
"Tl pEDlG NE FARADJAToK BELE A JóTETTEKBE."- ALKossUNK EGy FALUT

"Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül
élnek, semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek
megparancsoljuk, figyelmeztetjük őket Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békésen
dolgozva a maguk kenyerét egyék. Ti pedig, testvérek, ne fáradjatok bele a jótettekbe.
2Tessz3,10

Ferenc pápa: Védjük meg a szegényeket és ne magunkat védjük meg a szegényektől.

Beer Miklós váci püspök: karolj fel egy családot, karolj felvalakit.

Georg Orwell: Pénzhimnusz - Az angol író 1936-ban paródiát írt a közismert
Szeretethimnusz alapján, melyet a Korintusiaknak írt első levélben taláIunk. Pusztán azza|,
hogy kicserélte a szeretet szót a pénzzel, s a végeredmény megdöbbentő: - Szólhatok az
emberek vagy az angyalok nyelvén,ha pénzem nincs, csak zengő érc vagyok vagy pengő
cimbalom. Ha nem lenne péruem, semmi lennék. Apérz hosszan tűrő, apénzjóságos. A
pénz mindent elvisel, a pénz mindent elhisz,a pénz mindent remél, a pénz rnindenen
könyörül. A pénz soha nem szűnik meg. Ez ahárom marad: a hit, a remény és a pénz. De
közülük a legnagyobb a pénz. Ezen elevenbe vágó paródia előtt az egyetlen menekülési
lehetőségünk újra felfedezni az eredeti isteni egybeesést a szegénység és gazdagság között:

Istenhez hasonlóan a valóban szegény ember nem az, aki nincstelen, hanem az, aki
önmagát, mindenét elaj ánd ékozza.

,.l§ttn n€m ö3 ellen v*n, hugy pánr*d
legyen, hanem az ellen,

hogy á pénx hntalma alá knrii{."
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A jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében a Képviselő-testületnek rendeletet kell
majd alkotni a nem közművel összegyűjtöttháztaftási szennyvíz begyűjtésének szabályiró1. A
rendelet-tervezetet az illetékes környezetvédelmi hatóságnak is véleményezni kell.

A hivatkozotí jogszabályokrrak megfelelő pályázat eredményeként a végleges rendelet-
tervezet fogja tartalmazni aközszo|gáltatót nevesiíve, az egltényezős közszolgáltatási díjat. A
rendeletet az e\őlrt véleményezések után tudja majd a képviselő-testület elfogadni.

A rendelet-tervezetet, a kiírandó Pályázati Felhívás tervezetét és a megkötendő
Közszolgáltatási szerződés tervezetét, jelen előterjesztés mellékelt e tatlalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a haíározatt
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Ladárrybene,2015. január 7 .

Tisztelettel:

Kardos Attila
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének.../2015. íI. 13.) határozata
Pályázati kiírás a nem közművel össze5-űjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
von atkozó kötelező közszo lgá ltatás butosítása érdekéb en

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vizgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d.) pontjában foglalt kötelezettsége
teljesítése érdekében pályázatoí ír ki a nem közművel összegyűjtött háztaríási
szennyv iz be gyűjté sére vonatkozó kötelező közszo lgáltatás bizto sítása érdekébe n.
Egyben elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező pályázaíi dokumentációt, és
f elhat almazz a a p olgárme st ert a p áIy ázatí e lj ár ás 1 e fo lyt at ás ár a.

Felelős: Kardos Attila - polgárrnester
Határidő: 2015.január 1 3.



pÁlyÁzarl reuívÁs

Ladánybene Község Önkormányzata (6045 Ladánybene, Fő út 66.) pályázatot ír ki:

közszolgáltatás végzésére Ladánybene település közigazgatási területén a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz a közszolgáltatásba bevont háztartások esetében
évente legalább 1 alkalommal történő begyűjtésére és ártalmatlanító telepre
szállítására.

1.) Azajánlatkérő neve: Ladánybene Község Önkormányzata
címe: 6045 Ladánybene, Fő út 66.
telefonszá ma: 7 6 l 555-284
fax száma:761555-285
e-mail: ibene@ladan]rbene.hu
képviseli: Kardos Attila - polgármester (a továbbiakban, mint Onkormányzat)

pálvázati feltételek:

Az ajánlattevőnek teljesítenie kell a vízgazdálkodásról szóló í995. évi LVll. törvény l)üA.
fejezetében (a továbbiakban, mint Vgtv.) és a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkoző közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
szó!ó 45512013. (Xl. 29.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) előírt
feltételeknek való megfelelést a közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében.

2.) A közszolqáltatás ellátása gorán, kötelezően iqénvbe vehető szennvvíztisztító
teIep. mint leürító helv: a BACSV|Z Zrt, által üzemeltetett Szennyvíztisztító telep -
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36, 8360/2 hrsz. a |étesítmény műszaki állapota
megfelelő.

3.) A Ieürítő helv kapacitása: 4B.OOO m3/d, NKÖSZ fogadási kapacitás 400 m3id,
amelyból Ladánvbene község részére rendelkezésre álló szabad kapacitás: 23,6
m3/d.

4.) Az aiánlattevőnek leqkésőbb a közszolqáltatás meqkezdésekor rendelkeznie
kell a közszolqáltatás ellátásához szükséqes - leqalább telefon alapú -
üqvfélszolqálattal és üqveleti rendszerrel.

