
 
 

    Benei HírmondóBenei HírmondóBenei HírmondóBenei Hírmondó    
                       VIII. évfolyam II. szám 2010. Július 

               Ladánybenei Polgármesteri Hivatal Információs Kiadványa    

 

Önkormányzati hírek 
 

Az őszi önkormányzati választások előkészületei megkezdődtek. A helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 4. §-a 
alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egy választókerületet alkot, 
amelyben a képviselők száma: 
 

a.)    100 lakosig  2 fő 
b.)       1000 lakosig  4 fő 
c.) 5000 lakosig  6 fő 
d.)     10000 lakosig  8 fő. 

 

Ladánybenén tehát a megválasztható képviselők száma: 6 fő 
 

A választási tudnivalókról hirdetmények formájában folyamatosan tájékoztatjuk a Lakosságot 
a helyi hirdetőtáblákon. 
 

Tájékoztatjuk a kisgyermekes anyukákat, kismamákat, hogy augusztustól a védőnői 
feladatokat várhatóan ismét H. Szabóné Pesti Andrea védőnő látja el, helyettes védőnőként, mivel az 
önkormányzat által kiírt védőnői állásra nem érkezett pályázat. Revákné Szívós Klára  és Terenyi Nóra 
lajosmizsei védőnőknek  köszönjük a településünkön végzett munkájukat. 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Áprilisban országosan bevezetésre került az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési 
Információs Rendszer (ELBIR) program.  A rendszer lehetőséget ad a rendőrség, a lakosság, különféle 
szervezetek és az önkormányzatok közötti közvetlen kapcsolatra. A program célja közvetlen 
információk eljuttatása hírlevelek formájában az érintett szervezetek és a lakosság felé, abban a 
reményben, hogy a lakosság körében minél kevesebben váljanak bűncselekmények áldozatává.  
 

E hírlevelek tartalmából közreadunk néhány figyelmeztető tanácsot. 
 

Vigyázzunk értékeinkre nyáron is ! 
 

A tanév befejeztével aki teheti elutazik, nyári szabadságra megy. Embertársaink között 
azonban sajnos vannak olyanok is akik mások gondtalan nyaralását, pihenését kihasználva 
törvénysértő cselekményeket követnek el. Ők a betörők és a tolvajok. A tolvaj soha sem megy 
szabadságra! Igaz a mondás "Alkalom szüli a tolvajt. ", de az alkalmat ne önök teremtsék meg. 
Hajlamosak vagyunk üdülésünk során könnyelműbben viselkedni, kisebb odafigyelést tanúsítani 
értéktárgyaink tekintetében. Az alábbiakban néhány olyan megoldásra teszünk ajánlást, melyek 
figyelembevételével elkerülhetik, hogy sértetté váljanak, rossz emlékeik maradjanak erről a nyárról. 
 

A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak, nappal nyitva tartják az ajtókat is. A 
betolakodó rovarok ellen a szúnyogháló megfelelő védelmet biztosít, de értékeik védelme 
szempontjából nem jelent megoldást. Sok bűnügyi híradásban olvashatnak az ún. "szúnyogháló 
kivágás vagy letépés" módszeréről, melynek során, az ablakon lévő szúnyoghálót kivágva, letépve 
hatolnak be a bűnözők a lakásba. Javasoljuk, hogy nappalra, amikor nem tartózkodnak otthon, a 
legnagyobb meleg ellenére is zárják be az ablakokat, ajtókat. Az éjszakai nyitott ablak melletti alvás 
esetére is van már megoldás az illetéktelen behatolás megakadályozására. Biztonságtechnikai 
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üzletekben kapható mozgatható, mozgásérzékelővel ellátott riasztókészülék, amely a nyitott ablak 
közelében elhelyezve hangjelzéssel riaszt, az esetleges behatolás esetén. Ez a mobil 
riasztóberendezés alkalmazható az udvaron, erkélyen elhelyezett értéktárgyak, kempingezés során a 
sátorban, lakókocsiban elhelyezett értékek védelmére is, a hatósugarába kerülő mozgó tárgyak, 
személyek jelenlétét hangadással jelzi. 
  

