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Jegvz kcinvvvezet : Jurászik Erika eloadó

Kardos Attita polqármester: 14.30 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogY a

zatképes,mivel7fképviselóbol6fojelenVan.MátyásFerenc
képviseló munkahelyi elfoglaltsága miatt jeIezte távolmaradását,

A ieqvz konvv hitetesítéséreleltértel Tóth Árpád és

A Képviselo-testület a jegyzókonyv hitelesítok személyére tett javaslatot elfogadta.

A képviselo_testulet Kardos Attila - polgármester javas!atára az alábbi naPirendi Pontokat
fogadta e!:

1. Jetentés a képvisel -testtilet által hozott lejárt határidej határozatok
végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

2, El terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzatának 2017. évi k<iltségvetési
rendeletére
Et terieszt : Kardos Attila - polgármester

3. Elóterjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzatának 2016. évi kciltségvetési
rende letének módosítására
El terieszt : Kardos AttiIa - polgármester

4. E! terjesztés a Lajosmizse Onkormányzatl Tíízoltóság 20Í6. évi támogatásának
elszámolásáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

5. El terjesztés a Ladánybenei Labdarugó Club 2016. évi támogatásának
elszámolásáról
Etóterieszt : Kardos Attila - polgármester



6. E! terjesztés a sportpálya vizesblokkjának megépítésére vonatkozó kivitelez
kiválasztására
El teriesztó: Kardos Attila - polgármester

7 , El terjesztés a Ladánybene, Rákóczi utca páros oldala, a Gyógyszertár el tti
járdaszakasz térkcivezése, valamint a Vízm utca stabilizálására kivitelez
kiválasztására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

8. Elóterjesztés a Ladánybene, F utcai járdaszakasz, valamint a belvízelvezet
árkok kialakítására vonatkozó kivitelez kiválasztására
E! terieszt : Kardos Atti]a - polgármester

9. E! terjesztés az ASP rendszerhez tcirtén csatlakozáshoz
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

1 0. Egyebek

1, Jelentés a képvisel -testület áltat hozott lejárt határidejíi határozatok
végrehajtásáró!
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attita - polqármester: az alábbiak szerint ismertette a lejárt határidejtÍ határozatok
vég rehajtásáról szóló beszámolót:

_ koztisztviseloi teljesítmény kovetelmények alapján az egyéni kovete!mények
meg h atá r ozásr a kerü ltek,

_ fogorvosi szolgálat területi ellátására kotott megállapodás tudomásul vételérol az
értesítés elküldésre kerult, a helyettes január 31-tol dolgozlk.

Kardos AttiIa - polgármester: elmondta, hogy a ballószógi fogorvos érdeklódott nála, s

szeretne a településen is dolgozni a ballószogi praxisa mellett.

dr. Rácz lmre Gábor - alpotgármester: valószínti, hogy a helyettes fogorvos továbbra is

maradni szeretne, jovó héten konkrét választ tud adni.

A képviseló_testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testiiletének íí12017.(l1.2Í.l határozata
Jelentés a tejárt határidejíí határozatok végrehajtásáról

.. HATÁRoZAT
Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képvisel -testiilete Kardos Attila
polgármester ;elentését a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. február 21,



2, El terjesztés Ladánybene K<izség Onkorm ányzatának 2017. évi kciltségvetési
rendeletére
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: ismertette az eloterjesztést, kérte a Pénzügyi - és Ellenórzó
Bizottság elnokét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Vida Lászlóné - bizottsáq elncike: a bizottság az eloterjesztést megtárgya|ta, ebben az
évben betervezett beruházások már ismertek a képvise]ok elótt, ezeket az elmult évben már
átbeszéltuk.

Jánki Anikó - qazdálkodási el adó: ismertette a képviselokkel az adóero képesség
alakulását, amely ebben az évben meghaladta a 10.000 Ftlfó osszeget. Ez azt
eredményezte, hogy 10 millió Ft állami támogatástól elesett az onkormányzat.

Visontav lstván - képvisel :kérdezte, hogy gépjármriadóból ugyanolyan mértékben
visznek-e e!, mint az elmult évben?

Szádvári Erika - alieqvz : igen, a bevétel60 o/o-át.

Kardos Attila - polgármester: vannak jól fizeto adózóink , az ó befizetéseik nélkül nem
tudna az onkormányzat létezni, fejlesztésekre nem jutna pénz.

A képviselok részérol a koltségvetéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel nem
hangzott el.

A képviselo-testu]et 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi
rendeletet alkotta:

A rendeletet a jegyz kiinyv melléklete tartalmazza.

