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Önkormányzati hírek 
 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-án tartotta soron következő 
ülését.  
Az ülés legfontosabb napirendi pontja a 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotása volt. 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodását eredményesen zárta. Ez főleg abban 
nyilvánult meg, hogy a biztonságos működtetés mellett az év végére 8.054.000 Ft pénzkészletet 
tudtunk megtakarítani. 
Az elmúlt évben az önkormányzat költségvetési főösszege: 232.204.200 Ft volt, amelyből állami 
költségvetési támogatás 165.606.000 Ft. 
A lakosságot is érintő nehéz gazdasági helyzet ellenére is a helyi adóbevételek alakulása a 
tervezettnek megfelelően alakult, amely az alábbi bevételeket jelenti: 
 

- gépjárművek súlyadója:                6.440.000 Ft 
- helyi iparűzési adó:              13.712.000 Ft 
- magánszemélyek kommunális adója: 1.322.000 Ft 
- bírságok, pótlékok:   1.322.000 Ft. 

Említést kell tenni arról, hogy a gépjárművek súlyadójából valójában 12.880.000 Ft-ot szedett be az 
önkormányzat, azonban a bevétel 50 %-át az állami költségvetés számára át kell utalnunk. 
Az önkormányzati kiadások legnagyobb volumene a működési kiadások, amely összességében 
144.757.000 Ft. Ezen összeg az önkormányzat, s intézményeinek személyi juttatásait, dologi kiadásait 
(fűtés, világítás, épület fenntartás), a közvilágítás, közfoglalkoztatás kiadásait is tartalmazza. Az 
önkormányzat a településen az egyik legnagyobb foglalkoztató, az elmúlt évben a foglalkoztatottak 
létszáma 44 fő volt. 
Az elmúlt évben szociálpolitikai juttatásokra (óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, rendszeres szociális segély, átmeneti – és temetési segély) 11.746.000 Ft-ot fizettünk ki. 
A rendőrség támogatására 120.000 Ft-ot, a Római Katolikus Egyház támogatására 300.000 Ft-ot, a 
Polgárőr Egyesület támogatására 300.000 Ft, valamint a Lajosmizsei Tűzoltóság támogatására 
1.050.000 Ft-ot fizettünk ki. 
Saját költségvetési forrásból az elmúlt évben a Csiribiri Óvodánál előtetőt, valamint járdát építettünk, 
az orvosi rendelő fűtéskorszerűsítését elvégeztük, térfigyelő kamerát helyzetünk el a sportpályára, a 
játszótérre, valamint a polgármesteri hivatal épületére, illetve a művelődési ház előtti park 
térkövezését – folyamatban lévő beruházásként – kifizettük. 
Összességében tehát megállapítható, hogy 2013-ban stabil gazdasági és pénzügyi körülmények 
illetve feltételek között tudtuk feladatainkat végrehajtani. Az év folyamán értékpapír forgalmazást 
alkalmaztunk oly módon, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeink terhére az OTP Bank-nál 
értékpapír vásároltunk, amely lényegesen magasabb hozamot biztosított külön lekötés nélkül, 
mintha egyéb pénzintézeti lekötött betétek lettek volna. 
A képviselő-testületi ülésen döntés született az Arany J. út, Dózsa Gy. út, valamint a Zrínyi út 
kivitelezőjéről is. A belterületi utcák felújítása 2014. augusztus hónapjában várható, amelyről az 
érintett lakosság 2014. május 8-án részletes tájékoztatást kap. 
A községi önkormányzat pályázatot nyújtott be a község közbiztonságának növelése érdekében a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A jelenleg működő, 5 kamerából álló rendszerrel közös 
platform kerülne kiépítésre. Nyertes pályázat esetén a 4 fő közlekedési irány (Kecskemét, 
Tatárszentgyörgy, Kunbaracs és Felsőlajos) bevezető útjainál, a település központi piacterének 
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kereszteződésénél, a művelődési háznál, valamint az általános iskolánál kerülne összesen 13 db 
kamera elhelyezésre. 
                                  Szádvári Erika 
                                       aljegyző 
 
 