Az egész évben lakott otthonok esetében nyári szabadság idejére, amikor őrizetlen a lakás, 
lehetőség van biztonságtechnikai vállalkozásoktól bérelni mobil riasztóberendezést, mely riasztó 
jeleit a vállalkozás diszpécserközpontjának, vagy a rendőrségnek továbbítja és onnan indul intézkedő 
járőr. Amennyiben üdülni megy a család, kérjék meg megbízható rokonukat, megbízható 
szomszédjukat, hogy levélszekrényüket rendszeresen ürítse ki, ugyanis a megtelt levélszekrény 
árulkodó jel a tolvaj számára, hogy senki nem tartózkodik a lakásban. Arra is megkérhetik 
megbízottjukat, hogy ne csak a virágokat locsolják meg, hanem az utcai függönyöket alkalmanként 
húzzák el, kapcsolják be a rádiókészülékeket. Azt a látszatot kell kelteni, hogy nem őrizetlen a lakás. 
Kertes ház esetén jó módszer, ha a szomszéd az önök lakása előtt parkol esetenként gépkocsijával. 
 

A kertes házban lakóknak a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató 
érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozunk, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond 
nélkül bejuthat az otthonainkba és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt. Vagy miközben a 
szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket, 
táskát, benne személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl ilyenkor az okmányok 
pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.  
 

  Hosszabb út előtt - amennyiben már foglakoztak ezzel a gondolattal - javasoljuk a gépkocsit 
ellátni különböző elektronikus védelmi berendezésekkel, mint pl. elektromos indításgátló, 
riasztóberendezés. A védelem hatásfokát még mechanikus eszközökkel tudjuk növelni. Ajánljuk a 
sebességváltókar bilincset, a különböző pedálbilincseket, kormányzárakat.  
 

Tisztelt Időskorú Embertársaink! 
 

Napjainkban egyre több időskorú válik károsulttá, áldozattá betörők, besurranók és trükkös 
tolvajok, illetve rablók támadása által. 
A bűnelkövetőket a korcsoport ismert élethelyzete – romló egészségi állapot, hátrányos anyagi 
helyzet, magányosság - motiválja, melyek együttesen a védekező képességüket gyengítik.  
Közös érdek, hogy megvédjük idős honfitársainkat, ennek érdekében a rendőrség fokozott 
erőfeszítést tesz. Azonban a cél eléréséhez a társadalom és a helyi közösségek, valamint az 
igazságszolgáltatás szerveinek összefogása szükséges.  Az érintett korosztály tagjainak felkészítése 
fontos tényező, melynek első lépése a tájékoztatás a várható támadásról és a védekezés 
lehetőségeiről. Értékeik és személyük védelmében saját maguk sokat tehetnek! 
 

Ismerje meg a bűnelkövetés jellemzőit! 
 

Zseblopás és alkalmi lopás, besurranás 
 

A zsebtolvaj erőszakot nem alkalmaz a kiszemelt dolog jogtalan elvétele során. Egyik 
típusa, aki ügyes ujjaival kiemeli a zsebek és táskák tartalmát, a másik a zsebmetsző, aki már 
vágóeszközt (borotvát, szikét) alkalmaz. Elkövetési helyek: tömegközlekedési járművek, 
bevásárlóközpontok, piacok vagy bárhol, ahol jelentős számú ember fordul meg.  A zsebesek 
általában magányosak, viszont előfordul, hogy munkamegosztásban dolgoznak. 
 

A besurranó házról-házra járva próbálkozik, a nyitva hagyott kapun és lakásajtón 
benyitva „lovasítja” meg az értékeket, miközben a ház lakója a kertjében vagy a konyhájában 
merült bele teendőibe.  
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A védekezés módjai 
A zseblopás elkerülése érdekében ne vigyen magával a szükségesnél több készpénzt, fizessen 

bankkártyával, értékes dolgokat ne viseljen feltűnő módon és helyen! Vásárolni lehetőleg világosban 
és ne egyedül induljon el! 

• Az értékeit tartsa szem előtt, tömegben karja alá szorítva, soha ne hagyja hátra gépkocsi 
utasterébe látható helyen, bevásárlókocsiba dobva, pultra helyezve, vagy bárhol őrizetlenül! 