3. El terjesztés Ladánybene Kcizség Onkormányzatának 20í6. évi kciltségvetési
rendeletének módosítására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a 2016. évet érintó utolsó koltségvetési
rendelet-módosítás került a képviselok elé, melyet a bizottság megtárgyalt.

Vida Lászlóné - bizottsáq eln ke: a bizottság az eloterjesztést elfogadásra javasolja ,

Visontav lstván - képvisel : kérdezte, hogy hallottak-e az óvoda fejlesztési pályázatokról?

Vida Lászlóné - képviseI : igen, azonban csak létszámbovítés esetén lehet pályázni.

A képviselok részérol a koltségvetés módosításával kapcsolatban egyéb hozzászólás,
észrevétel nem hangzott el.

A képviselo{estület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet aIkotta:

A rendeletet a jegyz kiinyv melléklete tartalmazza.



4. El terjesztés a Lajosmizse Onkormányzati Tíizoltóság 2O16. évi támogatásának
elszámolásáról
El terieszt : Kardos Atti!a - polgármester

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy az elmult évben a ttízoltóság 1.300,000 Ft
támogatást kapott, amellyel elszámolt. Javasolta a képviselóknek az eloterjesztés
elfogadását.

A képviselók részéról hozzászólás nem hangzott el.

A képviselo-testulet 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testí,iletének í 2/20í 7.(l1.2í.)
határozata
Lajosmizse Onkorm ányzati Tíjzolto Parancsnokság 2016. évi támogatás
elszámolása

HATÁnozAT
Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képviselo-testulete úgy határoz, hogy a
Lajosmizse Önkormá nyzati Trjzoltó Parancsnokság 2016, évi együttmríkodési
meg állapod ás szerinti elszámolását elfog adja.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017, február 21,

5. El terjesztés a Ladánybenei Labdarugó Club 2016. évi támogatásának
elszámo!ásáró!
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette az eloterjesztést, melyet elfogadásra javasol.

A képviselók részéról hozzászólás nem hangzott el,

A képviselo-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi
határozatot hozta.

Ladánvbene Kozséq Onkormánvzat Képvisel -testiiletének í3/20í7.(l1.2í.) határozata
Ladánybenei Labdarugó Club 2016. évi támogatás elszámolása

HATÁnozAT
Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képviseló-testulete ugy határoz, hogy a
Ladánybenei Labdarugó Club 2016. évi támogatási szerzódés és határozat szerinti
elszám olását elfog adja.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. február 21,



6, El terjesztés a sportpálya vizesblokkjának megépítésére vonatkozó kivitelezi5
kiválasztására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette az elóterjesztést, s javasolta annak elfogadását.

A képviselok részéról hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A képviselo-testulet 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

7. lll. 21
a Ladánybene Kozség Onkormányzat tulajdonában lévó sportpálya vizesblokkjának építési
tervdokumentáció alapján torténó megépítésének munkálataira kivitelezó kiválasztása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kozség Onkorm ányzat Képviseló-testülete dont, hogy Ladánybene
Kozség Önkormá nyzal tulajdonában lévo sportpálya vizesblokkjának építési
tervdokumentáció alapján torténó megépítésének munkálataira vonatkozó, s a 2017.
január 5-én kozzétett ajánlattételi felhívás eredményeként a kivitelezési
munkálatokkal a Free-Line Kft, 6000 Kecskemét, Hatasi ut 2. szám alatti
kivite|ez ót bízza meg.

2. A képviselo-testület a kivitelezésére vonatkozo vállalási árat. nettó 11.498.621 Ft-ban
határozza meg.

3. A képviselo-testulet dont, hogy a vizesblokk kivitelezési munkálatait 2017, 03. 06. -
2017 . 09. 06. közotti idószakban végzi.

4. A képviselo-testület felhatalmazza Kardos Attila polgármestert a vállalkozói
szerzódés aláírására,
Felelós: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017 . február 21.

7. El terjesztés a Ladánybene, Rákóczi utca páros oldala, a Gyógyszertár el tti
járdaszakasz térkcivezése, valamint a Yizmíj utca stabilizálására kivitelez
kiválasztására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Karg!_os Attila - polqármester: ismertette az eloterjesztést, s javasolta annak elfogadását.

Visontav lstván - képvisel : támogatni kell a helyi vállalkozókat, figyelemmel kell kísérni,
hogy a helyi lakossággal ne kerüljenek konfliktusba.