Csiribiri Óvoda hírei 
 
Vidám ünnepi készülődés jellemezte óvodánkat az elmúlt időszakban  –  a húsvét jegyében. 
A folyosókra, csoportszobákba tavaszi dekoráció került, melynek egyes részeit maguk a 
gyerekek  alkották. 
Sokféle új locsolkodó verset tanultak, a legnagyobbak szüleiktől próbáltak „retró” verseket 
„gyűjteni”. 
A nagycsoportos fiúk saját készítésű „rózsavízzel” locsolkodtak. 
Az időjárás kedvezett a húsvéti témakör záró napjának programjaihoz, melyet az udvaron 
tudtunk így megtartani. A friss zöld fű szinte vonzotta a gyerekeket, ahol csapatban és 
egyénileg is versenghettek különféle mozgásos játékokban. Minden érdeklődő festhetett 
tojást is. 
Természetesen nem maradt el a meglepetés… A „nyuszi” a gyerekek által készített 
„fészekbe” rakta, nagy örömöt okozva minden apróságnak.  
Köszönjük Baranyiné Tecának a játékokat, a szülői szervezetnek a hímes tojásokat. 
Következő programunk a majális, szeretettel várjuk a gyerekeket játékos foglalkozásokra a 
focipályára. 
 
                                                                                                                                     Vida Lászlóné 
 

Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 

Március 28-án  Jakabszálláson  négy  alsós  tanulónk:  Gajdácsi Gergely,  Kislőrinc  Evelin /2.osztály 
Gajdácsi  László,  Kisjuhász  Anna  /3. osztály /  képviselte  iskolánkat  a  körzeti  helyesírási  
versenyen.  Kislőrinc  Evelin  II.  helyezett  lett.  Felkészítő  tanítók:  Gulyás  Balázsné  és  Csizmadia  
Pálné. 
A  meseszakkörösök  Kecskeméten  a  Ciróka  Bábszínházban  Kipling  meséket  néztek  meg. 
Április 9-én  rendeztük  meg  az  alsó tagozatosok  mesedélutánját.  17  kisdiák  mérte  össze  
tehetségét  a  mesemondásban.  Közülük  négyen  jutottak  tovább  a  felsőlajosi  versenyre:  
1.o. - Sipos  Dorina    
2.o. - Földi  Evelin 
3.o. - Palakovics  Zsanett 
4.o. - Békefalvi  Boglárka  
Felkészítő  tanítók:  Szécsényiné  Bóta  Kamilla,  Gulyás  Balázsné,  Csizmadia  Pálné,  Vörösmarthi  
Judit. 
Felsőlajoson  diákjaink  szépen  szerepeltek.  Földi  Evelin  III.  és  Békefalvi  Boglárka  I.  helyezett  
lett.  Gratulálunk  mindannyiuknak! 
Április  15-én  összevont  szülői  értekezletet  tartottunk az  alsó tagozaton,  ahol  Géróné  Tőzsök  
Enikő  pszichológus  előadását  hallgattuk  meg  az  óvoda – iskola  átmenetről,  a  kisiskoláskor  
magatartási  és  tanulási  problémáiról. 
A  tavaszi  szünetben  iskolánk  alsós  épületének valamint a  technika  teremnek  belső  festésére  
került  sor.  Köszönjük  az  önkormányzat  és  közhasznú  munkások  aktív,  segítőkész  munkáját. 
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Még  ebben  a  hónapban Jakabné  Galovics  Eszter  Györgyike  szervezésével  33  tanulónk  vett részt  
népdaléneklési  versenyben.  Az  alsós felkészítő  tanítók:  Csizmadia  Pálné  és  Gulyás  Balázsné  
voltak. 
Helyezettek:1 – 2. o.  I.   Nagy  Réka  2.o.  
                                       II.  Trucza  Martin  2.o. 
                     3- 4.  o.      I.  Tóth  Bence  3. o. 

II.   Kollár  Ádám 3. o. 
                     Különdíjas:  Farkas  Karina  3. o. 
 
Házi versenyeinket  az  iskolai  Szülői Szervezet  és  az  iskolai  diákönkormányzat  is  támogatta.  
Ezúton  is  mondunk  nekik  köszönetet. 
Alsós  diákjaink  évek  óta  vesznek  részt  az  Apácai  Kiadó  Szivárvány  feladatmegoldó  versenyén.  
Nagy  öröm ért  bennünket,  amikor  értesítettek  arról,  hogy  két  kisdiákunk  bejutott  az  országos  
döntőbe.  Gajdácsi  Gergő /2.o./   magyar  nyelvtanból,  Palakovics  Zsanett / 3. o. /  természetismeret 
tantárgyból  mérte  össze  tudását  a  döntőben.  Mindketten   eredményesen  szerepeltek és  a  
középmezőnyben  végeztek.  Gratulálunk  nekik  és  szüleiknek,  akik  a  felkészítésben  segítették  
őket. 