• Biztos helyre tegye minden értékét, ajánlott a ruházat belső zsebeibe, zárt táska mélyébe, 
melyet tartson testközelben szorosan és szem előtt, időnként ellenőrizve sértetlenségét! Nők 
számára a csatos kivitelű táska ajánlott, ellentétben a cipzáras és mágneszáras kivitelűvel 
szemben, mert ezekből egyszerűbb a lopás.       

• A zsúfolt helyszíneket lehetőség szerint kerülje, és figyeljen fel a gyanúsan viselkedő 
személyre, aki folyamatosan szemmel tartja vagy indokolatlanul megszólítja! Idegen kérésére 
ne váltson fel pénzt! 

• Utazása során pályaudvarokon és vonaton ne hagyja őrizetlenül csomagjait még rövid időre 
sem, valamint ne bízza rá idegen személyre, még akkor sem ha szimpatikus! Vegye igénybe a 
csomagmegőrző szolgáltatást!  

• Ha tetten érte a tolvajt, egyedül ne szálljon szembe vele, mert erőszakot alkalmazhat és 
bűntársai a közelben lehetnek! Kérjen segítséget a közelben tartózkodó állampolgároktól, 
majd értesítse a rendőrséget, és tegyen feljelentést akkor is, ha nincs információja a tettes 
személyéről, mivel ez a fajta cselekmény minden esetben bűncselekményt képez.    

 
Fontos az egymásra való odafigyelés, a gyors és pontos jelzésadás a hatóságok felé! 

Közös érdekünk a bűncselekmények megelőzése, értékeink óvása! 
 

K Ö S Z Ö N E T  a  Segítőknek! 
Köszönjük Mindazoknak, akik pénzadománnyal és ruhanemű felajánlásával segítettek az 
erdélyi testvértelepülésen élő  Kibédi Emilnek és családjának, mert májusban lakástűz 
következtében teljesen leégett a házuk. Visontay István kezdeményezésére a testvéri 
összefogás eredményeként Visontay István, Sinka Ödön és Rideg Ferenc 171.000 Ft 
készpénzt és több doboz ruhát szállított ki Erdélybe a Kibédi családnak, akik könnyes 
szemmel vették át az adományt.  
Köszönetet mondunk az árvízkárosultak részére felajánlott ruhákért is. Rövid idő alatt sok 
banános doboznyi ruha gyűlt össze, melyet az Orgoványi Örömhír Alapítványhoz csatlakozva 
juttatunk el a rászorulók részére. 
A gyűjtéseket, a ruhák válogatását, elrendezését örömmel vállaltam, mert tudtam, hogy 
valahol valakiknek ez segítséget jelent. Fontosnak tartom, hogy úgy adjunk, úgy segítsünk, 
hogy az a megajándékozott részére ne legyen bántó, sértő. Adhatjuk a számunkra 
feleslegessé vált, megunt, már nem tetsző, kinőtt ruhadarabot, de tisztán és hajtogatva. A 
gyűjtések és felajánlások során az elsődleges cél a segítés legyen és ne az, hogy 
megszabaduljunk a felesleges dolgoktól, a szekrényekben csak a helyet foglaló ruháktól. Úgy 
adjunk és olyat adjunk, melynek fordított helyzetben mi magunk is örülnénk. Köszönöm, 
hogy a ladánybenei segítők nemcsak jó szívűek, de tudnak is adományozni.  
 

Felhívás parlagfű elleni védekezésre  
Az egészséget veszélyeztető parlagfű elleni védekezés közös érdekünk és mindenkinek 
kötelezettsége. Kérjük a Lakosságot, hogy a parlagfű elleni védekezésnek saját ingatlanán, 
környezetében mindenki tegyen eleget!  Ezzel az egészségesebb lakókörnyezet 
megteremtését segítjük elő és településünk ápolt és gondozott faluképet mutat, továbbá az 
ellenőrzések során nagy összegű pénzbüntetések kiszabását előzhetjük meg.  
                              Sztancsné Kulcsár Éva 
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ÓVODAI HÍREK 
      Eseményekben gazdag időszakot hagytunk magunk mögött az eltelt hetekben. 

       Véget ért az úszásoktatás, március végén műsoros délutánt tartottunk, április elején 

bűvész látogatott óvodánkba. A húsvéti nyuszi is meghozta a várva-várt ajándékokat. 

