Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testiilete
6045 Ladánybene, F utca 66.
Telefon: 76/555 -284, 76/555-285
Email: lbene@ladaltJbene.hu

Ladánybene K<izség Onkormányzat
Képvisel -testtilete
1012017.

ti

I

2017.junius í9-i
lésénekjegyz kcinyve

Határozat: 46 - 5212017, (Vl, 19.) határozat
Rendelet: 712017. (Vl. 22.) onkormányzati rendelet - a 2017. évi koltségvetésrolszóló
212017. (ll , 23.) onkormányzati rendelet módosításáról
a 2017. (Vl . 22. ) onkorm ányzati rendelet - a_ telepüIés rendezéssel osszefuggo
partnerség i egyeztetés szabályairól

JEGYZŐKONYV

Késztilt: Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviseló-testuletének 2017, junius 19

-

i

ulésén

Jelen

vannak:

Kardos AttiIa polgármester
Mátyás Ferenc

dr. Rácz lmre Gábor

simkóné Jámbor Marianna
vida Lászlóné
Visontay

lstván

képviselok (6 fo)

Szádvári

Erika

aljegyzó

(Jelenléti ív mellékelve)

Jegvz kcinvvvezet : Jurászik Erika eloadó
Kardos Attila potqármester: 15,00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy a
ülés határozatképes, mive! 7 fó képviselóbo! 6 fo jelen Van, TÓth ArPád

t<epviselo_testuleti

munkahelyi elfoglaltsága miatt nem jelent meg

A ieqvz

k

nvv hitelesítésérefelkérte: Mátyás Ferenc és
Simkóné Jámbor Marianna képviselóket.

A Képviselo-testu]et

a

jegyzokonyv hitelesítok személyéretett javaslatot elfogadta,

A képviseló_testutet a napirendre vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint fogadta

el:

NAP|RENDl PONTOK:

1. Jelentés a képvisel _testí,ilet által hozott tejárt határidejíi határozatok
végrehajtásáró!
El terieszt : Kardos Attila

-

polgármester

2. El terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat 2017. évi kciltségvetési
rendeletének módosítására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

3. Et terjesztés a partneri egyeztetésr l szóló cinkormányzati
megalkotására
El terieszt : Kardos Attila

4. EI terjesztés a

-

polgármester

Duna_Tiszakozi Hultadékgazdálkodási

Onkorm ányzati Társulás létreh ozására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

5.

rendelet

és KcirnYezetvédelmi

Beszámotó a Ladánybenei Kciz s Onkormányzati Hivatal 2017.1. féléviadÓÍ,igYi
tevékenységérl

El terieszt

:

Szádvári Erika

-

aljegyzó

6.

7

Beszámotó a Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2}16-17-es tanévben végzett nevelési
munkájáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

. El terjesztés a 2017. évi kózigazgatási
El terieszt

:

Szádvári Erika

-

aljegyzó

sztinetre

8. El terjesztés az j építésitelkek kialakításához sziikséges belterí,iletbe
vonásról

El terieszt

9.
1

: Kardos Attila

-

polgármester

Tdjékoztató Bene - Baracs Vadásztársaság tevékenységéról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

0, Egyebek

NAPIRENDI PoNToK TÁRGYAIÁSA:

1

. Jelentés a

képvisel -test ilet által hozott
végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

kardos Attila - polqármester: az alábbiak

szerint

határozatokat:

-

lejárt határidej
ismertette

a

határozatok

lejárt határidejtí

2016. évi zárszámadáshoz kapcsolódó dontések a rendeletben átvezetésre kerultek,
a Kincstár részéremegkuldésre került,
a 0109/99. hrsz-u ingatlan adásvételi szerzódés elkészítésefolyamatban van,
a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésének pályázatát még nem írták ki.
Szennyvíztársuláshoz kapcsolódó megrendelés megküldésre került a Benkó Mérnöki
lroda részére- Felsolajos is dontott,

A képviselok részérolaz elhangzottakkal kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás

nem

hangzott el.

A

képviseló-testület
határozatot hozta:

6 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

eK
nk
Ladán
határozata
Jelentés a lejárt határidejíi határozatok végrehajtásáról

ek

4612017.

