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JEGYZOKONW

Készí,ilt: Ladánybene Kozség Onkorm ányzal Képviselo-testületének 2017 . március 27 -i
ulésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
vida Lászlóné
Visontay lstván képviselok (5 fo)

Szádvári Erika aljegyzó (Jelenléti ív mellékelve)

Jeqvz k nvvvezet : Jurászik Erika eloadó

Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviseló-testületi ülés határozatképes, mivel 7 tó képviselobol 5 fo jelen van. Simkóné
Jámbor Marianna és Tóth Árpád munkahelyi etfoglaltsága miatt nem vesz részt az ülésen.

A ieqvz k nvv hitelesítésére felkérte: Mátyás Ferenc és
Visontay lstván képviseloket.

A Képviselo-testület a jegyzokonyv hitelesítók személyére tett javaslatot elfogadta.

A képviselo-testuIet Kardos Attila polgármester javaslatára az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:

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

2. El terjesztés azintézményi térítési díjak feltilvizsgálatára
Elóterieszt : Kardos Attila - polgármester

3. Napk ziotthonos óvoda beiratkozási id pontjának meghatározása
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

4. Ladánybene Kcizség Önkormányzatának 2017 . évi kcizb eszerzési terve
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

5. El terjesztés a Ladánybene Fels lajos Szennyvíztársulás 2017. évi
kcizbeszerzési tervére
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

6. El terjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás társulási tanácsa
határ ozata i na k j óvá h a g yása
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

7. Egyebek



NAPIREND! PONTOK TARGYALASA:

1, Jelentés a képvisel -testtilet áltaI hozott lejárt határidejíí határozatok
végrehajtásáról
El teriesztó: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: az alábbiak szerint ismertette a lejárt határidejti határozatok
vé9 rehajtásáról szóló jelentését:

_ kivitelezókkel (Zafír, Free-Line) a megállapodások megkotésre kerültek, a
munkaterületek átadása megtortént,

- ASP pályázat benyujtásra került.

A képviselók részérol az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem

hangzott el.

A képviselo-testulet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

képvisel -testiiletének 19l2a17. (ll!.

határozata
J e lentés a lejá rt hatá ridej íi hatá ro zatok vég re hajtásá ró l

HATÁROZAT
Ladánybene Kcizség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete Kardos Attila
polgármester jetentését a lejárt határidejíi határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017 . március 27 .

2. El terjesztés azintézményi térítési díjak fel lvizsgálatára
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: ismertette az eloterjesztést, elmondta, hogy a javaslat nem

tartaImaz térítési-d íj emelést.

Visontav lstván - képvisel : orül, hogy nem tartalmaz emelést, kulonosen akkor, amikor

nnlnderll1ek m egv rel az ara,. Az eloterjesztést javasolja elfogadni. Kérdezte, hogY hánYan

étkeznek?

Vida Lászlóné - képvisel : kb. 200 fóre fóz az óvoda.

A képviselo_testulet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

határozatot hozta:



Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testí,iletének í9/20í7. (lll. 27.) határozata
az intézm é ny i té rítés i d íj a k fel i,i lv izs g á l atá ró l

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviseló-test ilete az intézményi térítési
díjakat fellilvizsgálta, s a 2016. május 1. napjától megállapított térítési díjak
cisszegén nem változtat.
A képvisel -testtilet dcint, hogy az intézményi térítési díjakat 2017. október havi
képvisel -testtileti rilésén ujból felí,ilvizsgálja.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. október 30.

3. Napkciziotthonos óvoda beiratkozási id pontjának meghatározása
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette az eloterjesztést.

Visontav lstván - képvisel : kérdezte, hogy hány gyermek beíratás a várható?

Vida Lászlóné - képvisel : kb. 15 fó.

Mátvás Ferenc - képvisel : tájékoztatta a képviseloket, hogy az általános iskolai
beiratkozás idopontja április 20-án és 21-én lesz.

A képviselo-testület 5 igen szavazattal - el]enszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi
haLározatot hozta.

