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Határozat: 32 - 4212017. (V. 23.) határozat
Rendelet: 612017. (V. 25.| - a 2016. év| zárszámadásról

JEGYZ KONYV
Késziilt: Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testuletének 2017. május 23 -

ülésén

Jelen

vannak:

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

Erika

aljegyzó

(Jelenléti ív mellékelve)

Jegvz kcinvvvezet : Jurászik Erika eloadó
Kardos Attila polgármester: 16.00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselo-testületi ulés határozatképes, mivel 7 ft5 képviselóból7 f ó jelen van.
A ieqvz

k

nvv hitetesítésérefetkérte: Tóth Árpád és
Vida Lászlóné képviseloket.

A Képviselo-testulet a jegyzokonyv hitelesítok személyéretett javaslatot elfogadta.
A képviseló-testület a napirendre vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint fogadta

el:

NAPIRENDl PONTOK:

1, Jelentés a képvisel -testtilet által hozott lejárt határidejííhatározatok
végrehajtásáról
Elóterieszt : Kardos Attila

-

polgármester

2, El terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat 2016. évi zárszámadási
rendeletére

El terieszt

: Kardos Attila

-

polgármester

3.

Beszámoló Ladánybene K<izség kózbiztonsági helyzetéról

4.

Tájékoztató a Ladánybenei Polgár r Egyesiilet míikcidésérl
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

5.

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat míiktidésének2016. évi tapasztalatairó!

6.

Beszámo!ó a

El terieszt

El terieszt

: Kardos Attila

: Kardos Attila

mez

E! terieszt : Kardos

-

-

polgármester

polgármester

ri szolgálat mííktidésének
tapasztalatairól
Attila - polgármester

7. El terjesztés a helyi kcizfoglalkoztatási egytittmíikcidési megállapodásra
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

i

8. El

terjesztés a ladánybenei 0109/99. hrsz-u ingatlan értékesítésére
: Kardos Attila - polgármester

9. El

terjesztés a tanyagondnoki szolgálat fejlesztési támogatására
: Kardos Attila - polgármester

El terieszt

Elóterieszt

1

0. Egyebek

zárt tilés
1. El terjesztés a kitüntet címek adományozására

El terieszt

;

Kardos Attila

-

polgármester

A zárt ülés anyagát külon jegyzokonyv tartalmazza.
NAP|REND! PoNToK

rÁnoYetÁSR:

1, Jelentés a képvise! -testi.ilet áItal hozott Iejárt határidejíi határozatok
végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila

-

polgármester

Kardos Attila - polqármester: az alábbiak szerint ismertette a lejárt

határozatokat:

-

határidejtí

hul]adékkezelési kozszolgáltatásról - lzsákkom-mal a szerzódés felbontásra került,
Ökovíz Nonprofit Kft-vel a szerzódés megkotésre kerult,
az onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázat
benyujtásra kerult (Petófi S. utca aszfa]tozása),
Tóth János tájékoztatása megtörtént arról, hogy nem adjuk bérbe a 0109/99. hrsz-u
ingatlant.

A képvíselokrészéról az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem
hangzott el.

A

képviselo-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kcizség Onkormánvzat Képvisel -testíiletének 32120í7. (V. 23.) határozata
Jelentés a lejárt határidejíí határozatok végrehajtásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képviset -test[ilete Kardos Attila
polgármester jelentéséta lejárt határidejíí határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
Felel s: Kardos Attila

- polgármester
május
23,
Határid : 2017.

2. E! terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat 2016. évi zárszámadási
rende!etére

E! terieszt : Kardos

Attila

-

polgármester

Kardos Attila - polgármester: ismertette az eloterjesztést, s kérte a bizottság elnokét, hogy
ismertesse a bizottság álláspontját.
Vida Lászlóné - bizottsáq elncike: véleményeszerint az

onk ormányzat jó évet zárt.

qazdálkodási el adó: 71 millió Ft-tal zárta az onkormányzat a 2016-os
koltségvetési évet, amely osszegben az 2 e] finanszírozott pályázat is szerepe|, Az elmult

Jánki Anikó

-

évben nem volt magas a beruházások osszege, ezek majd ebben az évben lesznek.

