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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-i ülésére 

 
 

Tárgy: Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió kérelme 

 

 

 

 A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 56.) 

fenntartásában működő Segítő Szolgálat (telephelye: Kecskemét, Klapka u. 9 – 11. fsz. 6/b.) a 
működési engedélye szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 63. §-a szerint személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást tud biztosítani a településen 

az ellátást igénylők részére. 

 Azzal a kéréssel fordult a Misszió Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez, 

hogy az önkormányzat járuljon hozzá ahhoz, hogy a település fejlődése és az itt élők 

életminőségének javításához a Magyar  Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió hozzájáruljon. 

 Fent leírtak biztosításához az alábbi nyilatkozatot kiadását kéri Ladánybene Község 

Önkormányzatától. 

 
„Ladánybene Község Önkormányzat (székhelye: 6045 Ladánybene, Fő utca 66. képviseli: Kardos 

Attila polgármester) a település fejlődése és az itt élők életminőségének javítása érdekében 

hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a Magyar Pünkösdi Egyház 

Országos Cigánymisszió (székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 56., adószáma: 18393567-1-04) 

fenntartásában működő Segítő Szolgálat a működési engedélye szerint különösen olyan területen 

biztosítson a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-a 

szerint személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást, ahol az önkormányzat által biztosított 

szolgáltatás nem elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást biztosítson az adott területen, amely 

kiegészíti az önkormányzat által biztosított ellátást.” 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, s az alábbi határozati-

javaslatot fogadja el: 

 
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (XII. 19.) határozata 
A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió kérelméről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Ladánybene Község Önkormányzat (székhelye: 6045 Ladánybene, Fő utca 66. képviseli: 

Kardos Attila polgármester) a település fejlődése és az itt élők életminőségének javítása 
érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a Magyar 
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 56., adószáma: 
18393567-1-04) fenntartásában működő Segítő Szolgálat a működési engedélye szerint 
különösen olyan területen 



biztosítson a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-a 
szerint személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást, ahol az önkormányzat által biztosított 
szolgáltatás nem elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást biztosítson az adott területen, 
amely kiegészíti az önkormányzat által biztosított ellátást. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila – polgármestert – a nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Kardos Attila –polgármester 

 Határidő: 2011. december 19. 
 

 
 

 

Ladánybene, 2011. december 13. 

 

 

 

 

       Tisztelettel:  

 

 
  

       Kardos Attila 

       polgármester 