Ladánvbene Kcizség Önkormánvzat Képviset -testiiletllnek 20/20í 7. (ltl. 27.)
határozata
az óvodai beiratkozás id pontjának meghatározása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kozség Onkorm ányzat Képvisel -testiilete a Ladánybenei
Csiribiri Ovodába való beiratkozás id pontjait az alábbiak szerint
határozza meg:

2017. május 3. (szerda) í0.00 - í6.00 óra
2017. május 4. (csíit rt k) 10.00 - í6.00 óra

2. A képvisel -testület felkéri Szádvári Erika aljegyz t, hogy a mellékelt
felhívást a helyben szokásos módon tegye kózzé.
Felel s: Kardos Attila - polgármester

Szádvári Erika - aljegyz
Határid : 2017. március 27.



FELHlVAs
óvoont JELENrxezÉsne

Értesítem a kozség lakosságát, hogy a nemzeti koznevelésrol szóló 2011 évi cxc. torvényB. (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét
betcilti, a nevelési év kezd napjától (2017. szeptember íJ napi négy orát kciteles
óvoda! nevelésben részt venni
Az Óvodai jelentkezés idopontja a Ladánybenei Csiribiri Óvodában:

2017. május 3. (szerda) í0.00 - í6.00 óra
2017. május 4. (csüitcrrtc'k) í0.00 - í6.00 óra

Az Óvoda Ladánybene Kozség teljes kozlgazgatási területérol biztosítja a felvételt,

Jelentkezéskor a sztil (gondviset ) gyermekével egytitt érkezzen, és vigye magávat a
kcivetkez ket:

r fl gyermek születési anyakonyvi kivonata,
r fl gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
r ff gyermek TAJ száma,
l ff gyermek oltási konyve,
r ff beírató szulo személyi azonosító és lakcímet igazolo hatósági igazolványa

' Taftós betegségrol orvosi igazolás, MÁK igazolás magasabb családi pótlékról,
, Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról határozat

Óvodába a gyermeket 3. életéve betoltése után lehet felvenni. Felveheto, aki a harmadik
é]etévét a felvételtol számított fét éven belül betolti, feltéve, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezó három éves és annál idósebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesítheto.

A gYermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjátg a harmadik életévét betolti, a
nevelésí év kezdo napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson koteles részt
venni. A jegYzó a szülo kérelmére és az óvodavezetó, valamint a védonó egyetértésével, a
gYermek jogos érdekét szem elott taftva, annak az évnek az augusztus 31 . napjá|g,
amelyben a gyermek az otodik életévét betolti felmentést adhat a kotelezó óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek csa]ádi korülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az 3 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minosul.

jegyzó nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyzó



4. Ladánybene Kcizség Onkormányzatának 2017 . évi kcizbeszerzési terve
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette a képviselokkel az eloterjesztést,

A képviselok részéról észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselo-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testiiletének 2íl20í 7. (lll. 27.)
határozata
Ladánybene Kcizség Onkorm ányzatának 2017. évi Kcizbeszerzési Tervér l

HATÁnozAT

Ladánybene Kozség Önkormányzatának Képviselo-testulete Ladánybene Kozség
önkormá nyzatának 2017 . évre vonatkozó kozbeszerzési tervének elfogadására
vonatkozó eloterjesztést megtárgyalta, amely szerint kozbeszerzési eljárás lefolytatását
nem tervezi.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2O17, március 27.

5. El terjesztés a Ladánybene Fels lajos Szennyvíztársulás 2017. évi
k<izbeszerzési tervére
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attita - polgármester: ismertette az elóterjesztést, elmondta, hogy bizakodik
abban, hogy a szennyvízberuházás a kovetkezó évben megvalósul.

A képviselok részérol észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselo-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kozséq Onkormánvzat Képvisel -testí,iletének 22120í 7. (l!l. 27.)

határozata
l_aaanybene - Fels lajos Szennyvíztársulás 20í7. évi Kcizbeszerzési Tervér l

HATÁnozAT
Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képviseló-testülete Ladánybene - Felsólajos
Szennyvíztársulásának - jelen határozat mellékletét képezó - 2017 , évi kozbeszerzési
tervét a társulási tanácsnak elfogadásra javasolja.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017, március 27 .