5.) A közszolqálatba bevont terület telepüIési. földraizi és közIekedési iellemzői. a
teliesítés helve: Ladánybene község Bács-Kiskun megye északi részén a Duna-
Tisza Közi Homokhátságon, Kecskeméttől 25 km távolságban helyezkedik el.

Megközelíthető az 5202-es számú úton.

5.1. Az érintett terület lakosságának száma: 1703'fő

5.2. A település bel_ és külterületén nincs kiépített közüzemi csatornahálőzat.

5.3. Vizioqi hatósáqi enqedélv főbb előirásai: Üzemeltető BÁCSVÍZ Zrt. (székhely:
6000 Kecskemét, lzsáki út 13.). Vízjogi üzemeltetési engedély száma: AlsÓ-Tisza-
vidéki Vízügyi hatóság Vízikönyvi szám: 11637, 16.204-12-512008. számon,
engedély hatálya 2019. május 15. napja. Az ajánlatkérő jelen pályázati kiíráshoz
mellékeli a vonatkozó engedélyeket, azok a kiírás elválaszthatatlan mellékleteit
képezik



b. a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre,
fe l sze re l é se kre, e szkö zökre, be ren d ezé se kre,

c, a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra
és eljárásokra,

d. a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
e. a közszolgáltatás körébe tartoző tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
f . a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és

módszereire,
g. a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás

d íj á n a k me g h atá ro zásár a, va l a m i nt b e sze d é sén e k m ódj á ra,
h. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és

ad atszo lg á ltatási rendszer m ű ködtetésére, va la m int
i, a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára

vonatkozó javaslatot,

13. A Rendelet 10. §-a alapján:Közszolqáltatást qazdasáqi társasáq, eqvéni vállalkozó
vaqv eqvéni céq akkor végezhet. ha
a. rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve havária elhárítására vonatkozó - a

felügyeletet ellátó hatóság általjóváhagyott - terwel és
b. a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.

14. Aiánlattevőnek aiánlatában meq kell adnia a díiiavaslatát. mint az ellenszolqáltatás
összegét a Rendelet 14 - 17. §-aiban, valamint a Vgtv. 44lD. § (1) - (7) bekezdéseiben
foglaltak alapján. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy Ladánybene
község nem a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és- tisztítási Megvalósítási
Programról szóló kormányrendelet hatálya alátarloző település, így a Vgtv. 44iD. § (4)-
(5) bekezdései alapján egytényezős díjat (ürítési díj) kell alkalmazni. A BÁCSVÍZ Zrt.
adatszolgáltatása alaplán a kecskeméti szennyvíztisztító telepre beszállított szennyvíz
tisztítási-ártalmatlanítási díja: nettó 379 Ft/m3 + a vízterhelési díj: 17 Ftlm3, amelynek
figyelembevételével kell az ajánlattevőnek meghatároznia az ürítési díjat, Az.
ellenszolgáltatás megfizetésére a szolgáltatás igénybe vevő lakosság kötelezett,
közvetlenül a szolgáltató részére. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy
díjjavaslatát szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes
törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CXIV. törvényben foglaltak alapján adja meg.

15. Az aiánIattevőnek nvilatkoznia kell:
a. jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan mellékeltét képező közszolgáltatási

szerzódés-te rvezetbe n fog la lta k elfogad ásá ró l,

b. jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan mellékletét képező a nem közművel
összegyűjtött háztaftási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltak elfogadásáról,

c. a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, e|lene csőd, illetve felszámolási eljárás
nincs folyamatban,

d. a tevékenységével összefü9gésben két évben jogerős bírósá9i határozatban
meg á l la p ított jogszabá lysé rtést ne követett e l,

e. a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az
eredményhirdetés időpontját követő legalább 30 napi fenntartja,

f. nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és az elfogadott pályázatának megfelelő
közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legalább 15 napon
belül aláírja,

g nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a
közszo lg á ltatási szerződésben vá l la lt kötelezettség ei ne k teljes ítését,

h. nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs
folyamatban,



22. Aiánlattevő tehet_e több változatú (alternatív) aiánlatot, vaqv részaiánlatot: nem.

23. Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,

24. Az aiánlattevő nem iqénvelhet térítést az aiánlatkérőtől az aiánlat kidolqozásáért.
és az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem terjeszthet elő követelést, abban
az esetben sem, ha az ajánlatkérő bármilyen okból eredménytelenné nyilvánította
az ellárást.

25. Az aiánlattevők kizárólag írásban kleqészítő táiékoztatást kérhetnek. az alábbi
címen: Szádvári Erika email: ie§vzo@ladan]rbene,hu, fax 761555-285, az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal, melyre az ajánlatkérőnek az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal kell a kiegészítő tájékoztatást megadni.

26. Az aiánlattevő az aiánlatban - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben -
közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, azonban az ajánlattevő
nevének, székhelyének (lakóhelyének) az általa kért ellenszolgáltatásnak és a teljesítési
határidőnek, valamint az olyan információnak, amely a postázásnál szerepet játszik, a
nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg.

27. Az aiánlatkérő az eliárás nvertesének visszalépése esetén az eljárás eredményének
ki h i rd etése ko r a köve tkező le g kedvező bb aj á n latot tevőne k m i n ősített sze rvezette l

köti meg a szerződést.

