácsony
Falukcizpont

!2.t5

Vendéglátósokk

IKSZT

aI egyeztetés

munkatárs

Mikulás sátor
felállítása,

falugondnok,

berendezés,
|ezárás

munkatárs,
kcizmunkások

Ünnepi mtisor

Polgármester,,

IKSZT

december 5ig
december

1

5.

december

1

5.

december

1

5.

felkért
fellépok
Rendezvény
biztosítása

polgár rok,
kozmunkások

falugondnok,
Bontás

december

kcizmunká
sok

16.

Felel s: Kardos Attila - polgármester

Határidó: 2017. január 24.

7. El terjesztés a polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj és koltségtérítés
felülvizsgálatára

El terieszt

Kardos Attila

-

: Kardos Attila

-

polgármester

polqármester: ismertette az eloterjesztést, elmondta, hogy törvény által

elo írt kotelezettség rol beszélunk.

Tóth Árpád
lehetosé9e.

-

képvisel : az elóterjesztés szerint

a

képviseloknek nincs mérlegetési

A képviselók részérolegyéb hozzászóIás, észrevétel nem hangzott

A

képviselo-testulet
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

el.

etlensza vazat és tartózkodás nélkul -

az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Önkormánvzat Képvisel -testíiletének 7/2017. (l. 24.) határozat
megál lapítása
Ka rdos Atti la pol gármester tiszteletdíjá nak és kciltségtérítésének

HATÁROZAT

1. Ladánybene K<izség Onkorm ányzat Képvisel -testiilete Kardos AttiIa
poIgármester tiszteletdíját 2017 , január 1. napjától az M tv. 71. (5)
bekezdése alapján 249.294 Ft-ban állapítja meg.

2, Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képvisel -testí.ilete Kardos
polgármester ktiltségtérítését
2017. január 1. napjától az M tv.
bekezdése alapján 37.394 Ft-ban állapítja meg.

Attila

71.

(6)

Felel s: dr, Rácz lmre Gábor - alpolgármester
Szádvári Erika - aljegyzó

Határid : 2017. január

24.

A

képviseló-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta,

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képviset -testiiletének 8/2017. (l. 24.) határozat
dr. Rácz lmre Gábor alpolgármester tiszteletd'ljának és ktiltségtérítésének
megá!lapítása

HATÁROZAT

3.

Ladánybene Kcizség OnkormányzatKépvise! -testí,ilete dr. Rácz lmre Gábor alpolgármester tiszteletdüát 2017. január 1. napjától az M tv. 80. (2l
bekezdése alapján Kardos Attila - polgármester tiszteletdíjának 65 %-ában,
azaz 162.041 Ft-ban állapítja meg.
4. Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testí,ilete dr. Rácz lmre Gábor2017. január 1. napjától az M tv. 80. (3)
alpolgármester kciltségtérítését
bekezdése alapján 24.306 Ft-ban állapítja meg.
Felel s: Kardos AttiIa - polgármester
Szádvári Erika - aljegyzó

Határid : 2017. január

24.

Kardos Attila - polqármester: e|mondta, hogy a torvény ugyan meghatározza a
polgármesteri tiszteIetdíj mértékét,azonban ó nem kívánja felvenni a részéremegállapított
tiszteletdíj emelésébo!eredo kulonbozetet. Ö iOalg is ellátta feladatát, s továbbra is el fogja.
A választáskor elfogadott tiszteletdíj mértékén- a torvényi szabályozás ellenére - nem kíván
változtatni. Úgy véli, ezt az osszeget az onkormányzat más célokra is feI tudja használni.
dr. Rácz lmre Gábor

hogy

az

- alpolqármester: csatlakozott a polgármester szavaihoz, s elmondta,

elózó idószakhoz hasonlóan nem kívánja felvenni

tiszteletd íjat.