Csoportonként köszöntöttük az édesanyákat is. 

Megtörtént a leendő kiscsoportosok beíratása.   

      Családi majálist szerveztünk az óvodások és hozzátartozóik részére, de jöttek sokan a 

falubeliek közül is. A májusfa felállítása után ingyenes ugrálóvár, motorozás, lovas kocsizás, 

terepautózás tette változatossá a programot. Az érdeklődők tűzoltó autókat is 

megnézhettek, kipróbálhattak. 

Jó hangulatú főzés, focizás, játék közben kapcsolódhattak ki felnőttek és gyerekek egyaránt. 

A napot retro-disco zárta a Hajnalka presszóban. 

Ezúton is köszönjük Mindenkinek, aki felajánlásával, munkájával, vásárlásával támogatta 

rendezvényeinket. 

 
 
     Sikeres pályázatnak köszönhetően kívül-belül megújul óvodánk, készül a harmadik csoport 

elhelyezését biztosító épület is.  A nagyszabású munkálatok jó ütemben haladnak. A szülőket 

rendkívüli szülői értekezleten tájékoztatta Kardos Attila polgármester úr a feladatokról, 

kiemelve azt, hogy a falu összefogására is szükség lesz a befejezéshez.  Már eddig is 

történtek felajánlások, reméljük segítőkész szülők és mások is bekapcsolódnak lehetőség 

szerint intézményünk történetének legnagyobb beruházásába – megmutatva: jó cél 

érdekében képesek vagyunk nagy eredményekre.  Előre is köszönjük az önzetlen segítséget.                                                        
                                                                                        Vida Lászlóné    
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Az iskola híreiAz iskola híreiAz iskola híreiAz iskola hírei    

Május eseményekben gazdag hónap volt iskolánkban.Május eseményekben gazdag hónap volt iskolánkban.Május eseményekben gazdag hónap volt iskolánkban.Május eseményekben gazdag hónap volt iskolánkban.     Diákjaink a napi  Diákjaink a napi  Diákjaink a napi  Diákjaink a napi 
munka mellett legtöbb tantárgyból megírták az év végi felmérőket, hiszen sor kerülmunka mellett legtöbb tantárgyból megírták az év végi felmérőket, hiszen sor kerülmunka mellett legtöbb tantárgyból megírták az év végi felmérőket, hiszen sor kerülmunka mellett legtöbb tantárgyból megírták az év végi felmérőket, hiszen sor kerültttt a  a  a  a 
tanév munktanév munktanév munktanév munkájának értékelésére. Ilyenkor valóban komoly a tét, hiszen az elért ájának értékelésére. Ilyenkor valóban komoly a tét, hiszen az elért ájának értékelésére. Ilyenkor valóban komoly a tét, hiszen az elért ájának értékelésére. Ilyenkor valóban komoly a tét, hiszen az elért 
eredményektől függ a későbbi továbbtanulás lehetősége. Túl vagyunk az országos eredményektől függ a későbbi továbbtanulás lehetősége. Túl vagyunk az országos eredményektől függ a későbbi továbbtanulás lehetősége. Túl vagyunk az országos eredményektől függ a későbbi továbbtanulás lehetősége. Túl vagyunk az országos 
kompetenciamérésen is. A negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztály adott számot kompetenciamérésen is. A negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztály adott számot kompetenciamérésen is. A negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztály adott számot kompetenciamérésen is. A negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztály adott számot 
anyanyelvi és matematikai kéanyanyelvi és matematikai kéanyanyelvi és matematikai kéanyanyelvi és matematikai képességeiről.pességeiről.pességeiről.pességeiről.     Ez ad összehasonlítási alapot arról, hogy  Ez ad összehasonlítási alapot arról, hogy  Ez ad összehasonlítási alapot arról, hogy  Ez ad összehasonlítási alapot arról, hogy 
milyen diákjaink tudásszintje az ország más településein élő kortársaikhoz képest. milyen diákjaink tudásszintje az ország más településein élő kortársaikhoz képest. milyen diákjaink tudásszintje az ország más településein élő kortársaikhoz képest. milyen diákjaink tudásszintje az ország más településein élő kortársaikhoz képest. 
Az előző években jól teljesítettünk, bízunk benne, hogy az idei eredményeink is Az előző években jól teljesítettünk, bízunk benne, hogy az idei eredményeink is Az előző években jól teljesítettünk, bízunk benne, hogy az idei eredményeink is Az előző években jól teljesítettünk, bízunk benne, hogy az idei eredményeink is 
megfelelőek lesznek.megfelelőek lesznek.megfelelőek lesznek.megfelelőek lesznek.    