28. Az aiánlatkérő fenntartia a ioqot a beszerzési eliárás indokolás néIküli
ered mé nvtele n né nvi lvá n ítására, visszavonására és módos ításá ra.

Ladánybene, 2015. január 1 3.

kardos Attila
polgármester



Ladá nybe ne Község O n kormán yzata Képvise lő-testü leté nek
....12015. (ll.....) rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szen nyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében, és a vízgazdálkodásról szóló 'l995. évi LVll, törvény 4. § (2) bekezdés d.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll.
törvény 45, § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Ladánybene Község
Önkormányzata Képviselő{estületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
512011, (V. 26.) rendeletének 29 § (1) bekezdése alapján az Ügyrendi, Vagyon-
nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló'1995. évi Llll. törvény 48,§ (3) bekezdése alapján
az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményének kikérésével - a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályaival
kapcsolatban a következőket rendeli el.

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszo|gáltatással ellátott terület határa

1. § (1 ) A közszolgáltatás kiterjed:

a.) az ingatlanon keletkező, közműpótló létesítményben összeggyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlan ítás céljából töfténő elszállításra,

b.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen
történő elhelyezésére.

(2) 
^ 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkoző kötelező
közszolgáltatással ellátott terület határa Ladánybene község közigazgatási területére
terjed ki.

2. Értelmező rendetkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező ingatlanokon keletkező
háztartási szennyvíz ideiglenes gyűjtésére és tárolására alkalmas, ingatlanon elhelyezett
akna.

2. Közszolgáltatási díj: közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak
fizetendő, rendeletben meghatározott díj.

3. lngatlantulajdonos: a vízgazdálkodásról szólő 1995. évi LVll. törvény 44lB. §-a szerinti
ingatlantulajdonos.

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. § (1) A közszolgáltatást teljes körűen ellátó, kötelezett, kijelölt közszolgáltató
a....,. ,... - (továbbiakban: közszolgáltató).



(2) Aközszolgáltatás alapdíját a a § (1)bekezdése alapján, aszerződés írásba foglalásától
függetlenül meg kell fizetni.

5. A nem közműve! összegyűjtött háztartási szennyviz gyűjtésével és elszál!ításával
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7. § (1) Közműpótló létesítménybe csak kommunális vagy összetételében kommunális
jellegű szennyvíz vezethető. Ti|os mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet, vagy egyéb veszélyes anyagot elhelyezni, amely a szennyvíztisztító telep
rendeltetésszerű mű ködését akadály ozza.

(2) A közszolgáltató köteles a ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül a vele
egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása,
ártalmatlanítása jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltethető, vagy
korlátozható,

(4) Az ismeretlen összetételű szennyvizet összetételének megállapításáig veszélyes
hulladéknak kell tekinteni, amelynek elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja,

(5) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (4)
bekezdésben foglaltakat, valamint ha a szennyvíz az átadási helyen a külön
jogszabályok szerint nem helyezhető el,

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos
rendelkezések

8.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a kijelölt átadási helyen
szabad leereszteni és ártalmatlan ítani.

(2) 
^ 

közműszolgáltató a begyűjtött és elszállított, az átadási hely üzemeltetője pedi9 az
átvett háztartási szennyvízzel összefüg9ő nyilvántartást köteles vezetni oly módon, hogy
a ténylegesen elhelyezett háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási
helye pontosan megállapítható legyen.

7. Azidőlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

9.§ (1) Ha az ingatlantulajdonos időlegesen, vagy szezonális jelleggel használja ingatlanát
nyilatkozatot tehet a közszolgáltató felé. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az
ingatlanban bejelentett lakóhelye sen kinek n incs.

(2) A nyilatkozatot a szezonális használatot megelőzően legalább 15 nappal kell eljuttatni a
közszolgáltató részére.

(3) A nyilatkozat alapján a közszolgáltatást időlegesen igénybe vevőnek a közszolgáltatással
kapcsolatos kötelezettségei is erre azidőszakra terjednek ki.



kihirdetési záradék:
Ezen rendelet2015. .... ... ...-én kihirdetésre került.

Ladánybene,2015.

szádvári Erika
aljegyző



v<özszo lc ÁLTATÁs l szE Rző o És
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtésére vonatkoző közszolgáltatás biztosítására

Amely létrejött egyrészről:
Név: Ladánybene Község Önkormányzata
Székhely: 6045 Ladánybene, Fő út 66.
Törzsszám:724694
Adószáma : 1 57 24698-2-03
Bankszámlasz: OTP Bank 1 173202-15338239-00000000
Képviseli: Kardos.Attila - polgármester,
a továbbiakban: Onkormányzat

Másrészről:
Név:
Székhely:
Bankszámlasz: ..

statisztika i törzsszá m :

Képvíseli:
a továbbiakban: , ., Közszolgáltató

együttesen : Szerződó felek
között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. A vízgazdálkodásról szőló 1995. évi LVll. törvény (a továbbiakban: Vgtv,) 4, § (2)
bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint
közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni a településen található
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási
szenny v íz beg yűjtésé nek szervezéséről és el len ő zésérő l.

1,2, Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató alkalmas a nem közművel
összegyűjtött háztaftási szennyvízbegyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására.