- képvisel : évrol évre stabilabb az onkormányzat koltségvetése, amely
komoly osszmunka eredménye,

Visontav lstván

Mátvás Ferenc - képvisel : fontosnak tartja, hogy az onkormányzat képezzen tartalékot, s
egyidejtileg a kozség fejlódjon is.

A képviselok részéról egyéb hozzászólás, észrevéte]nem hangzott el, ezért Kardos Attila
polgármester szavazásra kéfte a képviseloket.

A

képviselo-testulet
rendeletet alkotta:

7 igen szavazattal

A rendelet szóvegét az

1.

-

e]lenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

melléklet tartalmazza.

A zárszámadáshoz kapcsolódó - eloterjesztés
Kardos Attila - polgármester a képviseloket.
A

képviselo-testület
határozatot hozta:

-

7 igen szavazattal

-

szerinti

-

határozatok meghozatalára kérte

ellenszavazat és tartózkodás nélküt - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testí,iletének 33/2017. (V.23.) határozata
a 2016. évi maradvány jóváhagyása

Határozat
1.

Ladánybene Kozség Önkormányzatának Képviselo-testülete
kimutatást az alábbiak szerint fogadja eI:
Alaptevékenység maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenység szabad maradványa

2.

a 2016. évi maradvány
65 836 957 Ft
65 836 957 Ft
65 836 957 Ft

A képviselo-testület feIkéri a jegyzot, hogy e határozatnak megfeleloen a maradvány
átvezetésétkészítseelo a soron kovetkezo koltségvetésirendelet módosítására.

Fele! s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. május 23.

A

képviselo-testulet 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélküI - az alábbi

Ladánvbene Kcizséo Onkormánvzat Képvisel -testtiIetének 34/2017.

(V.23.t

határozata
a KOH 2016. évi maradvány jóváhagyása
Hat

1.

ár

ozat

Ladánybenei Kozos Önkorm ányzati Hivatalának a Képviselo-testület a 2016, évi
maradvány kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:
5 981 040 Ft
5 981 040 Ft
5 981 040 Ft

Alaptevékenység maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenység szabad maradványa

2,

Javasotjuk a kotelezettséggel nem terhelt 5 981 040 Ft szabad maradvány elvonását.

3.

A képviselo_testüIet felkéri a jegyzot, hogy e határozatnak megfeleloen a maradvány
átvezetését készítse elo a soron kovetkezo koltségvetésirendelet módosítására.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017 , május 23.

A

képviselo_testü|et
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

eIlenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testiiIetének 35/2017. (V.23.1 határozata
a Csiribiri Ovoda 2016. évi maradvány jováhagyása

Határozat
1,

Ladánybenei Csiribiri Óvodának

a

Képviselo-testület

kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:

Alaptevékenység maradványa
Összes maradvány
Alaptevékenység szabad maradványa

2.

a

2016. évi maradvánY
2 539 614 Ft
2 539 614 Ft
2 539 614 Ft

Javasoljuk a kotelezettséggel nem terhelt 2539 6't4 Ft szabad maradvánY

elvonását,

3.

A képviselo-testület felkéri a jegyzot, hogy e határozatnak megfeleloen a maradvánY
átvezetését készítse eló a soron kovetkezó koltségvetésirendelet módosítására.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017 . május 23.

A

kéPviselo-testulet 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

Ladánvbene Kcizség Onkormánvzat Képvisel -testi.iletének 36/20í7. (V. 23.1 határozata
a 2016. évi beszámoló felí,ilvizsgálata, jóváhagyása

Határozat
Ladánybene Kozség Önkormányzatának Képviseló-testulete a koltségvetési szerveinek
2016 évi beszámolóját az alábbiak szerint felulvizsgálta és jóváhagyja:

1. Az

Önkorm ányzat és az lntézményei ataptevékenységébetartozo feladatainak
szakmai teljesítése 2016, évben megfeleló színvonalu volt, alapító okiratában

2.
3.