Szabadidős tevékSzabadidős tevékSzabadidős tevékSzabadidős tevékenységre is bőven teremtettünk lehetőséget. A negyedik enységre is bőven teremtettünk lehetőséget. A negyedik enységre is bőven teremtettünk lehetőséget. A negyedik enységre is bőven teremtettünk lehetőséget. A negyedik 
osztályosok a Szépművészeti Múzeumban és az állatkertben jártak, ötödikeseink osztályosok a Szépművészeti Múzeumban és az állatkertben jártak, ötödikeseink osztályosok a Szépművészeti Múzeumban és az állatkertben jártak, ötödikeseink osztályosok a Szépművészeti Múzeumban és az állatkertben jártak, ötödikeseink 
pedig a Ludwig Múzeumban vettek részt tárlatvezetésen és foglalkozáson. Mindkét pedig a Ludwig Múzeumban vettek részt tárlatvezetésen és foglalkozáson. Mindkét pedig a Ludwig Múzeumban vettek részt tárlatvezetésen és foglalkozáson. Mindkét pedig a Ludwig Múzeumban vettek részt tárlatvezetésen és foglalkozáson. Mindkét 
kirándulás sok élményt nyújtott és pályázatkirándulás sok élményt nyújtott és pályázatkirándulás sok élményt nyújtott és pályázatkirándulás sok élményt nyújtott és pályázati forrásból valósult meg.i forrásból valósult meg.i forrásból valósult meg.i forrásból valósult meg.     Az alsósaink  Az alsósaink  Az alsósaink  Az alsósaink 
bábszínházban jártak, ezen kívülbábszínházban jártak, ezen kívülbábszínházban jártak, ezen kívülbábszínházban jártak, ezen kívül     több jól sikerült osztályprogram is volt. Valamennyi  több jól sikerült osztályprogram is volt. Valamennyi  több jól sikerült osztályprogram is volt. Valamennyi  több jól sikerült osztályprogram is volt. Valamennyi 
osztály kis műsorral köszöntötte az édesanyákat. Diákönkormányzatunk tagjaiosztály kis műsorral köszöntötte az édesanyákat. Diákönkormányzatunk tagjaiosztály kis műsorral köszöntötte az édesanyákat. Diákönkormányzatunk tagjaiosztály kis műsorral köszöntötte az édesanyákat. Diákönkormányzatunk tagjai        
három délután személyiségfejlesztő tréningen vettek három délután személyiségfejlesztő tréningen vettek három délután személyiségfejlesztő tréningen vettek három délután személyiségfejlesztő tréningen vettek részt. 24 tanulóval részt. 24 tanulóval részt. 24 tanulóval részt. 24 tanulóval 
bebicikliztünk Lajosmizsére, ahol részt vettünk a rendőrség által szervezett bebicikliztünk Lajosmizsére, ahol részt vettünk a rendőrség által szervezett bebicikliztünk Lajosmizsére, ahol részt vettünk a rendőrség által szervezett bebicikliztünk Lajosmizsére, ahol részt vettünk a rendőrség által szervezett 
kerékpáros ügyességi és KRESZkerékpáros ügyességi és KRESZkerékpáros ügyességi és KRESZkerékpáros ügyességi és KRESZ---- versenyen. versenyen. versenyen. versenyen.     Két tanulónk továbbjutott a megyei  Két tanulónk továbbjutott a megyei  Két tanulónk továbbjutott a megyei  Két tanulónk továbbjutott a megyei 
versenyre, itt képviselhették iskolánkat.versenyre, itt képviselhették iskolánkat.versenyre, itt képviselhették iskolánkat.versenyre, itt képviselhették iskolánkat.    