1.3, Szerződő felek megállapítják, hogy a Vgtv, szerinti kötelező közfeladat ellátására
irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében pályázati eljárást folytatott le,
a.mely e|járást a Közszolgáltató nyert meg. Az eljárást lezárő döntést Ladánybene Község
Onkormányzata Képviselő{estülete ...,12015. ( ) számú határozaíával hozta meg a
Vgtv. 44lF. § (3) bekezdés c) pontja alapján, valamint köti meg jelen közszolgáltatási
szerződést a Közszolgáltató részére biztosítva a közszolgáltatás ellátásához a
kizárólagos jogot,

2, A Szerződéskótés célja

A szerződéskötés célja, hogy a közszolgáltatási szerződés a Vgtv., Ladánybene Község
Önkormányzata Képviseló-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzali rendelete (a
továbbiakban; Önkormányzati Rendelet) és a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
biztosítsa Ladánybene közigazgatási terúletén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő
ellátását.



4.5. KÖzszolgáltató az árlalmatlanítás céljából beszállított szennyvízről nyilvántartást vezet,
a m e l Y'^ n^': 

^TZ,,i., i=n"#r" 
n'

- minősé9ét,
- származási helyét.

4,6. A KÖzszolgáItató a közszolgáltatás ellenértékeként jogosult a szolgáltatást igénybe
vevő megrendelőktől számla kibocsájtása ellenében az önkormányiati Rendéletben
meghatározott kÖzszolgáltatási díj közvetlen beszedésére, amely egytényezős díjat a
Közszolgáltató javaslata alapján a Képviselő-fogad el és az Önkormányzat Rendeletben
hirdet ki. A díj mértékét jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Közszolgáltató a
kÖzszolgáltatási dúból származő bevételével nem fedezett költségei fedezétére az
Onkormányzattól megtérítésre, kompenzációra nem jogosult.

4.7. A Vgtv. 44lE. § ('l)bekezdése alapján a Közszolgáltató részére a szolgáltatást igénybe
vevő által meg nem fizetett díj, mint díjhátralék - a behajtás egyéb költségeivel együit -adók módjára behajtandó köztarlozásnak minősül. A díjhátralék behaltásáiót a
Közszolgáltató értesítése alapján a jegyző intézkedik a Vgtv, 44lE, § (2)-(6)
bekezdéseiben szabályozott eljárási rend szerint.

4.8.,, KÖzszolgáltató tudomással bír arről, hogy a jelen szerződés aláírásakor az
Onkormányzati Rendeletben alkalmazott díjkedvezmények, mentességek az
Onkormányzattól igényelheti részletes elszámolás alapján,

4.9. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás kereteibe nem
íartozó más szolgáltatásai költségeit, elszámolását és díját szigorúan elkülöníti és ezeket
a költségeket a közszolgáltatás díjából részben sem finanszírozza.

4.10, A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
kÖltségelszámolást készíteni (a továbbiakban: költségelszámolás), és azt a tárgyévet
követő év március 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani. A köitségelszámolásban a
Közszolgáltató bemutatja

- -, a tárgyévben, az azt megelőző évben elszállított valamint a következó
évbe n vá rható háztarIási szennyv íz m e n n yi sé gét,

a Közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos
ráfordítások tárgyévi és azt követő évben várható alakulását, ezen belül a
begyűjtés költségeit,

a közszolgáltatás fejleszthető fenntartása érdekében szükséges
felújításokat, karbantartásokat és azok költségeit,

^ioTí,iétn"í:"'rs 
e l látásához szü kséges tervezett beruh ázáso kat és

4.11. A Közszolgáltató a költségelszámolás részeként javaslatot tehet a közszolgáltatás
díjának módosítására.

4.12. Közszolgáltató a közszolgáltatás részeként - telefonos - ügyfélszolgálati tevékenységet
biztosít a közszolgáltatás megrendelői, igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati
tevékenység során a megrendeléseket, kifogásokat, panaszokat a hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint kell kezelni. A közszolgáltatással kapcsolatos panaszokról,
kifogásokról, azok kezeléséről és megoldásáról a Közszolgáltató az Önkormányzatot a
4,10, pont szerinti költségelszámolással egyidejűleg, de külön beszámoló keretében
tájékoztatja.

5. Az Ónkormányzat kötelezettségei és jogosultságai

5.1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban nevesített
közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges
információkat megadja, továbbá elősegíti
településen folyó egyéb vízgazdálkodási
összehangolását.

a közszolgáltatás körébe tartozó és a
és hulladékgazdálkodási tevékenységek



1. melléklet

A nem kÖzművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás legmagasabb díja

A B
ürítési díi .. FUm"

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tarlalmazzák,
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Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Iratóság

Szám; ATlVH-16204-12-19l2014. Tárqy: Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Előadó,: ErdélyiNoémi

Máté lrén

é,lntót!.a( -.......,.,.,,..,..

a Kecskemét szennyvíztisztító telep víziíétesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére 16204-12-512008, számon
kiadott engedélyt

módosítom

az alábbiak kíemelésével:
Az engedély hatálya 2019. május 15. napja

^ 
16204-12-512008. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben a 2. oldalon szereplő ,,A tisztítótelep léiesítményei"

kieqészülnek az alábbiakkal :