8. El

a

részéremegállapított

terjesztés a szociális gépjármíibeszerzésére
: Kardos Attila - polgármester

El terieszt

Kardos AttiIa - polgármester: elmondta, hogy a szociális gépjármtj beszerzésérol dontenie
ketlene a képviseloknek, hiszen ezen osszeg kerulne már a 2017 . évi koltségvetésben
betervezésre. A képviselók megnézhettéka Dacia Dustert is, í9y véleményttudnak formálni

a gépjármrívekról.

Vida Lászlóné - képviset : tájékozódott a Kormányhlvatalnál, hogy mely gépjármti
alkalmasabb ebédszállításra. Elmondta, hogy már nem kell engedélyeztetni a szállítást
végzó gépjármtivet, azonban fertotleníthetonek ke!l lennie. Amennyiben nem, ugy
fertotlenítheto, savá!!ó tálcát kel! az aljára helyezni, így biztosítva a mindennapos tisztítást.

Tóth Árpád - képvise! : részletesen ismertette a képviselókkeI a Duster gépjármtÍ pozitív
tutajdonságait. Elmondta, hogy stabil, megbízható 9épjármrí, ame|ynek magasabb
beszerzési koltsége rovid ido alatt megtérüI.

dr. Rácz lmre Gábor
Dusterhez.

-

atpolqármester: elmondta, hogy kulon garancia vásárolható a

képviseIó: elmondta, hogy neki aza 1.5 millió Ft árkulonbség a mérvadÓ,
már
évek óta Lada Nivát használ, a Daciát nem ismeri.
az onkormányzat

Visontav lstván

-

Simkóné Jámbor Marianna

-

képvise! : megnézte mind a Nivát, mind pedig a Daciát,

a

Daciába az ételes edényeket nem tudják betenni, nagyon magas. Szerelokkel is beszé]t, akik
ugyancsak a Nivát támogatják. Meg ke]! nézni, mire kelI az autó, fóleg külteruleten
használnák.

Tóth Árpád

- képviset : meg

kell vizsgáln| egy kistraktor beszerzéséneklehetoségét.

A képviselok részérolegyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott

A képvisetótestulet 4 igen

szavazattal

határozatot hozta:

-

el.

2 ellenszavazat és 1 tartózkodással

-

az alábbi

határozata

a szociális gépjármííbeszerzésér!

HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képvisel -testiilete dtint, hogy a Tormási
Autóház - 6000 Kecskemét, Kí,iIs -Szegedi u. í 00. alatti gépjármÍi forgalmazótól
Lada Niva 4x4 Classic típusu személygépjármíivet vásárol 2.849.000 Ft-ért.
A gépjármííbeszerzését az cinkormányzat a helyi nkormányzatok mÍik<idésének
áltátános támogatása, valamint a tetepíitésicinkormányzatok szociális és
gyermekjóléti fetadatainak támogatása keret terhére biztosítia.
repuióet _testiilet fethatalmazza Kardos Attila polgármestert- a géPjármíi
adásvételi szerz désénekaláírására.
A képvisel _test ilet felkéri Szádvári Erika - aljegyz t, hogy a gépjármÍÍbeszerzést
a 2017. évl k<iltségvetésbe tervezze be.
Felel s: Kardos Attila - polgármester

a

Határid

9.

: 2017. január 24.

Egyebek

-

tájékoztat a fogorvosi ellátásról

Kardos Attila

-

polqármester: tdjékoztatta a képviseloket arról, hogy dr. Hajagos Zsolt
dést2o17.január13.napjától3hónaposfelmondásiidóvel

A felmondási ido végéigazonban a lakosság ellátását biztosítania kell,
31-tó! keddenként rendelni fog egy fogorvos.

fel-bontotta.

ÍgY január

dr. Rácz lmre Gábor - alpolqármester: elmondta, hogy keresi az onkormánYzat számára a
lerretoseget, hogy hosszu távra megoldódjon a fogorvos kérdése.

