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Önkormányzati hírek 
 
 

   Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 2011. június 20‐án tartotta soron következő 
ülését. Az ülés egyik napirendje az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet  megalkotása  volt.  A  rendelet  megalkotása  során  elhangzott,  hogy  a  2011.  január  1‐i 
jogszabályi  módosítás  előírta  a  települési  önkormányzatok  számára,  hogy  a  hivatali  időn  kívüli 
házasságkötésekért,  egyéb  anyakönyvi  családi  eseményért  a  szolgáltatás  ellentételezéseként 
önkormányzati rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.  
A  települési  önkormányzat  biztosítja  a  házasságkötésre,  továbbá  az  egyéb  anyakönyvi  családi 
eseményekre alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés és egyéb anyakönyvi esemény 
hivatali időben díjtalan.  
A  rendelet  megalkotását  követően  a  munkaidőn  kívüli  anyakönyvi  eseményekért  az  alábbi 
szolgáltatási díjakat kell megfizetni: 

a.) a munkaidőn  kívüli  hivatali  helyiségben megkötött  házasságért  ,  egyéb  anyakönyvi  családi 
eseményért  az  önkormányzatnak  járó  díjat:  10.000  Ft‐ban, melyből  az  anyakönyvvezetőt 
megillető díjazás: 4.000 Ft, a munkáját segítő díjazása: 2.000 Ft, 

b.) a munkaidőben  hivatali  helyiségen  kívül megkötött  házasságért,  egyéb  anyakönyvi  családi 
eseményért  az  önkormányzatnak  járó  díjat:    14.000  Ft‐ban, melyből  az  anyakönyvvezetőt 
megillető díjazás: 6.000 Ft, a munkáját segítő díjazása: 3.000 Ft, 

c.) a  munkaidő  kívül  és  hivatali  helyiségen  kívül  megkötött  házasságért,  egyéb  anyakönyvi 
családi  eseményért  az  önkormányzatnak  járó  díjat:  16.000  Ft‐ban,  melyből  az 
anyakönyvvezetőt megillető díjazás: 8.000 Ft, a munkáját segítő díjazása: 3.000 Ft. 

 
Obornyák János Pénzügyi – és Ellenőrző Bizottság elnöki, illetve bizottsági tagságáról való lemondása 
miatt  a  képviselő‐testület  Drabant  Jánosné  képviselőt  választotta meg  a  Pénzügyi  –  és  Ellenőrző 
Bizottság  tagjának.  Megválasztásával  az  alábbiak  szerint  alakul  Ladánybenén  a  bizottságok 
összetétele: 
Pénzügyi‐ és Ellenőrző Bizottság: Drabant Jánosné, Vida Lászlóné, kültag: Keresztes Anita 
Ügyrendi  Bizottság:  Drabant  Jánosné,  Simkóné  Jámbor  Marianna,  Visontay  István,  kültagok: 
Kisjuhászné Gábor Katalin, Terjék Katalin. 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A MEZŐŐRI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL 
 

A  fegyveres  biztonsági  őrzésről,  a  természetvédelmi  és  a mezei  őrszolgálatról  szóló  1997.  évi 
CLIX.  törvény  lehetőséget  biztosít  a  települési  önkormányzatok  számára,  hogy  az  önkormányzat 
közigazgatási  területéhez  tartozó  termőföldek  őrzéséről  mezei  őrszolgálat  létesítésével 
gondoskodjon. 

A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön  lévő,  illetve ahhoz tartozó termények 
és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési 
jelek vagyonvédelmét ellátó személy. Mezőőr olyan büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki 
betöltötte  a  18.  életévét,  s  lőfegyvertartási  engedély  megszerzésére  vonatkozó  feltételeknek 
megfelel. 
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A  mezőőr  feladatát  az  önkormányzat  utasításai  szerint  végzi,  szakmai  felügyeletét  a 
mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el. 

Ladánybenén a települési önkormányzat vállalta a mezőőri szolgálat fenntartását, működtetését, 
a  mezőőrt  közalkalmazotti  jogviszonyban  határozatlan  idejű  munkaszerződéssel  foglalkoztatja. 
Munkájáról 2011. április 11‐i képviselő‐testületi ülésen számolt be.  

