
ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Ön kormán yzat Képviselő-testü leté nek

2014. augusztus 19 - i ülésére

Tárqv: Előterjesztés Ladánybene Község Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztására

E lőterjesztést készítette : szádvári Erika
aljegyző

E!őterjesztő: szádvári Erika
aljegyző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Község Helyi Választási lroda Vezetőjétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon: 76/555-065, Email: ieovzo@ladanvbene.hu

ELOTERJESZTES
a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) ll.
fejezete rendelkezik a választási bizottságokról, amely kimondja, hogy:
,l választási bizottságok, a választópolgárok független, kizárólag a törvények alárendelt
szervei, amelynek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvénVesííése
és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása."
E törvény értelmében az alábbi választási bizottságok működnek. Nemzeti Választási
Bizottság, területi választási bizottság, országgyűlési egyéni választókerületi választási
bizottság, helyi választási bizottság és a szavazatszá m lá ló bizottság.
A fent említett törvény 77. § (1) bekezdése szerint a településen a szavazóköröket ú9y
kell kialakítani, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz
választópolgár jusson.

E törvényi rendelkezés alapján az első szavazóköröket 20,13. július 1. napjáig kellett
kialakítani, amely szerint településünkön - eltérően az előző választásoktól - ismételten
egy szavazókör fog működni.

Az egy szavazókörre! rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat-
és hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja, amelynek legalább öt tagja, s
két póttagja van.

Az előzőekben részletezettek értelmében a Ladánybenén szavazatszámláló bizottság
nem fog működni, feladatát az öttagú helyi választási bizottság'fogja ellátni.

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak.

A helyi választásí bizottság választott tagjainak megválasztására a helyi választási iroda
vezetője tesz javaslatot, s azt a helyi képviselőtestü|et választja meg a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését
követően, legkésőbb 2014, augusztus 3'1-én 16.00 óráig.

A választási bizottság a működésének tartalma alatt hatóságnak, a tagja pedig hivatalos
személynek minősülnek. A választási bizottság testületként működik. Speciális szabály
vonatkozik az egy szavazőkörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság
hatáskörét gyakorló helyi választási bizottságra, ahol a határozatképességhez elég, ha
legalább három tag jelen van. Ez akkor fontos, ha a delegálás megtörténik, de bármely
okból a delegá|t tagok nem vesznek részt a bizottság munkájában, illetve a mozgóurnás
szavazás biztos ítása érdekében.



Javaslom, hogy a képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjainak, illetve
póttagjai nak az alábbi személyeket válassza meg :

Gulyásné Magyar Angéla
Guttyán Lászlóné
Juhászné Darányi llona
kissné kucsák Mariann
Guttyán Renáta

póttagok: Berente Tamás
Majoros Anita

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a helyi választási bizottság tagjaira tett
javaslatomat elfogadni szíveskedjék.

Ladánybene, 2014. augusztus 1 3.

helyi választási iroda vezetője
nevében és meghatalmazásából

szádvári Erika
HVl helyettes

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő,testületének ..../2014. (Vlll, 19,)

határozata
a helyi \rálasztási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ladánybene
Közséó Helyi Választási Bizottságának tagjait, valamint póttagjait az
alábbiak szerint választja meg:

tagok: Gulyásné Magyar Angéla
Guttyán Lászlóné
Juhászné Darányi llona
kissné kucsák Mariann
Guttyán Renáta

póttagok: Berente Tamás
Majoros Anita

Határidő: 2014. augusztus 3'1 . 16.00 óra
Felelős: Szádvári Erika - HVl vezetó helyettes



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő,testületének

2014. augusztus 19, i ülésére

Tárgv: Előterjesztés a Bácsvíz Zrt.-vel kötött megállapodás jóváhagyására

E lőterjesztést készítette : szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester



Ladánybene Község Pol gármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon : 7 61 457 -600, Emai l : pol garmester@ladanvbene. h u

ELÓTERJESZTES
LadánybeneKözségönt<ormán@tületének2o14.augusztus19.i

ülésére

Tárqv: Bácsvíz ZrI-vel kötött megállapodás jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 87/A. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltatásra nézve ellátásért felelős települési
önkormányzat és víziközmű-szolgáltató megállapodnak abban, hogy a Vksztv. 61/B. § (3)
_ (5) bekezdésben foglalt, a Nemzeti Yízlközmű nyilvántartáshoz szükséges adatokat,
vagy azok megállapodásban rögzített részét melyik szerződéses partner szolgáltatja a

Magya r E nergeti kai és Közm ű,szabályozás i H ivatal részére.
Á fent említett megállapodás tervezete szerint a Bácsvíz Zrt. vállalja az

ad atszolgáltatás teljes ítését.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Bácsvíz Zrl-vel kötött megállapodás
tervezetet elfogadni szíveskedjék.

Ladányben e, 2014. augusztus 1 3.

kardos Attila
polgármester

Ladán önkormá lő-testü
határozata
á Bácsvíz Zrt-vel kötött megállapodás jóváhagyásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat KépviseIő-testülete az e!Őterjesztés 'l -

számú mellékletét képező a Magyar Energetikai és Közmű,szabályozási
Hivatal felé történő adatszolgáltatásra vonatkozó megállapodást
jóváhagyja.
h képviielő_testület fethatatmazza Kardos Attila polgármestert a

megállapodás aláírására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2014. augusztus 25.



Megállapodás
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő

adatszolgáltatásra vonatkozó an

niely létrejöttegyrészről: Ladánybene Község Önkormányzata,
mint a v íziközmű-vagyon tul aj dono sa (további akb an : E ll átá s ért felelő s)

Székhely: 6045Ladánybene, Fő u.66.
Teljes jogú képviselője: Kardos Attila polgármester

Adószám: 15724698-2-03
KSH száma: 0305786
Számlaszám: 1 1732002-15338239-00000000
Számlavezető pénziníézet: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.

másrészről: B ÁCSVÍZ Yíz- és Csatornaszolgáttatő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,

mint a víziközmű-vagyont üzemeltető (továbbiakban: Víziközmű-szolgáltató)

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.

Teljes jogú képviselő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgatő
Adószám: 10734702-2-03
KSH szám: 10734702 3600 1 1403
Cégegyzékszám; 03-10-100039
Számlaszám: 12076903-00165296-00800005
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

között, továbbiakban együttesen, mint Felek között az a|ábbt napon és feltételekkel.

1. Preambulum

1.1. Felek rögzitík, hogy az Ellátásért felelős közigazgatási területén a Yizlközmű-
szolgáltató látja el a viziközmű-szolgáltatást a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) á|tal jóváhagyott vagyonkezelési
szeruődés (további akbarr: Üzemeltetési szerződés) alapj án.

1.2. Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban: Vksztv.) 61/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vizikőzmű-
szolgáltatással kapcsolatos kiemelt jelentőségű adatok teljessége, avízíközmű-vagyon
védelme, valamint a viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos állami feladatok
megalapozottsága érdekében a Hivatal Nemzeti Yizlközmű nyilvántartást
(továbbiakban: N yilvántartás) v ezet.

1.3. A Vksztv. 81lA. § (2) bekezdésében foglaltak szeÁnt az ellátásért felelős és

vizlközmű-szolgáltatő megállapodnak abban, hogy a Vksztv. 6llB. § (3)-(5)

bekezdésben foglalt adatokat, vagy azok megállapodásban rögzitett részét melyik
szerződéses partner szolgálíatja a Hivatal részére.