6. El terjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatetlátó Társulás társutási tanácsa
határ ozata i n a k j óvá h a g yása
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

kardos Attila - polqármester: részletesen ismertette az e]óterjesztést.

A képviselók részérol észrevéte|, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselo-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testtiletének 23120í 7. (tlt. 27.)
határozata
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás határozatánakjóváhagyásáróI

HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete egyetért a
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017. tebruár 22-i rilésének
dcintéseivel, annak elfogadását támogatja.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. március 31.

7, Egyebek

Mátvás Ferenc - képvisel : elmondta, hogy szerdán megy Kiskórosre egy megbeszélésre,
ahol tájékoztatást kap egy pályázatrol, amely szerint tornaszoba kialakítására pályázat
nyujtható be. Tájékoztatta a képviseloket továbbá arról, hogy várhatóan a
státuszbefagyasztás tekintetében változás várható. A kunadacsi képviselo-testulet ülésén
részt vett, ahol elhangzott, hogy csokken a tanulólétszám, s a kozség fenntartóváltásban
gondolkodik. A tankerület helyett az általános iskola fenntartója az egyház lenne.

dr. Rácz lmre Gábor - alpolqármester: tájékoztatta a képviseloket a fogorvosi ellátás
helyzetérol. Elmondta, hogy egy lajosmizsei fogorvosno elvá!lalná, hogy fogadja a
ladánybenei betegeket ugy, hogy a rendelés a lajosmizsei rendeloben legyen. Tudja, hogy
kényszermegoldás, de átmenetileg csak így oldható meg a lakosság ellátása.

Visontav lstván - képvisel : innen indultunk valamikor, egyetért az alpolgármester urral.

Kardos Attila - polgármester: kérte a képviselo-testület beleegyezését.

A képviselok részérol észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képvlselo-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:



Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -test{iletének 24120í 7. (lll. 27. )

határozata
a fogorvosi ellátásról

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testülete egyetér| azzal, hogy Ladánybene
Kozség Onkormá nyzata a ladánybenei fogorvosi szolgálat területi ellátására ALEXA-DENT
Kft, -vel (6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. ut 104, 106, képviselóje: dr. Dutkon Alexandra
fogorvossal - mint tartós helyettessel - megállapodást kosson,
A képviselo-testület a fogorvosi szolgálat területi ellátására vonatkozó megállapodást
jóváhagyja, s felhatalmazza Kardos Attila polgármestert, annak aláírására.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid . 2017. március 27 .

Visontav lstván - képvisel : tájékoztatta a képviseloket, hogy a szentábrahámi
testvértelepülés küldottsége a falunapra jon, szerdától vasárnapig lesznek a telepulésen. A
temetonél lévó gépjármtírol tett fel kérdést, illetve hiányolja a temetónél a kerékpártárolót.
Kozérdekrj ínformációkról folyamatosan tájékoztatni kellene a lakosságot.

Kardos Attila - polqármester: A lakosság folyamatos tájékoztatása megtorténik, sajnálja,
hogy a Falugytilésen alig voltak, Ott lett volna lehetosége mindenkinek arra, hogy részletes
tájékoztatást kapjon, illetve kérdéseket kozvetlenül a település vezetése részére feltegyen,
Ha a képviselok nem rendelkeznek elég információval, a lakosságot irányítsák a hivatalba,
ahol kello felvilágosítást kapnak,

A képviseló-testulet ülésén egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila polgármester az ülést
17 .00 órakor bezárta,

Kmf.

l;\.
_: \ ri 1j-._.----' }:, .}-{- \_
kardos Attila
polgármester

,/l

t :'L' -a- i=- -* fí=L_, ._. .#
szádvári Erika

aljegyzó

Jegyzókonyv hitelesítok:

'.(r. t,_,.G,,
isontay lstyán

xew2ía