A  mezőőr  a  beszámolójában  tájékoztatta  a  képviselő‐testületet  arról,  hogy  2010‐ben  46 
intézkedést  hajtott  végre,  amelyek  között  kóbor  kutyákkal,  falopással,  szemeteléssel,  valamint 
birtokvitákkal  kapcsolatos  ügyek  voltak.  Beszámolójában  kitért  arra,  hogy  nagyon  sok  helyen  az 
ingatlanok  határát  jelző mezsgyekarók  eltűnnek,  amely megnehezíti  a  birtokvitás  ügyek  intézését. 
Ezekben  az  esetekben  csak  az  újra  kimérés  jelenthet  megoldást,  amely  a  tulajdonosoknak 
többletköltséget jelent. 

Véleménye  szerint  jó megoldás  lenne,  ha  a  földkimérések  alkalmával  a mezőőr  is  kimenne  a 
tulajdonosokkal  és  a  földkimérővel  a  területre.  A  mezőőr  a  kimérés  során  beazonosítható 
tereptárgyhoz  viszonyítva  a  mezsgyekarókról  fényképfelvételt  készítene,  így  ha  a  mezsgyekaró 
elveszne,  az  ingatlan  területhatárai  beazonosíthatóak  lennének.  Ezúton  kérem  a  tisztelt 
földtulajdonosokat, amennyiben kimérésre kerülnek a tulajdonukban lévő külterületi ingatlanok, úgy 
a  földkimérésről,  valamint  a  földkimérés  időpontjáról  előzetesen  értesítsék  a  mezőőrt,  hogy  a 
későbbiek során az esetlegesen felmerülő problémák kapcsán segítséget tudjon nyújtani. 

Ladánybene  Község  Önkormányzatának  a  2010.  évben  a  mezőőri  szolgálat  fenntartása  és 
működtetése  2.375.000  Ft  kiadást  jelentett,  amely  a  mezőőr  személyi  juttatásait,  valamint  a 
felmerülő dologi kiadásokat tartalmazza.  

A működési  kiadásokhoz  az  állami  költségvetés  50.000  Ft/hó  támogatást  biztosít,  amely  egy 
évben 600.000 Ft bevételt jelent.  

Megállapítható,  hogy  a  mezőőri  szolgálat  működtetését  az  állami  költségvetés  csak  részben 
fedezi, a fennmaradó részt azonban a települési önkormányzatnak saját forrásból kell kigazdálkodnia. 
 
 
 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő‐testülete az 
IKSZT munkatárs munkakör betöltésére  

pályázatot hirdet. 
 
A foglalkoztatási jogviszony időtartama: 
‐ a  Munka  Törvénykönyve  szerinti  határozatlan  idejű  jogviszony,  3  hónapos  próbaidő 

kikötése mellett 
Foglalkoztatás jellege: 
‐ teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
‐ Bács‐Kiskun megye 
‐ Ladánybene, Fő utca 75. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Közösségfejlesztési  folyamatok  generálása,  folyamat  követése,  helyszínbiztosítás  civil 
szervezetek  számára,  képzési  sorozatok  szervezése,  támogatás.  települési  honlap  és  helyi 
újság  szerkesztése,  programok,  rendezvények  szervezése,  hagyományok  ápolása  és 
fejlesztése, fogadóórák szervezése, E‐Magyarország pont működtetése, könyvtári szolgáltatás 
biztosítása minden korosztály számára, nyilvános közösségi beszélgetések szervezése. 
Pályázati feltételek: 
‐ felsőfokú iskolai végzettség és 
‐ kétéves  közművelődés  vagy  kommunikációs,  vagy médiában  szerzett  releváns  szakmai 

tapasztalat, 
‐ felhasználói szintű internet‐alkalmazás 
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Bérezés: 
‐ az ajánlott bér: bruttó 130.000 Ft 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
‐ erkölcsi bizonyítvány, 
‐ diplomamásolat, 
‐ szakmai tapasztalatról szóló igazolás, 
‐ önéletrajz, 
‐ az IKSZT vezetésére vonatkozó szakmai elképzelés, 
‐ nyilatkozat  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázó  és  személyes  adatainak  a  pályázat 

elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja‐e a pályázatot 
elbíráló testületi ülésen a zárt ülés megtartását. 

A munkakör betöltésének kezdete: 
‐ 2011. október 1.  
A pályázat benyújtásának határideje: 
‐ 2011. július 31.  
A pályázat benyújtásának módja: 
‐ postai úton: Polgármesteri Hivatal 6045 Ladánybene, Fő u. 66. címre 
‐ személyesen: Kardos Attila polgármesternél 6045 Ladánybene, Fő u. 66. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálásnak határideje a benyújtásra előírt határidő lejártát követő testületi ülés. 
A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, de személyes meghallgatásra is sor 
kerülhet. A pályázatokat előzetesen a bírálásra felállított munkacsoport véleményezi. 
 