- veqvszer adaqolás a homokfooóba
A vegyszer adagolást a homokfogó műtárgy mellé telepített 1 db 17 m3 tédogatú duplafalú tartály, adagoló
szivattyúval (Q=0-500 l/s) és tartozékaival biztosítja,

- veovszeradaoolás a recirkulációs aknákba
A vegyszer adagolást a recirkulációs akna mellé telepített 2 db 'í7 m3 térfogatú duplafalú tartály, adagoló
szivattyúval (4-1 db, Q=0-50 l/s) és taíozékaival biztosítja,

A 1620+12-5/2008. sz. vízjogi üzemeltetési engedély víz-és talajvédelmi szempontú előírásait az alábbiakra
cserélem:

vízqazdálkodási szempontú előít ások:
1. A szennyvíztisztító és szennyvízkezelő berendezések szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan,

karbantaftásukról rendszeresen gondoskodni kell.

2, A műtárgyak karbantartását az üzemelési és karbantartási utasítás szerint kell végezni, Az ene vonatkozó
bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőzéskor a felügyelőség képvisetőjének be kelltudni mutatni.

3, Külön jogszabály rendelkezései szerint a kibocsátó köteles üzemnaplót vezetni, melyet a helyszíni ellenőzés
során a hatóság részére rendelkezésre kell bocsátani.

4. Az üzemeltetési utasításban és végleges kezelési és karbantartási utasításban foglaltakat az üzemeltetés
során maradéktalanul be kell tartani.

5. Az aktualizált üzemeltetési utasítást jóváhagyjuk.

Az el iárásba bevont szakhatósáq nvilatkozata :

Az Alsó-Tisza-vidéki Körnvezetvédelmi és Természetvédelmi Felüqvelőséq a 98255-1-2/2014. számon az alábbi
kikötésekkel adta meq szakhatósáo i állásfoqlalását:

eársví:z
Víz- és Csatomaszolgálirtó Zrü

lKTAYó

201{ -0ú- t 0.

,Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
megkeresésében, a Bácsvíz

HATÁROZAT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

(6000 Kecskemét Kossuth tér 1,)

részére

Vízikönyviszám: l/637

(6721 Szeged, Felső-Tisza paft 17,) a 2014. február 13-án érkezett
Kecskemét, lzsáki út 13. KÜJ: 101323934) kérelmére, a Kecskeméti

Hatóság
Zrt, (6000

Ahatóságszékhelye: Szeged,Felső-Tiszapart l7.,Postacím: 6706Szeged6.Pf. 17., Tel,: (62) 549-340Fax:(62)549-342
Ügyfélfogadris: hétfii, szerda péntek 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00

e-mail : titkarsag @ativh.v íngy.hu
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szennwÍztisztÍtÓ telep 16204-12-5/2008, sz. vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításához kérte felügyetőségünk
sz akh ató s ág i álI ásf o g l al ás át.

A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához a megküldött dokumentáció alapján felszíni- és felszín alafti víz, illetve
földtani közeg védelmi szakhatósági hozzájárulásomat megadom, az alábbi kiköíéssel:

víz- és talaívédelmi szempontú előírások:

1. A befogadóba bocsátott tiszfftoft szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a 28/2004. NL 25,)
KvVM rendelet 2. sz. mellékletében 3, időszakas vízfolyás kategória befogadóra előírt határértékeknek,
valamint az összes lebegőanyag, tekintetében, a l, sz, melléklet Technológiai határértékek l. Rész c) pontjában
települések szennyvízelvezetésére és szennyvíztisztítására vonatkozó technológiai határéttékeknek:

pH 6,5-9.0

Szennyező anyagok Határéfték
mo/l

D i k ro m áto s oxi q é nf o av a s ztás 75
Biokémiai oxiaéniqénv 25
Osszes nitroaén 50r

Osszes szeruetlen nitroqén 40*

Am m ó n ia- ammón i um- n itrooé n 10*

ósszes lebeqőanvaq 35**

Osszes foszfor 5
Szeryes oldószer extrakt (olajok,

zsírok)
1 5**,

- A határéfték a nem nitrát étzékeny terüIeteken kétszeres.
* A 220/2004, (Vll. 21.) Korm, rendelet (továbbiakban Fvr) 19, § í3/ bek b) pontja alapján,
*** SZOE komponens határértékének megállapításánál figyelembe vettük, hogy állati és
növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros.

A befogadóba vezetett tisztított szennyvíz minőségének nehézfémek tekintetében - az elővizsgálati
dokumentációban javasolt éttékekkel egyetértve - a következő határéftékeknek kell megfelelni:

Szennyező
anvaaok

Határérték mg/l

Kadmium 0,05
Nikkel 1

0lom 0,2

Ossz. króm 1

Réz 2
Cink 0,5
Azén 0,5

A többi komponens vonatkozásában a tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (Xll. 25.)