Ebben az évben Ladánybene is nevezett aEbben az évben Ladánybene is nevezett aEbben az évben Ladánybene is nevezett aEbben az évben Ladánybene is nevezett a McDonald’s által támogatott  McDonald’s által támogatott  McDonald’s által támogatott  McDonald’s által támogatott 
Kihívás Napi sporteseményre. A programok szervezésétKihívás Napi sporteseményre. A programok szervezésétKihívás Napi sporteseményre. A programok szervezésétKihívás Napi sporteseményre. A programok szervezését     iskolánk vállalta fel, ahhoz  iskolánk vállalta fel, ahhoz  iskolánk vállalta fel, ahhoz  iskolánk vállalta fel, ahhoz 
anyagi támogatást kaptunk a polgármesteri hivataltól.anyagi támogatást kaptunk a polgármesteri hivataltól.anyagi támogatást kaptunk a polgármesteri hivataltól.anyagi támogatást kaptunk a polgármesteri hivataltól.     Igyekeztünk megmozgatni a  Igyekeztünk megmozgatni a  Igyekeztünk megmozgatni a  Igyekeztünk megmozgatni a 
falu apraját, nagyját. Mozgás Kommandónk járta a falut és valamfalu apraját, nagyját. Mozgás Kommandónk járta a falut és valamfalu apraját, nagyját. Mozgás Kommandónk járta a falut és valamfalu apraját, nagyját. Mozgás Kommandónk járta a falut és valamennyi munkahelyen ennyi munkahelyen ennyi munkahelyen ennyi munkahelyen 
megtornáztatták az ott dolgozókat. Mint azt a helyszíneken készült fényképek ismegtornáztatták az ott dolgozókat. Mint azt a helyszíneken készült fényképek ismegtornáztatták az ott dolgozókat. Mint azt a helyszíneken készült fényképek ismegtornáztatták az ott dolgozókat. Mint azt a helyszíneken készült fényképek is        
bizonyítják, nagy sikerük volt. Aerobikoztunk, futottunk, fociztunk, toltunk kocsit és bizonyítják, nagy sikerük volt. Aerobikoztunk, futottunk, fociztunk, toltunk kocsit és bizonyítják, nagy sikerük volt. Aerobikoztunk, futottunk, fociztunk, toltunk kocsit és bizonyítják, nagy sikerük volt. Aerobikoztunk, futottunk, fociztunk, toltunk kocsit és 
még számtalanmég számtalanmég számtalanmég számtalan     megmozdulást szerveztünk. megmozdulást szerveztünk. megmozdulást szerveztünk. megmozdulást szerveztünk.     A délután folyamán egészsége A délután folyamán egészsége A délután folyamán egészsége A délután folyamán egészséges s s s 
uzsonnára hívtuk a jelenlévőket.uzsonnára hívtuk a jelenlévőket.uzsonnára hívtuk a jelenlévőket.uzsonnára hívtuk a jelenlévőket.     A hozzávalókat pályázati pénzből teremtettük A hozzávalókat pályázati pénzből teremtettük A hozzávalókat pályázati pénzből teremtettük A hozzávalókat pályázati pénzből teremtettük     elő.  elő.  elő.  elő. 
A nap végén minden résztvevő ajándékot kapott.A nap végén minden résztvevő ajándékot kapott.A nap végén minden résztvevő ajándékot kapott.A nap végén minden résztvevő ajándékot kapott.     Bár egy kicsit hűvös volt, azt  Bár egy kicsit hűvös volt, azt  Bár egy kicsit hűvös volt, azt  Bár egy kicsit hűvös volt, azt 
hiszem senki sem bánta meg, hogy velünk tartott.hiszem senki sem bánta meg, hogy velünk tartott.hiszem senki sem bánta meg, hogy velünk tartott.hiszem senki sem bánta meg, hogy velünk tartott.                        