A képviseIók részéról egyéb hozzászólás, észrevételnem hangzott

e!.

A

képviselo-testulet 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

Ladá
ne Kt
Onkormá
Ké
a fogorvosi szolgálat terriletl' ellátására

vételérl

ellensza vazat és tartózkodás nélkul _ az alábbi

kt

l

-testril
1012017. il. 24.
tt megállapodás

retbonffil

HATAROZAT
LadánYbene Kcizség Onkorm ányzat Képvisel -testiilete tudomásul veszi a Luxadent
Fogászati Bt. (székhelye: 6000 Kecskemét, Erzsébet krt. 64. képvisel je: dr. Hajagos
Zsolt) bejelent9"et, amely szerint az cinkorm ányzatta! 2009.
február í 3. nápján
megkcittitt LadánYbene Kcizség fogorvosi szolgátat tertileti etlátására vonatkozó
megállapodását felmondja.
A kéPvisel -testrilet a megállapodás í2. pontjában r<igzített 3 hónapos fetmondási id
leteltét k<ivet en gondoskodik a praxis míikciátetésér-l.
A kéPvisel -testtilet felkéri dr. Hajagos Zsolt fogorvost, hogy a szerz dés lejártát
kcivet en - el re egyeztetett id pontban - leltár telvetelet rcivóío en, az általa használt
helyiséget, a helyiségben !évó orvosi eszk<iz<iket rendeltetésszer használatra
alkalmas állapotban bocsássa a tulajdonos rendetkezésére.
Felel s: Kardos Attita - polgármester
Határid : 2017. április 13.

-

Lajosmizse onkorm ányzati Tíizoltoság kérelme

Kq[4og. Attila -. Polgármester: ismertette a kérelmet, elmondta, hogy az el z(5 évi
1.300.000 Ft-os támogatáshoz képest 5O0.000 Ft-tal magasabb osszegű támogatást kérnek
ebben az évben.
dr. Rácz lmre Gábor

-

mi van akkor, ha a Lajosmizsei Trízoltóság megszrínik?

kardos Attila - polqármester: marad a kecskeméti.

Tóth Árpád

-

képvisel : kozel 2 millió Ft nagyon sok,

spórolunk, a másik oldalon pedig kifizetjuk . Ez így nem jó.

Viqontav lstván

.- képvisel : miért kell fizetnünk
- 1.300.000 Ft.

számunkra egyébkéntis sok

imkóné Jámbor Marianna

fizetett, mint mi.

TÓth ArPád
témában.

-

mi

az onkormányzati

autón

1.8oo.ooo Ft-ot, miért nem elég

- képvisel : lakosságszám

-

a

arányában Lajosmizse kevesebbet

kéPvisel : javasolta, hogy a 2O17-es koltségvetés ismeretében dontsünk e

A képvise]o-testuIet e témában dontést nem hozott.
Kardos Attila - Polqármester: elmondta, hogy lakossági bejelentés érkezett a testü|ethez,
melyben kérik a Téglás Hus Kft, mozgóárusításának engedélyezését.

- alieqvz : a Tégláshus Kft. jelenleg mozgóárusításra engedéllyel nem
rende|kezik, melyre a helyi jegyzó adhat ki engedélyt, Az árusítások idópontjában engedély
birtokában nem volt. Amennyiben rendelkezik helyi engedéllyel, ugy árusíthat.
Szádvári Erika

A tájékoztatást a képviselo-testulet tudomásul vette, dontést az ügyben nem hozott.

A

képviselo-testület ulésénegyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila polgármester
ülést1 8. 00 órakor bezárta.

Kmf.

l,:,*{.)t.*=-D"__

kardos Attila
polgármester

szádvári Erika
a\egyzó

Jegyz konyv hitelesítok:
>tr*)-r^' fu/u"lLrr' Lkrr,-:
simkóné Jáírbor Marianna
képviselo
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