KvVM rendeletben 3. időszakos vízfolyás kategória befogadóira megállapítoft területi határértékeknek,
A felszíni vizek minősége védelmének szabályakól szóló 220/2004. (Vll, 21,) Korm, rendelet (továbbiakban

Fvr.) 4, § (1) bek, szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e
rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szőló 1995, évi Llll, töruény vanatkozó előírásainak
beíaftásával hozzájárulni.
A Fvr. 5. § (1) bek, rendelkezései szerint tilos a felszínivizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú
vízszennyezést okozó anyagot juftatni, az engedélyezeft vízilétesítményen bevezeteft határértéknek megfelelő
vagy határéfték alatti, engedélyezeft kibocsátások kivételével,

A környezet védelmének áftalános szabályairól szóló 1995. évi Llll, töruény 6, § (íJ bekezdésében
megfogalnazottak szerint a kömyezethasználatot úgy kell megszeruezni ds végezn| hogy a legkisebb mértékű

2.

3.

4.

6.
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kömyezetterhelésí és igénybevételt idézze elő, megelőzze a kömyezetszennyezést és kizárja a

környezetkárosítást,
7 . A szennyvízkibocsátó a 220/2004. (Vll. 21.) Korm. rendelet 27. § (2) c) és ca) pontja szerint önellenőzésre

kötelezett, meft 15 m3/d feletti szennyvízmennyiséget bocsát ki közvetlenül a befogadóba, Az önellenőzés
jóváhagyoft önellenőzésiterv alapján végezhető. , ,

8. Az önellenőzésre kötelezett kibocsátónak a szennwízkibocsáíás jellemzőiről és a technológiai folyanatok
üzemvíteléről adatot kell szolgáltatnia, éves összefoglaló jelentést kell készítenie és vízminőség védelmi éves
adatbejelentő lapot kell kitöltenie, melyet a tárgyévet követő év március 31-ig a felügyelőségre be kell
nyújtania.

9, A felszín alafti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a folytatni kívánt tevékenység nem

eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alafti víz, földtani közeg ,,B" szennyezettségi
határéríéke vagy az annál magasabb bizonyítoft háftéfuoncentráció jellemez,

10. A felszín alafti vizek védelméről szóló 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendeleí 8. § b,) pontja alapján a felszín alafti

vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőzöft körüImények között történhet,

beleéftve a monitoing kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.
11. A befogadóba töfténő tisztíbft szennyvíz bevezetési ponthoz képest annak felvízi és alvízi szakaszai

figyelembe vételével összeállítoft, a befogadót étt szennwízkibocsátás hatásainak ellenőrzésére vonatkozó

monitoing teruet kell benyújtani (felszíni vízből történő mintavétehe vonatkozóan).

Határidő: 2014. június 30.
12. A szennyviztisztító telep üzemeltetésére vonatkozóan a 90/2007. (lV. 26.) Korm. rendelet 7. § illefue a rendelet

1, sz, melléklete szerinti üzemi kárelháiltási tervet kell benyújtani felügyelőségünkre, jóváhagyás céljából (az

eljárás során 5000,- Ft-ot kell leróni, illetékbéIyeg formájában|
Határidő: 2014. június 30.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogoruoslaftal élni.a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabátyairól szótó 2004, évi CXL, tv, (a továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az l. fokú határozat, illetve

az l, fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtottfellebbezésben lehet.'

Az engedéIy módasítással nem érintett részeiváltozatlanut érvényben maradnak,

Az ügyfél 108.000 Ft igazgatási szo|gáltatási díjat megíizette. Egyéb eljárási költségként 200 Ft postaköltség menilt Íel.

Határozatom ellen az Országos Vízügyi Hatóság címzett, de az Alsó-Tisza- vidéki Vízügyi Hatósághoz, mint az l. fokú

vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 33/2005. (Xl1.27.) KvVM rendelet 1, számú meghatározott díjtétet 50 %-a- ajogszabályban

móghatározott esetek kivételével -, melyet a Magyar Allamkincstámál vezetett 10028007-01712't06-00000000

előúányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát

hatóságunk részére megküldeni, A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetnijelen határozat számát.

Jelen határozat - fellebbezés hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogeróre emelkedik.

lNDoKOLÁs

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának (6000 Kecskemét Kossuth tér 1,) megbízásából a Bácsvíz Zrt, (6000

Kecskemét tzsal<i ut ie,; zots. október 28. napján jogelőd hatóságomhoz, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez kérelmet nyújtott be a Kecskemét Szennyvíztisztító telep

vízilétesitményeire vonatkoza rczoq-lZ-5/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (érvénYességi idő

meghosszabbitása) iránt. A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje: 2013. december 31. napja,

A hatósághoz benyújtott kérelem hiányos volt, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályaiúl szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 37. §-a alapján a 21196-2-10/2013, számú végzéssel hiánypÓtlásra

hívtuk iel az ügyfelet, melyben igazgatási szolgáltatási dij és szakhatósági díj megíizetését, valamint annak igazolását
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kérte, Az üglél az igazgatási szolgáltatási díjat 2013. december't1, napján megíizette. A benyújtott kérelmet
megvizsgálva megállapitottuk, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének módosítása lehetséges,
annak vízgazdálkodási akadálya nincs,

A rendelkezó részben tett előírásailkat az alábbiakkal indokoliuk:

vízqazdálkodási szempontból:

Az üzemnapló vezetését a használt és szennyvizek kibocsátásának eílenőzésére vonatkozó részletes szabályokról
szólő 2712005. (Xll. 6.) KvVM rendelet 3. §-a írja eló. Az üzemnapló kötelező tartalmi elemeit ugyanezen rendelet 1, sz.
me l léklete tartalm aaa

A22012004. (Vll. 21,) Korm. rendelet 14. § (1) bek. b) pontelóírja, hogy a szennyvízkibocsátássaljáró létesítmények
működtetése során a szennyvíztisztító és szennyvízkezelő berendezések szakszerű üzemeltetéséról folyamatosan,
karbantartásukrol rendszeresen gondoskodni kell.