        A hónap záróeseményeA hónap záróeseményeA hónap záróeseményeA hónap záróeseménye     a gyermeknap a gyermeknap a gyermeknap a gyermeknap volt, volt, volt, volt,     amely amely amely amely     vidám hangulatban és  vidám hangulatban és  vidám hangulatban és  vidám hangulatban és 
gyönyörű napsütésben zajlott.gyönyörű napsütésben zajlott.gyönyörű napsütésben zajlott.gyönyörű napsütésben zajlott.     Az eddig Az eddig Az eddig Az eddig     megszokottakon túl volt itt „pénzeső”,  megszokottakon túl volt itt „pénzeső”,  megszokottakon túl volt itt „pénzeső”,  megszokottakon túl volt itt „pénzeső”, 
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szumo bajnokság,szumo bajnokság,szumo bajnokság,szumo bajnokság,     valamint a rendőrségnek köszönhetően gokart autózás is. valamint a rendőrségnek köszönhetően gokart autózás is. valamint a rendőrségnek köszönhetően gokart autózás is. valamint a rendőrségnek köszönhetően gokart autózás is.        
Délben minden gyerek virslit kapott. A nap pénzügyi fedezetét a SDélben minden gyerek virslit kapott. A nap pénzügyi fedezetét a SDélben minden gyerek virslit kapott. A nap pénzügyi fedezetét a SDélben minden gyerek virslit kapott. A nap pénzügyi fedezetét a Szülői zülői zülői zülői 
Munkaközösség biztosította.Munkaközösség biztosította.Munkaközösség biztosította.Munkaközösség biztosította.     Köszönjük, hogy nem csak pénzzel, de részvételükkel  Köszönjük, hogy nem csak pénzzel, de részvételükkel  Köszönjük, hogy nem csak pénzzel, de részvételükkel  Köszönjük, hogy nem csak pénzzel, de részvételükkel 
is támogattak bennünket. Jó volt együtt játszani, beszélgetni és nevetgélni. Úgy is támogattak bennünket. Jó volt együtt játszani, beszélgetni és nevetgélni. Úgy is támogattak bennünket. Jó volt együtt játszani, beszélgetni és nevetgélni. Úgy is támogattak bennünket. Jó volt együtt játszani, beszélgetni és nevetgélni. Úgy 
érzem, hogy ezeknek a rendezvényeknek hatalmas közösségformáló erejük van. érzem, hogy ezeknek a rendezvényeknek hatalmas közösségformáló erejük van. érzem, hogy ezeknek a rendezvényeknek hatalmas közösségformáló erejük van. érzem, hogy ezeknek a rendezvényeknek hatalmas közösségformáló erejük van. 
Remélem, hogyRemélem, hogyRemélem, hogyRemélem, hogy a későbbiekben a későbbiekben a későbbiekben a későbbiekben     még többen részt vesznek  még többen részt vesznek  még többen részt vesznek  még többen részt vesznek     programjainkon. programjainkon. programjainkon. programjainkon. 
Higgyék el, érdemes!Higgyék el, érdemes!Higgyék el, érdemes!Higgyék el, érdemes!    

Drabant JánosnéDrabant JánosnéDrabant JánosnéDrabant Jánosné    

                                                    

Tájékoztató a helyi iparűzési adó változásáról 
 

 Az Országgyűlés által a 2010. június 21-i ülésnapon elfogadott, a helyi iparűzési adóval kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. Törvény rendelkezései szerint a helyi iparűzési adóval 
kapcsolatos feladatok 2010. június 29-ével az önkormányzati adóhatósághoz kerültek. Így az állandó és az 
ideiglenes iparűzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget 2010. június 29-től már az 
önkormányzati adóhatóságokhoz kell teljesíteni.  
 

 Az állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adóköteles tevékenységre vonatkozó bejelentési 
kötelezettséget 2010. június 29-től már ahhoz az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, amelynek 
területén az adózó székhelyet vagy telephelyet létesített, illetve amelynek területén az ideiglenes (alkalmi) 
jellegű iparűzési tevékenységet folytatni kívánja. Amennyiben az a 2010. évben akár állandó, akár ideiglenes 
jellegű iparűzési tevékenységének megkezdését az állami adóhatóságokhoz már bejelentette, azonban a 
tevékenység befejezésének időpontja 2010. június 29-ére vagy ezt követő időpontra esik, akkor a tevékenység 
befejezésére vonatkozó változás bejelentést már az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni.  
 Ha az adózó 2010. június 29-ét követően kívánja egy esetleg elmulasztott vagy olyan bevallási 
kötelezettségét teljesíteni, amely 2010. június 29. napjánál korábbi (azt megelőző) bevallás időszakra 
vonatkozik, akkor is az önkormányzati adóhatósághoz kell ezeket a bevallásokat teljesíteni.  
 