Ladánybene, 2011. június 20. 

                                                   Kardos Attila 
                          Polgármester 
 
 

ÓVODAI  HÍREK 
 
    A    2010/2011  –  es    tanév    záró    eseménye    a    június    4  –  i    ballagással    egybekötött    évzáró  
ünnepség volt,  amelyre  már  hetek  óta  készültek  a  gyermekek,  óvónőik  és  a  szülők  is. 
Hagyományaink    szerint      ezen    a    napon    a    középső    csoportosok      az    óvodában    bensőséges   
hangulatú  kis  összejövetelen köszöntek  el  a  ballagóktól. Süteménnyel,  üdítővel  vendégelték  meg   
a  nagyokat,  akik  az  uzsonna  elfogyasztása  után  még  körbe  járták  az  óvodát,  aztán elballagtak  
a   művelődési   házba,   az   évzáró   ünnepségre.   Nagyon    sok   hozzátartozó   és   barát,   meghívott  
vendég    várta   a  műsorunkat,  akiknek  ezúton  is  köszönjük,  hogy  részvételükkel  megtisztelték  
gyermekeinket   és  intézményünket. 
A    kiscsoportosok    kedves   búcsúztató    szavai   után    a    középsősök    is      előadták   olykor    tréfás  
verseiket,  énekeiket.   A  legnagyobbak  műsora  is  a  búcsúzásról  szólt:  egymástól,  a  felnőttektől  
és    szeretett    óvodájuktól.    Verseik    humorral    fűszerezve   mutatták    be    az    első    bátortalan  
lépésektől  az  iskolába  lépésig  óvodai  éveiket,  de  komoly  érzések  is  tükröződtek  előadásukban.  
A  ballagó  tarisznya  ünnepélyes  átadása  után  a  gyermekek  szülei,  rokonai,  ismerősei  virágokkal  
halmozták  el  a  kicsit  meghatódott  ünnepelteket.  Talán  itt  és  ekkor  tudatosodott bennük,  hogy  
egy  fontos  szakasz  lezárult  kis  életükben,  következik  a  tanulás,  a  komoly  munka,  kevesebb idő  
marad  a  játékra. 
Az   óvoda    ‐  iskola   átmenet   könnyítése   érdekében   évek   óta    „fecske    tábort”  szervezünk   az  
iskolában   a   nyári    szünet   utolsó   napjaiban.   A    tanítónők   változatos    foglalkozásokkal,    játékos  
tevékenységgel    gondoskodnak    arról,    hogy    a    kicsik    oldott    légkörben    ismerkedjenek      új   
helyükkel,  az   őket   oktató – nevelő   felnőttekkel. 
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Az   óvoda   nyári    időszakban    is   nyitva   áll   a   gyermekek   és   szüleik   előtt,   csak   július   hónapban  
tartunk  zárva.  
           Júniusban    nem    csak    nagycsoportosaink,    de    velük    együtt    egyik    munkatársunk    is   
„elballagott”,   elérkezett   számára   a   jól  megérdemelt  pihenés  ideje. 
Dajkánk,    Rideg  Ferencné,    a    gyerekek     Magdi    nénije    nyugdíjba    vonul.   Megbízható,    precíz   
munkája,  a  gyermekek  iránti  szeretete  számtalan  kisgyermek  mindennapjait   segítette   a   majd   
három   évtized   óvodai   szolgálat     alatt.     A   személyiségéből   áradó   nyugalom   és   határozottság  
mindig   biztonságot   nyújtott     a   kicsiknek,   a    szülők    is    jó   kezekben    tudhatták   gyermekeiket.  
Nekünk,   munkatársaknak    is   hiányozni    fog   pozitív   energiája,    jó   humora,   gyors   és     szakszerű  
munkája.   Köszönjük,  hogy   mindenben  számíthattunk  Rá!.  Szívből  kívánjuk,  hogy  hosszú‐hosszú   
ideig  élvezhesse   a  pihenést  szerető  családja  körében!  
 
              Mindenkinek   kellemes   nyarat   kívánok   az  óvoda  dolgozóinak   nevében! 

Vida  Lászlóné 
 

 
 

Értesítés 
 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy dr. Rácz 
Imre Gábor  háziorvos 

2011. július 11‐től 2011. augusztus 1‐ig 
szabadságon van. 

Ez idő alatt a rendelések alakulása: 
kedd: 9.00 órától,   csütörtök: 9. 00 órától 

a helyettesítést ellátó háziorvos: 
dr. Örményi László 

Tatárszentgyörgy, Kossuth u. 2/c. Telefon: 

29/319‐249, 30/204‐3760. 
 