4.
5.
6,
7,

3.

szerepló szakmai feladatait teljesítette.
2016, évben az lntézményeknek rendelkezésre bocsátott források felhasználása a
szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek osszhangja az év folyamán
biztosított volt.
Az Önkormányzat és az lntézményeivonatkozásában a rendelkezésre bocsátott
eloirányzatokon belül tortént a gazdálkodás, a képzódott maradvány fedezetet nyujt a
pály ázato k be ny ujtá sá h oz sz u kség es o n erók h oz.
Az Önkorm ányzat és az lntézményeikoltségvetésirendelete megegy ezik a
Kincstárhoz benyujtott elemi beszámolóban szereplo módosított elóirányzatokkal.
Az elkészítettszámszaki beszámolók belso tartalmi elemei megfelelnek az eloírt
adatszolgáltatások tartalmi kovetelményeinek.
A Ladánybenei Kozos Önkormányzati Hivatalt a számszaki beszámolóknak és
m tikodésüknek elbírálás áro,,, jóváhagyásáról
írásban kel l érlesíteni.
A Képviseló-testulet felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítéstvégezze el,
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid :. 2017, május 23.

Beszámoló Ladánybene Kcizség kcizbiztonsági helyzetér l
teriesztó: Kardos Attila - polgármester

El

- polqármester: koszontotte Nyári Zsolt orparancsnokot, aki Ladánybene
Kozség kozbiztonsági helyzetéról szóló beszámolóját ismertette a képviselokkel.
Kardos Attila

Nvári Zsolt - rsparancsnok: koszoni a testület meghívását, valamint a segítséget, amitaz
onkormányzat nyujt a rendorség mtíkodésében.EImondta, hogy az elmult idoszakban a
lopások száma 45 %-kd csokkent, viszont az ittas vezetések száma nótt.
Jó megoldásnak tartja, hogy mind a mezóórrel, mind pedig a polgárorokkel együtt tudnak
járórozni- ezt a továbbiakban is szeretnék fenntartani.

polqármester: a rendorség segítségétkérte a Lajosmizse - Kecskemét Kerekegyháza
Ladánybene utkeresztezodésének nagyobb kozuti ellenórzésében, hiszen
nagyon sok a baleset. Tájékoztatta a testületet, hogy a kozutnak már írt levelet, azonban
megnyugtató választ nem kapott,

Kardos Attila

Nvári ZsoIt

-

-

rsparancsnok: felajánIotta segítségét.

visontav lstván - képviseI : problémaként említette a telepulésen áthaladó
sportkerékpáros forg almat.

Nvári Zsolt

-

rsparancsnok: ismeri a problémát, odafigyelnek.

- képvisel : ugyancsak problémakéntemlítette, hogy a buszmegállóba
beállnak a gépjármtivek, sem a gyalogosok, sem pedig a buszok nem tudnak kozlekedni.

Visontav lstván

A képviselok részérolegyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért Kardos Attila
polgármester szavazásra kérte a képviseloket.

A

képviseló-testület
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Önkormánvzat Képvisel -testiiletének 37/20í7. (V. 23.1 határozata
a kózbiztonság helyzetér l szóló beszámoló elfogadása

HATÁROZAT
Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testület Ladánybene Kozség 2016. évi
kózbiztonságának helyzetérol szóló beszámolót elfogadja.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. május 23.

4.

Táiékoztató a Ladánybenei Polgár r Egyestilet mííkcidésér
l
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila .- polqármester: Oromét fejezte ki, hogy az egyesulet képviselteti mag át

testületi ulésen.

a

Lánvi József - eqvesi,ilet elnoke: elmondta, hogy nehezen indult az egyesulet átalakulása,
októberre sikerult minden dokumentációt osszegyríjteni. Gondot jelentett, hogy az egyesulet
autóján nem volt mriszaki, s támogatást sem kaptak az e|mult évben. Várhatóan 28 fore fog
emelkedni a tagok létszáma, ami jónak mondható. Egy szolgálat 4 orát jelent, ez a
rendezvényeket is érinti, ilyenkor is 4 óránként cserélik egymást. A megyei
polgárórszovetségtól 200.000 Ft támogatást kaptak, amelyen ruhákat vásároltak.
Amennyiben írnak ki pályázatot szeretnének autóra pályázni,
Simkóné Jámbor Marianna - képvisel : jónak tartaná, ha a Benei Hírmondóba írnának
egy cikket a polgárorség átalakulásáról,

Visontav lstván
tólük.

-

képviseló: jó lenne tájékoztatni a lakosságot, s egyuttmtikodést kérni

Lánvi József - eqvestilet elncike: szeretnének majd ujból egy helyiséget, ahol

osszejohetnek.