 Az állami adóhatóság 2010. július 31-ig elektronikus úton adatot szolgáltat az önkormányzati 
adóhatóságoknak a 2010. január 1. és 2010. június 28. közötti időszakban hozzá teljesített adózói 
adókötelezettségekről, illetőleg a hivatkozott időszakban hozzá teljesített befizetésekről elszámol az 
önkormányzati adóhatóságnál. 

Obornyák Ágnes 
             

Hírős HétHírős HétHírős HétHírős Hét    
    

Az idén XIII. alkalommal kerül sor a Térség Kertészeti és Élelmiszeripari kiállítására a 
 Hírős Hét Fesztivál keretein belül. A helyszín ezúttal is Kecskemét város főtere, a Városházával 
szembeni terület. Itt kerülnek elhelyezésre azok a pavilonok ahol a kistérségi települések 
kiállíthatják terményeiket és vállalkozóik termékeit, valamint településük nevezetességeikből 
adhatnak ízelítőt. A fesztivál és kiállítás  augusztus 16-22. között kerül megrendezésre. A 

fesztivált 2010. augusztus 16-án, 19.00 órakor megnyitja: Dr. Zombor Gábor Kecskemét polgármestere.  
A kiállítás egész héten nyitva van az alábbi időpontokban: hétfőtől – szombatig: 16-22 óráig, vasárnap: 

10-22 óráig. Ezen idő alatt mindegyik kistérségi településnek lehetősége van bemutatkozásra és kóstoltatásra. 
Ladánybenének 21 - én szombaton lesz a bemutatkozó napja, Tiszakécske és Kunbaracs településekkel együtt. 
Igyekeztünk az idén is valami újdonságot bemutatni a régi kiállítóink mellett. Próbáltuk a kiállítás anyagát úgy 
összeállítani, hogy az idegen érdeklődő számára is jól látható legyen, hogy milyen sokrétű a mi kis falunk. 
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Őstermelőink és kiskert tulajdonosaink jóvoltából igen széles termény, zöldség, gyümölcs  bemutató, virágkötőink 
kreációi, pékségünk és szikvíz üzemünk ízelítői várják a vendégeket, valamint házi lekvár és kenyérkóstoló, 
melyet finom házi szörppel öblíthetnek le a kedves látogatók. A kiállításra kerülő termékek és termények mind a 
helyi vállalkozóink és termelőink felajánlása, amit ezúton is szeretnénk megköszönni! Aki úgy gondolja, hogy van 
olyan terménye, amit szívesen kiállítana, kérjük, jelezze a Polgármesteri Hivatalban, mert szívesen fogadunk 
minden felajánlást, hiszen a kiállítás egész héten nyitva tart és ez idő alatt többször kell a készleteket frissíteni. 
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy minél többen tiszteljék meg kis falunkat azzal, hogy eljönnek és megnézik a 
kiállítást! 

Nagy Lászlóné 
            

Számlaszámaink 

Költségvetési elszámolási számla 11732002-15338239 

Magánszemélyek Kommunális adószámla 11732002-15338239-02820000 

Ladánybene Község Eljárási illeték számla 11732002-15338239-03470000 

Ladánybene Iparűzési adószámla 11732002-15338239-03540000 

Bírság számla 11732002-15338239-03610000 

Késedelmi pótlék számla 11732002-15338239-03780000 

Ladánybene Község Idegen bevételek számla 11732002-15338239-04400000 

Egyéb bevételek beszedési számla 11732002-15338239-08800000 

Gépjárműadó beszedési számla 11732002-15338239-08970000 
             

Gránit sírkő rendkívül alacsony áron, már 230. 000 Ft-tól, nagy választékban! 
Ugyanitt megrendelhető: 
- könyöklők 
- konyhai pultlapok 
- lépcsők 
- természetes kőburkolatok 
- szabálytalan terméskövek 
Rövid határidővel, közvetlen a gyártótól! 
Címünk: OSCAR – KŐKERESKEDÉS 
Táborfalva 5-ös fő út 57. km 
Tel.: 06-20/9283-680; 06-20/9344-701  

www.oscarkft.hu        
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