HATÁROZAT
Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat KépviseI -testiilete Kardos Attila
polgármester jelentéséta lejárt határidejíí határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017, junius 19.

2, El terjesztés Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat
rendeletének módosítására
: Kardos Attila - polgármester

2017

. évi kciltségvetési

El terieszt
Kardos Attila

-

polqármester: szóban ismertette

a

képviselokkel

elmondta, hogy a szokásos évi rendelet módosítás kerult a képviselok elé.

az

eloterjesztést,

Vida Lászlóné - képviseló: javasolta a rendelet elfogadását.

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

A

képviselo-testulet
rendeletet alkotta:

6 igen szavazattal

A rendelet szóvegét az

1

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

. melléklet tartalmazza.

3. El terjesztés a partneri egyeztetésr l szóló
megalkotására
El terieszt : Kardos Attila

kardos Attila

-

-

cinkorm

ányzati

polgármester: ismertette az eloterjesztést, elmondta, hogy

A

képviselok részérolhazzászólás, észrevételnem hangzott
polgármester szavazásra kérte a képviselőket.

képviselo-testulet
rendeletet alkotta,

rendelet

polgármester

megalkotására a települési arculati kézikonyv megalkotása miatt van szükség.

A

-

6 igen szavazattal

-

a

el, ezért Kardos

rendelet
Attila

ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

A rendelet szóvegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. El terjesztés a Duna-Tiszakozi Hulladékgazdálkodási és Kornyezetvédelmi
Onkorm ányzati Társulás létreh ozására
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette az elóterjesztést, elmondta, hogy
hulladékg azdálkodási rendszer átszervezése miatt vált szükségessé,

a

Visontav lstván - képvisel : igen, kell egy társulás , azonban ekkora, amire az elóterjesztés

vonatkozik, kezelhetetlen. Nem tartja jó otletnek.

Mátvás Ferenc

- képvisel : errol

a KLIK jutott eszébe.

A képviselók részérolaz elhangzottakkal kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem
hangzott el.

A képviselo-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással - az alábbi
határozatot hozta:

LadányLene Kcizség önkormánvzat Képvisel -testí,iletének 4712017. (Vl.

19.)

határozata
Hulladékgazdálkodási kozszolgáltatással kapcsolatos dontések meghozata|a

HATÁROZAT

-Ladánybene

megtárgyalta Kardos Attila

-

eloterjesztésétés a kovetkezó határozatot hozta:
1

.

polgármester fenti tárgyban készült

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testülete ugy dont, hogy Ladánybene
Kozség Önkorm ányzata társult tagként létrehozza a Duna-Tisza kozi
H u ad ékg azd á kod ási Ö n korm ányzati Társu ást.
l

l l

l

2.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testülete a Társulási Megállapodást a
határozat melléklete szerinti tarlalommal elfogadja, és felhatalmazza Kardos Attila polgármestefi annak aláírására.

3.

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testtjlete a Társulási Tanács tagjának
Basky András Lajosmizse Város Polgármesterét delegálja.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017, junius 30.

5.

Beszámoló a Ladánybenei Kozcis Önkorm ányzati Hivatat 2017. l. féIéviadó gyi
tevékenységérl
El terieszt : Szádvári Erika - aljegyzó

Kardos Attila

-

polqármester: felkérte Koller Dávid adóugyi eloadót, hogy szóban

egészítseki az elóterjesztést,

Koller Dávid - adói.iqvi el adó: az ASP rendszer kialakításához kapcsolódóan jelenleg az
adattisztítás folyamata zqlik, ami azt jelenti, hogy minden adózohoz fel kell tolteni az
adóazonosító jelet, valamint a vállalkozások tekintetében a tevékenységi koroket is.

Visontav lstván - képviselC. kérdezte, hogy mekkora tételt jelent a 20 db végrehajtási ugy?
Koller Dávid=adói,iqvi e! adó: kb. 1 millió Ft osszeget jelent.

- képviseló: az adósságkonszolidációs eljárásban az onkormányzat 40
millió Ft. támogatást kapott, sokkal tobbet jelentett volna, ha a gépjárműadó 6O o/o-át nem
vonják el tolunk.

visontav |stván

A képvise]ók részéról az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem
hangzott el.