Kardos Attila - polgármester: a régi helyiség használatának semmi akadálya nincs.
Mátvás Ferenc

-

képvisel : oromét fejezte ki, hogy a polgárorség vezetóje jelen van

testületi ulésen, hiszen erre már rég óta nem volt példa,

A

a

képviseló-testulet a polgárór egyesület elnokének beszámolóját tudomásul vette,
határozatot a napirenddel kapcsolatban nem hozott.

5.

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat mííkcidésének2016. évi tapasztalatairÓ!

E! terieszt : Kardos

Attila

-

polgármester

- polqármester: elmondta, hogy a tanyagondnok minden évben beszámol
munkájáról a képviselo-testületnek, amelyhez az írásos anyagot a képviselók megkapták.
Kardos Attila

Mátvás Ferenc

képvisel : megkoszonte

-

versenyekre való szállításában.

a

tanyagondnok munkáját

az

iskolások

A képviselo-testulet részéról a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel
nem hangzott el, ezért Kardos Attila -polgármester szavazásra kérte a képviseloket.

A

képviselo-testulet
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Önkormánvzat Képvisel -testtiletének 38/2017. (V. 23.) határozata
a tanyagondnoki beszámoIó elfogadásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képvisel -testtilete
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017, május 23.

6,

2016. évi

mez

ri szolgálat míikcidésénektapasztalatairól
: Kardos Attila - polgármester

Beszámoló a

El terieszt

a tanyagondnok

- potgármester: elmondta, hogy kinevezése óta a mezóórnek ez az elso
beszámolója. Véleménye szerint akkor mrjkodik jól valami, ha nincs észrevétel, jelzés.
Kardos Attila

Visontav tstván - képvisel : a mezóóri a bizalmat szép lassan felépítette, szerinte nagYon
jó kapcsolatot alakított ki a lakossággal.
Szádvári Erika - alieqvz : szerint sikerült a képviseloknek egy jó mezóórt választani, ami
minoségi változást jelent. Ugyanilyen minóségi váItás tortént a hivataIban is, ahol a
gazdálkodási elóadó személyében tortént pozitív változás.

Simkóné Jámbor Marianna
mezóórról.

- képvisel : a faluban

is csak pozitív véleménytlehet hallani a

A képviseló_testulet részéról a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel
nem hangzott el, ezért Kardos Attila -polgármester szavazásra kérte a képviselóket.

A

képviselo-testület 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

_Ladánvbene

Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testiiletének 39/20í7. (V. 23.) határozata
mezó ri munkáról szóló beszámoló elfogadása

HATÁROZAT
Ladánybene Kozség Onkormányzat Képviset -testiitete a
szóló beszámo!ót elfogadja.
FeIel s: Kardos Attila - polgármester
Határidó: 2017. május 23.

mez

r 2016. év! munkájárót

7, El terjesztés a helyi kcizfoglalkoztatási egyiittmiikcidési megállapodásra
El terieszt : Kardos Attila - polgármester
Kardos Attila - poloármester: ismeftette az eloterjesztést,
A képviseloknek a napirendhez kapcsolódóan kérdése,észrevétele nem volt.

A

képviselo-testulet
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

[adárybene Kcizsée Onkormánvzat Képvisel -testiiletének 40'2017. íV. 23.1 határozata
helyi foglalkoztatásban való egy[ittmiíkcidésr l
HATÁROZAT

Ladánybene K<izség Onkormányzata részt kíván venni a Tiszakécskei !árás és a
Kecskeméti Járásból a Kecskemét Megyei Jogti Város által létrehozott paktumhoz nem
csatlakozott érintett telepíilései által megvalósítandó TOP-S.1.2-t6 kódszám , a ,,Helyi
foglalkoztatási egytittm kcidések" felhívásra benyrijtandó támogatási kérelem pozitív
elbírálása esetén megvalósuló helyi foglalkoztatási egytittmíjk d partnerként.
Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testiilete jóváh agyja, hogy konzorcium
vezet je Tiszakécske Város Onkormányzata legyen. Egyben megbízza a konzorcium
vezet t, hogy a támogatási kérelem beny jtásához sz[ikséges tevékenységeket,
dokumentációt készítseel .

pénz gyi fedezetre van szlikség,
Amennyiben a támogatási kére|em el készítéséhez
rigy jóváhagyásra terjessze azt a képvisel -testtilet elé.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid :20L7 . május 23.