                                                                                           Csizmadia  Pálné  és  az  alsós  munkaközösség 
  

Bozsik Intézményi Labdarúgó Program 
 

Közeledik az év vége, a Bozsik Intézményi Labdarúgó Program is a végéhez ért. Elérkezett a várva várt 

utolsó küzdelem. Felsős fiaink izgatottan várták a végső napot, hisz ezért hajtottak egész évben hogy 

ott legyenek a toppon. Tudták, hogy Kerekegyháza és Szabadszállás mindig jó, Kunadacs pedig egyre 

jobban jön felfelé. Az utolsó előtti tornán minden meccset megnyertünk, úgy szerettünk volna 

búcsúzni, hogy mi legyünk a legjobb csapat. 

Az első meccs rögtön káoszt eredményezett, hiszen úgy sétálgattunk a pályán mintha 80 éves  

bácsik lennénk. Szerencsére a fiúk összeszedték magukat, és rájöttek arra, hogyha nincs meg a futball 

iránti szeretet, alázat akkor nem is érdemlik, meg hogy róluk beszéljenek a megyében. 

A cél összejött, a legtöbb győzelemmel elérték a number 1 címet. 

Összességében büszkék vagyunk nagyon erre a csapatra!!! Mindenki tudja, hogy napjainkban 

Ladánybenén sajnos nem működik futballklub. Szeptemberben mikor elkezdtünk nevezni a 

különböző tornákra, volt pár tehetséges gyerek, akik szerettek- szeretnek- szeretnének mozogni, 

FOCIZNI!!! Nekikezdtünk egy olyan munkának, amire azt mondtuk, hogy srácok dolgozunk, és egy pár 

év múlva majd alakulnak az eredmények. Nehéz volt, nagyon nehéz, sok építő jellegű vitával, 

küzdelemmel. Egész évben olyan városok, falvak ellen játszottunk ahol több éves munka folyik. 

Megvan a gyerekeknek a lehetősége délutánonként, hogy a helyi csapatban versenyszerűen 

focizzanak. Sehol nem vallottunk szégyent, még ott sem ahol esetleg túlkorosok játszottak. A Bozsik 

programban ami pedig nagyszerű hangulatban zajlott, szuper meccsek voltak, szuper szervezéssel, 

egyre többször hangzott el,hogy ezek a srácok mennyit,hol,hogy edzenek hogy ennyit fejlődnek?A 

válasz egyszerű:nem volt heti 5 edzés,nem volt az elején mezünk,elég labdánk,nincs tornatermünk 

télen stb…Ezek a fiúk AKARTAK, látták hogy mik a lehetőségeink,és eltudták érni azt amit szerettek 

volna rögtön az első évben! 

A kiváló eredményekért külön köszönetet szeretnénk mondani az önkormányzatnak, a szülőknek, az 

iskolának, a pedagógusoknak és mindenkinek, akire számíthattunk az önzetlen segítségért, amit 

felkínáltak. 

Legyünk büszkék mindannyian erre a csapatra, mert ki tudja, lehet a jövőben ezek a gyerekek, majd a 

helyi csapatban öregbítik tovább Ladánybene hírnevét! 
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Felső sor: Kovács Máté, Guttyán Bence, Szurgyi Bence, Rideg Péter, Krista Ádám, Juhász Norbert, 

Földi Csaba,  

Kiss Róbert (Testnevelő,edző) 

Alsó sor: Hajzer Tamás, Kovács Bence, Sándor István, Gáspár Patrik, Pető Máté 
Kiss Róbert 

 

 
 

Közösségi Ház hírei 
 
Sikeresen lezajlott a május 1-én hagyományosan megrendezett majális. Az esős napok dacára, 
szerencsére a rendezvény során végig szép napos idő volt, aminek köszönhetően a főzőverseny 
résztvevői, valamint a kispályás labdarúgó kupán szereplő csapatok is zavartalan időjárási 
körülmények között tudták megmérettetni magukat. A nap során számos program közül 
válogathattak a résztvevők. A kínálat közül az egyik legnépszerűbb a Lajosmizsei Jász-Kun 
Hagyományörző íjászegyesület programja volt, mely során a jelenlévők szabadon kipróbálhatták 
honfoglaló eleink legkedveltebb harciszerszámát, a visszacsapó íjat, amelynek több típusa is 
kézbevehető volt, akiknek ezért külön köszönetet mondunk. 
A majális megrendezése során számos támogató kéz segítette munkánkat, akik jótanácsokkal, 
öteletekkel, anyagi és tárgyi felajánlásokkal járultak hozzá a programok színesebbé tételéhez. A 
teljesség igénye nélkül szeretnénk köszönetet mondani: 
Vida Lászlónénak, aki mint minden évben, most is, időt és energiát nem kímélve, megszervezte és 