Az eljárás során a Ket,44. § és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatásifeladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló és többször módosított 34712006, (Xll, 23.) Korm, rendelet, valamint a vízügyi igazgatási,
valamint a vízügyi hatóságí feíadatokat ellátó szeruek krlelöíéséról szóló 482120013. (Xll. 17.) Korm. rendelet alapján az
alábbi szakhatóságok kenjltek bevonásra az engedélyezésí eíjárásba;

A Bács-Kiskun Meovei Kormánvhivatal Népeqészséqüqvi Szakiqazqatási Szerve a BKR/001/00443-3/2014.
számon meoszüntette eliárását, amelvet az alábbiak szerint indokolt:

,Az Alsó-Tisza-vidékiVizügyi Hatóság (6721 Szeged Felső-Tisza part 17.) szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából
megkercste szakigazgatási szervünket a Keukemét Szennyvíztiszt'tlo telep vízilétesítményeinek megépíésére
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban
A megkeresést valamint az iratokat átvizsgálva megállapítottam, hogy a vízügyi igazgatási, valamint a vizügyi hatósági
feladatokat elíátó szervek kijelöIéséről szóló 48a2Oí3. (Xll, 17.) Kormány rendelet 11, § (1) bekezdés b) pontja alapján,
jelen hatósági eljárásban a közegészségügyi hatóságnak nincs hatásköre.
A közigazgatásihatóságieljárás és szolgáltatás általános szabályairóIszóló 2004. évi CXL. töruény (továbbiakban: Ket,)

45/A. § (3) bekezdése éftelmében ' Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát erről a megkeresés
megérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást.'
Az Áltami Népegészségügyi és Tisztiotvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásáért és igazgatási jetlegű

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (1,30.) EüM rendelet 1.sz. melléklet X,9, pontja alapján befizetett
20200 Ft díjvissza|lzetéséről a BKM KH felé íntézkedtem,

A fentiekre tekinteftel, hatáskör hiánya miatt a szakhatósági eljárás megszüntetéséről döntöttem,
Az Önátló fellebbezést a Keí. 98.§ (3) bekezdése éftenében záftan ki, a pgoruoslat lehetőségéről pedig a Ket, 9S.§ (2)

bekezdésére tekintettel adtam tájékoztatást.

Az eljárásí cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezéft annak megállapításáról és viseléséről nem
rendelkeztem,
Döntésemet a hivatkozott jogszabáIy rendelkezései alapján hoztam.'

Az Alsó.Tisza.vidéki Körnvezetvédelmi és Természetvédelmi Felüqvelőséq a 98255-1,2/2014. számon a
rendelkezó rész szerint az alábbi indokolással adta meo szakhatósáqiállásíoqlalásáti

"Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság (6721 Szeged, Felsó-Tisza part 17.) a 2014, február 13-án érkezett
megkeresésében, a Bácsviz Zrt, (6000 Kecskemét, lzsáki út 13,) kérelmére, a Kecskeméti szennyvíztisztító telep 16204-
12-512008. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyének módositásához kérte felügyelőségünk szakhatósági állásíoglalását,

Az engedély kérelem az érvényességi idő meghosszabbítására vonatkozik,

A szennwíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvíz befoqadóia a csukáséri főcsatorna 44+677 cskm ip,
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A bevezetés EOV koordinátái: X=172360 m; Y=700810 m
Mintavételi hely EOV koordinátái: X=172356 m; Y=700923 m

A Bácsvíz Zrt. a szennyvíztisztító teíepen folytatott tevékenység kömyezeti hatásainak nyomon követésére 5 db
figyelőkútból állÓ monitoring rendszert üzemeltet a 16204-11-312012. iktatószámú vízjogi üzemeltetésí engedély alapján.
(érv. idő: 2017 .12.31.)

víz-és talaivédelmi szempontú eíőírásainkat az alábbiak indokoliák:

^22012004. 

(Vll, 21.) Korm. rendelet (továbbiakban Fvr.) 19. § (3) bek. b) pontja szerint nem lehet enyhébb határértéket
megállapítani a vízszennyező anyagok kibocsátásairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott, települések
szennyvízelvezetésére és -tisztítására vonatkozó technológiai határértékeknél a 2000 LE feletti terhelési kapacitású
telepÜlési szennyvíáisztító telepek esetében. Ezen előírásnak megfelelően az összes lebegő anyagra vonatkozó
határértéket a rendelkező részben megadott technológiai határértékre módosítottuk. A Fvr. 41. § (6) bek. szerint a 19. §
(3) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a 2000 LE feletti terhelési kapacitású települési szennyvíztisztítóknak
2014. december 3'l. napjáig kellteljesíteni.