A képviselok részéról egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A képviselo-testulet 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi
határozatot hozta:



Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testí,iletének í5/20í7. (ll. 21.) határozata
a Ladánybene, Rákóczi utca páros oldala, a Gyógyszertár e!ótti járdaszakasz térkovezése,
valam i nt a vízmű utca stabi l izálására vonatkozó kivitelezó kiv álasztása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviseló-testülete dont, hogy a Ladánybene,
Rákóczi utca páros oldala, a Gyógyszertár elotti járdaszakasz térkovezése, valamint
a Yízmű utca stabilizálására vonatkozó 2017 . január 16-án kozzétett ajánlattételi
felhívás eredményeként a kivitelezési munkálatokkal a Zatír Enteri r Kft.
Ladánybene, Pet fi S. ut í5 szám alatti kivitelezótbízza meg.

2. A képviselo-testület a kivitelezésére vonatkozo vállalási árat: nettó 15,898.219 Ft-ban
határozza meg.

3. A képviseló-testület dont, hogy a Ladánybene, Rákóczi utca páros oldala, a
Gyógyszertár elótti járdaszakasz térkovezése, valamint aYízmű utca stabilizálásának
kivitelezési munkálatait 2017 , március 3. napjátol2017. május 31 . napjáig végzi,

4. A képviselo-testület felhat almazza Kardos Attila polgármestert a vállalkozói
szezódés aláírására.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017, február 21.

8. Et terjesztés a Ladánybene, F utcai járdaszakasz, valamint a belvízelvezet
árkok kialakítására vonatkozó kivitelez kiválasztására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismeftette az elóterjesztést, s javasolta annak elfogadását.

A képviselok részéró| hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A képviseIo_testület 6 igen szavazattal - eIlenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizséo Onkormánvzat Képvisel -testi.iletének 16/20í7. (ll. 2í.). hqtáloiata
@,FóutcaijárdaszakaSz,valamintabelvízelvezetóárkokkialakítására
kivitelezo kiválas ztása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testulete dont, hogy a Ladánybene, Fo

utcai j,árdaszakasz, valamint a betvízelvezetó árkok kialakítására vonatkozó 2017.
januái 16-án kozzétett ajánlattételi felhívás eredményeként a kivitelezési
munkálatokkal a Zatir Enteri r Kft. - Ladánybene, Pet fi S. t í 5 szám alatti

kivitelezót bízza me9.
2. A képviseló-testület a kivitelezésére vonatkozo vállalási árat: nettó 5,422.744 Ft-ban

határozza meg.
3. A képviseló_téstület dont, hogy a Ladánybene, Fó utcai járdaszakasz, valamint a

belvízelv ezetó árkok kialakítására tervezett kivitelezési munká]atait 2017 . március 3.

napjától 2017. május 31. napjáig végzi,
4. n ' -repviselo_testulet 

felhatatm azza Kardos Attila polgármestert a vállaIkozói

szerzódés aláírására.
Fele! s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. február 21.



9, El terjesztés az ASP rendszerhez tcirtén csatlakozáshoz
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - poIqármester: elmondta, hogy 2018. január 1-tól az onkormányzat
csatlakozik az ASP országos rendszeréhez, amelynek kiépítéséhez pályázatot lehet
benyújtani. E csatlakozásrol szól az eloterjesztés,

A képviselok részéról hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A képviselo-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi
határozatot hozta.

Ladá nvbene Kcizséq Képvisel ó-testü leté nek 1 7/20 í 7. ( l l. 2 í . ) hatá rozata
,,Csatlakozási konstrukció az ónkormányzati ÁSP rendszer országos
kiterjesztéséhez" címLj, KÓFop-l.2.1 - VEK)P-|6 kódszámu páIyázat benyujtása

HATÁROZAT
1. Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képviseló-testulete mint a

Ladánybenei Kozos Önkormá nyzati Hivatal székhelytelepülése pályázatot
kíván benyujtani a ,,Csatlakozási konstrukció az onkormányzatl ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez" című, KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16 kódszámu pályázati
felhívásra a kovetkezok szerint:
lgényelt támogatás. 6.000.000,- forint
Támogatási intenzitás: 100o/o

2. A Képviselo-testület felhatalm azza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet
benyujtsa, a pályázattal kapcsolatban eljárjon, valamint a támogatás felhasználásáról
a szukséges intézkedéseket megtegye.

Felel s: Kardos Attila polgármester
Határid : 2017. február 28,

1 0. Egyebek

Vida Lászlóné - képvisel : kérdezte, hogy áll a telekosztás?

Kardos Attila - polqármester: a 3 uszótelek telekrendezése van folyamatban, az év vége
fe!é reméljük, hogy kialakításra kerülnek.

Vida Lászlóné - képvisel : a Piactér rendezéséve! kapcsolatban tortént-e valami?

Szádvári Erika - alieqvz : egyelore nem, ha a nagyberuházások megvalósulnak, majd azt
kovet en.

A képviselo{estület ülésén egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila polgármester az Ülést
16.00 órakor bezárta.
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