lebonyolította a programot. Ladánybene Község 
Önkormányzatának, amely anyagi támogatásával 
lehetőséget adott a gyermekek számára közkedvelt 
ugrálóvár és vándorjátszóház megrendeléséhez, 
valamint minden szinten támogatta a rendezvény 
megszervezését.  
Köszönet illeti Balogh Sándort, aki mint minden 
évben, most is rendelkezésünkre bocsájtotta a 
májusfának való fát, valamint Sipos Istvánt, aki a 
reggeli zenés ébresztőt éneklő nyugdíjasokat vitte 
körbe a faluban lovaskocsiján. Tasi Gábornak 
köszönjük a felajánlott szódát, valamint Urbánszki 
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Lászlónak és Sándor Lászlónak a főzőversenyre felajánlott fatálakat. Köszünjük az ŐszintÉn duó 
délutáni koncertjét, amelyet nagy örömmel hallgattak a jelenlévők. Mint minden évben, most is nagy 
sikert aratott az off-road-osok által szervezett élményautóztatás, mely sok gyermeknek és felnőttnek 
jelentett óriási élményt. Ezúton is köszönjük ezt nekik. Külön köszönet illeti még a Ladánybene 
Községért Alapítványt, valamint a Ladánybenei Polgárőr Egyesületet, a Margaréta Nyugdíjas Klub 
tagjait, a LB Fitness Clubot, a Ladánybenei Zumba Csoport tagjait  a Ladánybenei Bene Vitéz általános 
Iskolát és dolgozóit, valamint a Csiribiri Óvoda dolgozóit segítségükért, támogatásukért. Minden 
segítőnknek, támogatónknak, akik itt a helyhiány miatt felsorolásra nem kerültek, nagyon köszönjük 
önzetlen segítségüket, akik nélkül ez a rendezvény ebben a formában nem valósulhatott volna meg.  
 

 
 

 
 

KÖSZÖNET 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunkat, 

OBORNYÁK JÁNOST 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek. 

Külön köszönetet  mondunk Ladánybene Község Önkormányzatának a temetési szertartás 
támogatásáért. 

 
                                                                                                                                A gyászoló család. 

Értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy májusban két tavaszi túra is megrendezésre 
kerül a Közösségi Ház szervezésében, melyekre mindenkit nagy szeretettel várunk. 

 
Időpontok: 
1.május 17-én Túra a Betyárhegyhez (Betyárhegy, ősborókás, madarasi tómeder érintésével) 
2.május 24-én Túra a Barcsay kúriához (romtemplom, széktói csatornák, Barcsay kúria 
érintésével) 
Indulás: Mindkét esetben reggel 9:00-kor. Gyülekezés a Piactéren. 
Jelentkezés: Gondos Máténál 
Tel.: 06/70 649-3243 
E-mail.: ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com 
 

Időjárástól függően a túrák időpontja változhat. A programokon mindenki saját felelősségére 
vesz részt! 
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EBOLTÁS  

 
2014. évben dr. Faragó Zsolt jogosult állatorvos az 

alábbi menetrend szerint végzi az ebek összevezetéses 
veszettség elleni kötelező védőoltását Ladánybenén: 

 
2014. 05. 14. (szerda)  

   8.00-12.00 óráig Polgármesteri Hivatal 
udvarán 

 
2014. 05. 16. (péntek)  

   15.00-17.00 óráig Polgármesteri Hivatal 
udvarán 

 
Az oltás díja 3500,- Ft ebenként a kötelező 

féregtelenítéssel együtt. Aki még nem rendelkezik 
sorszámozott oltási könyvvel, annak 300,- Ft felár 

ellenében azt kiállítjuk. 
 

Háznál történő oltási igények bejelenthetők a 
06-20-332-69-06 telefonszámon vagy a helyszínen. 

 
 

FIGYELEM! 
Csak mikrochippel rendelkező eb oltható! A chip 

behelyezés ára 3500,- Ft. 
  

 