A képvisel -testület 6 igen
határozatot hozta:

szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testiiletének 48/2017.

határozata
az adói,igyi tevékenységrl

Nl.

19.1

HATÁROZAT
Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testti|ete az adóí,igyi tevékenységrl
szóló beszámolót elfogadja.
Felel s: Szádvári Erika - aljegyzó
Határid : 2017, junius 19.

6.

Beszámoló a Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2}16-17-es tanévben végzett nevelési
munkájáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

polqármester: elmondta, hogy az óvoda vezetóje minden évben beszámol

a nevelési év munkájáról.

vida Lászlóné - óvodavezet : ezt a

beszámolót elozetesen a nevelotestulet is
- 65 fo, az óvonók száma pedig 6 fo.

megtárgyalta, a gyermekek létszáma elég magas 60

Visotav lstván

-

képvisel : hogyan fogadják

Vida Lászlóné

-

óvodavezet

változást,

reklamálnak.

Visotav lstván

:a

- képvisel : hány

el

a gyermekek az élelmezésbentortént

gyermekek megszokják, inkább

a

szociális étkezók

kiscsoportos lesz?

Lászlóné - óvodavezet :20 fó.

A képviselok részéról az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb észrevéte|,hozzászólás
hangzott el,

A

képviseló-testület
határozatot hozta.

6 igen szavazattal

-

nem

ellenszavazat és taftózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Kcizséo Onkormánvzat Képvisel :lestületének

49/20í 7,

határozata
a Ladánybenei Csiribiri Ovoda 2016-20í7-es tanévben végzett munkájárol

(Vl,

í 9.1

HATÁROZAT
Ladánybene Kozség Önk ormányzat Képviselo-testulete a Ladánybenei Csiribiri Óvoda 20162017 -es munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017 . junius 19,

A

képviselók részérolaz elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel,hozzászólás nem

hangzott el.

Ladánvbene Kcizség Onkormánvzat Képvisel -testiiletének

határozata
a Budapesti Poitechnium Alapítvánnyal

kt

52120í

7. íVl. í 9.)

tt egytittmíik<idésimegállapodásról

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testülete dont, ho9y a Budapesti
Politechnikum Alapítvánnyal kotott egyuttmtjkodési megállapodást elfogadja, melyhez

pénzügyi támogatást nem nyujt.
A képviselo-testület felhatalmazza Kardos Attila
FeIel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. junius 19.

-

polgármestert a megállapodás aláírására.

Egyebek

Visontav lstván

-

képvisel : kérdezte, hogy hol tart a kozlekedési táblák kihelyezése,

valamint, hogy miért nem lettek a Rákóczi utca másik oldalára fák ültetve?

Kardos Attila - polqármester: az utcakép miatt.
dr. Rácz lmre Gábor

- alpolgármester: a Fó

utcán a mázsaháznál nem lesz járda?

kardos Attila - polgármester: nem volt betervezve.

- képvisel : a buszok a buszobölben álljanak meg, most már elférnek,
kérdezte, hogy falunapra a virágok elültetésre kerülnek-e?

Visontav István

Szádvári Erika - alieqvz

: igen , virágzó

cserjék kerülnek elültetésre.

Mátvás Ferenc - képvisel : tájékoztatta a testuletet, hogy a tanév rendben véget ért, egy
pedagógus nyugdíjba megy, valamint elmondta, hogy két pedagógus szulni fog.

dr. Rácz lmre Gábor

-

alpolqármester: a fogorvossal beszélt, vállalja továbbra is

helyettesítést, a kovetkezó tanévben válIalja az ovodások, iskolások helyi szrírésétis.

Kardos Attila - polqármester: tájékoztatta a képviseloket a konyvtáros

változásárol.

A képviselók részéról az ülésen egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila
képviseló-testület nyílt ulését17 ,00 órakor bezárta.

-

a

személyi

polgármester a

Kmf.

,--{->^5Q,
szádvári Erika
aljegyzó

Jegyzokonyv

h

itelesító

:

í'

k,
i *-,

tl"o(Á*' J' l,.r- -, ! Lqjr; .,
simkóné Jámbor Marianna
képviselo
.\>