 

                 Tájékoztató 
 

Tájékoztatom a Könyvtárlátogatókat, hogy  
a könyvtár 

2011.július 4‐től július 17‐ig 
szabadság miatt 
ZÁRVA tart ! 

Legközelebbi nyitva tartás: 
2011. július 18. 

Szíves megértésüket köszönöm ! 
 

Lukács Margaréta 
Könyvtáros 

 
 

 

Tisztelt Lakosság! 
Bográcsos főzőverseny!! 

 
A falunap keretén belül megrendezzük a  

Bográcsos főzőversenyt! 
                                          A versenyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

Jelentkezni lehet: 
2011. július 27. (szerda) napjáig a  Polgármesteri Hivatalban (6045 Ladánybene, Fő út 66. 

Tel.: 06‐76/555‐284) 
Nevezési díj: 2000.‐ Ft 
Pályázati feltételek: 

Az eszközöket és az alapanyagokat maguknak biztosítanak a résztvevők. 
Az első 15 jelentkező számára pavilont, asztalt, padot biztosítunk. 
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Tisztelt lakosság, kedves érdeklődők! 
Kispályás Labdarúgó Bajnokság! 

 
Értesítjük Ladánybene és környéke futballszerető lakosságát, hogy idén is megrendezésre kerül a  

falunapi kispályás focibajnokság. 
Jelentkezési feltételek: 

1500 Ft‐os nevezési díj csapatonként, illetve minden csapatnak rendelkeznie kell legalább 3 
ladánybenei játékossal. 

Nevezési határidő:2011. július 27. (szerda) 
Nevezni lehet: 

Polgármesteri Hivatal, 6045 Ladánybene Fő út 66. 
Tel.: 06‐76/555‐284 

A mérkőzések 2011. július 25‐én szombaton reggel 9:00 órakor kezdődnek 
a ladánybenei futballpályán (nagypálya)! 

 
SÜTEMÉNYSÜTŐ ÉS SALÁTA VERSENY! 

2011. JÚLIUS 30-ÁN 
A CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP KERETÉBEN  

AZ EGÉSZSÉGESEBB TÁPLÁLKOZÁS NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT  

VERSENYT HIRDETÜNK  

• KÖNNYŰ  NYÁRI  SÜTEMÉNYEK 

• NYÁRI  SALÁTÁK 

KATEGÓRIÁKBAN.  

A VERSENYRE NEVEZNI LEHET  

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN, VALAMINT   

KISJUHÁSZNÉ GÁBOR KATALINNÁL, 

ÉRDEKLŐDNI LEHET A 06-20-374-1661 SZÁMON. 

KÉRJÜK, A RECEPTEKET SZÍVESKEDJENEK LEÍRNI, MERT A KÉSŐBBIEKBEN 

TERVEZZÜK EZEK BEMUTATÁSÁT! 

LADÁNYBENE KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 

 

 

 

A Ladánybenei   Nyugdíjasklub 

szeretettel várja a falu lakosságát 

augusztus 6-án 

a megyei nyugdíjas találkozóra,melynek helyszíne a sportpálya. 

A rendezvényen fellépnek 

az óvodások és  az iskolások valamint a résztvevő nyugdíjasklubok. 

 

Terjék Katalin klubvezető 
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CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP 
2011. JÚLIUS 30. 

LADÁNYBENE, SPORTPÁLYA 
 

 

9.00    VETERÁN MOTOROK FELVONULÁSA 

10.00  EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK, KÉZMŰVES   

ÉS SPORTFOGLALKOZÁSOK 

14.00 HELYI ÍZEK VÁSÁRA, RAJZVERSENY 

  KÖNNYŰ NYÁRI SÜTEMÉNYEK, 

  NYÁRI SALÁTÁK VERSENY 

16.00 EREDMÉNYHIRDETÉS 

   ELSŐSEGÉLY-BEMUTATÓ 

    FITTNESS BEMUTATÓ, KÖZÖS TORNA 

16.30 MARGARÉTA NYUGDÍJAS KLUB MŰSORA 

 
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki 

területekbe beruházó Európa” 

    

Rendezvényünket a Leader-program keretében valósítjuk meg.  

         
                     További támogatóink: 

            Csiribiri Óvoda, Ladánybene 
                  Általános Iskola, Ladánybene  

             Margaréta Nyugdíjas Klub, Ladánybene 
                           Ladánybene Község Önkormányzata        
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