8. El

El

terjesztés a ladánybenei 0í09/99. hrsz-u ingatlan értékesítésére
terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

kérelmet.

-

polgármester: ismertette a 0109/99. hrsz-u ingatlan vételérevonatkozó

A képviselok részérolészrevételnem
szavazásra kérte a képviselóket.

A

képviseló-testület
határozatot hozta:

7 igen szavazattal

-

hangzott el, ezért Kardos Attila

-

polgármester

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene K zséq Onkormánvzat Képviseló-testtiletének 4íl20í7.(V. 23.) határozata
l
a ladánybenei 0109/99. hrsz-u ingatIan értékesítésér

HATÁROZAT
Ladánybene Kcizség Onkormányzat a tutajdonában tév ladánybenei 0109/99. hrsz-u
szántó míivetésiágu 2,9330 ha nagyságu kiilteriiteti ingatlant 2.5O0.0O0 Ft + Áre
cisszegért értékesítikk. Turbucz Benett Sándor, kk. Turbucz Antónia Edina, ll!és Tlbor
és Deák Szilvia Nikolett részére.
A képvisel -testíilet felhatalm azza Kardos Attila polgármestert az ingatlanra
vonatkozó adásvételi szerz dés aláírására.
Felel s: Kardos Attila - poIgármester
Határid : 2017, május 23.

9. El

terjesztés a tanyagondnoki szolgálat fejlesztési támogatására
: Kardos Attila - polgármester

El terieszt

Kardos Attila - polgármester: ismertette a képviselokke! a pályázati lehetoséget.

A

képviselok részérolészrevételnem hangzott
szavazásra kérte a képviseloket.

A

képviselo-testulet 7 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

el, ezért Kardos Attila

polgármester

ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

Ladánvbene K<izséq Onkormánvzat Képvisel -testületének 4212017. (V. 23.1 határozata
pályázati igény benyujtása a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviseló-testulete pályázatot nyujt

be

a

FoldmrívelésugyiMinisztérium által kiírt tanyák, valamint tanyás térségekmegorzése és
fejlesztése érdekébena települési és térségifejlesztések támogatására, a tanyagondnoki
szolg álatok tevékenységénekfej lesztésére.
A képviseló_testület pályázati igényétfrínyíró traktor beszerzésérenyujtja be, s a pályázaton
1.236.870 Ft vissza nem térítendó támogatást igényel, A képviselo-testulet 2017. évi
koltségvetésében- az általános tartalék terhére - a pályázat saját forrásaként 137.430 Ft
biztosít,

A képviselo_testület felhatalmazza Kardos Attila
tofténó benyujtására.
Felel s: Kardos Attila

-

polgármester

-

polgármestert a pályázat elektronikus uton

Határid : 2017. május

1

23.

0. Egyebek

Kardos Attila - polqármester: tájékoztatta a képviseloket a szennyvíz pályázat
lehetoségéról, illetve arról, hogy a pályázat beny jtásához szükséges a jelenIegi
tervdokumentációt módosítani. A módosítás azonban pénzbe kerül, amely a két település
közott - Felsolajos - lakosságszám arányosan kerulne megosztásra. Kérte a képviselók
támogatását az elózetes tárgyalásokhoz. Elmondta továbbá, hogy a dontéshez rendkívüli
képviselo-testu leti ülés szükséges.

Mátvás Ferenc

-

képvisel : részletes tájékoztatást adott a képviseloknek arról, hogy az

általános iskola kunadacsi tagintézményekezdeményezi a fenntartó váltást, amely szerint az
állami fenntartás helyett egyházi fenntartást választanák. Véleménye szerint Ladánybenének
is el kell gondolkodni azon, hogyan fog mtíkodni az elkovetkezo idoszakban az általános
iskola, amely nagymértékben függ a gyermeklétszámtól.

A

képviselok részérola nyílt ülésen egyéb nem hangzott

el, ezért Kardos

polgármester a képviseló-testulet nyílt ülését17.30 órakor bezárta,

Attila

A zárt ulés anyagát kulon jegyzókonyv tartalmazza.
Kmf.
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