A szennyvíztisztító telepről kibocsátott ammónia-ammóniumion, összes nitrogén és összes szervetlen nitrogén
komponensekre vonatkozó határértékek megállapításánál íigyelembe vettük, hogy a vizek mezógazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 2712006, (ll. 7,) Korm, rendelet mellékletében Kecskemét település nem
szerepel a nitrátézékeny teniletek felsorolásában, melynek tényét a jogszabályban is hivatkozott MePAR rendszer
tematikus fedvényeként a blokkok szintjén, blokkazonosítókkal is megállapítottuk,

A nyers és a tisztított szennyvíz minőségének vizsgálatát az üzemeltető önellenőzési rendszerben végzi - vizsgáló
laboratórium a Bácsviz Zrt" Központi Laboratóriuma - a felügyelőség által 11154-9-312011. iktatószámon jóváhagyott
önellenőzési terv alapján.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 22012004. (Vll, 2't.) Korm. rendelet (továbbiakban Fvr,) 4, § (1)
bek. szerint a felszíní víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995, évi Llll, törvén'y vonatkozó előírásainak betartásával houdjárulni,

A Fvr 5. § (1) bek, rendelkezései szerint tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú
uízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítrnényen bevezetett határértéknek megfelelő vagy
határérték alatti, engedélyezett kibocsátások kívételével.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének á|talános szabályairól szóló
'l995, évi Llll. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmaua.

A szennyvízkibocsátó a220l2004.(Yl1.2't.) Korm. rendelet27. § (2)c)és ca) pontja szerintönellenőzésre kötelezett,
mert'15 ms/d íeletti szennyvíz mennyiséget bocsát ki közvetlenül a befogadóba, Az önellenőzés jóváhagyott

önellenőzési terv alapján végezhető.

A felszín alattí vizekre és a földtani közegre vonatkozó szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a íelszín alattí
víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határéftékekről és a szennyezések mértékéről szóló 6/2009. (lV.
1 4.) KvVM rendelet tartalmaua,

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról szőlő 14712010. (lV, 29,) Kormány rendelet g, 

§-a szerint a vízilétesítmények üzemeltetése, illetve
a vizekbe töfténő beavatkozás hatásának megfigyelése érdekében mérő- és megfigyelőrendszer (monitoring)
kiépítéséről a vízilétesitmény tulajdonosa, múködtetéséről az üzemeltető köteles gondoskodni, amennyiben a vizek
védelméről szóló jogszabályok előí4ák

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10l2O10. (Vlll, 18,) VM
rendelet 2. § (1) bekezdés szerint a felszíni víz jó állapotának eléréséhez és megőzéséhez az 1, és 2. mellékletben
meghatározott környezetminőségi és vízminőségi határértékek betaftását biztosítani kell.
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Monitoring tevékenységet kell végezni (felszíni vízből történó mintavétellel) a szennyvíztisztítás környezeti hatásainak,
valamint a felszíni víztest minőségének nyomon követésére.

A szennyvíáisztító telep üzemeltetésére vonatkozóan a 9012007 . (lV, 26,) Korm. rendelet 6, § (4) bekezdése alapján a
felügyelőség az üzemeltetót üzemi kárelháritási terv benyújtására kötelezheti ezért a rendelkezö részben ennek
megfelelóen döntöttünk.
A befogadó terhelhetőségének vizsgálatála14712010. (lV.29.) Korm, rendelet 10. § (5) bekezdése alapján írtuk elő.

A dokumentációt átvizsgálva megállapítottuk, hogy az megfeIel a hatályos környezetvédelmi jogszabáIyoknak és
elöírásoknak,
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárlaki.

A Ket. 33, § (1) bekezdése és a kömyezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 48112013, (Xll, í7.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése szerint a felügyeóség
úgyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 30 nap.
A Ket. 33. § (3) bek, c) pontja szerint nem számít be az ügyintézésí határidőbe a hiánypótlásra ir:anyuló felhívástól az
annak teljesitéséig terjedő idó.
A kérelem 2014. február 13. napján érkezett a felügyelőségre, az ügyintézési határidó lejárati napja 2014. március 17.

A felügyelőség szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A íelügyelőség a Ket. 78,§ (1) bekezdésére íigyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.

Az eljárásban a felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
tv. (Ket.) 45/A § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A felügyelőség illetékességét a kömyezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szőló 48112013, (Xll. 17.) Korm, rendelet 1, sz. melléklet lV, 10. pontja állapítja meg,

§zakhatóságiállásfoglalásomata48212013. (Xll. 17.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a)pontjában foglaltak alapján
adtam ki."

A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995, évi LVIl, törvény 28-29, §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (Vl. 13.) KHVM rendelet figyelembevételével hozta meg

Hatóságunk.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérő| szóló
48112013. (Xll. 17.) Korm. rendelet, vaíamint a vízügyí igazgatási, valamint a vízügyi hatóságífeladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 48212013. (Xll. 17,) Korm, rendelet rendelkezései alapján a vízügyi hatáskör átadással kapcsolatos, a
jogelőd AIsó-Tisza- vidéki Kömyezefuédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség informatíkai infrastruktúráját és
iratkezelési, valamint irattári rendszerét érintó szervezeti átalakításhoz kapcsolódó kötelezően végrehajtandó

intézkedések megtétele érdekében 2013, december 21 . napjátó| 2014. január 7. napjáig tartó időszakban az ügyintézés
szünetelt.

Ennek megfelelően a 2013. december21. és 2013. december 31, napja közötti időtaÉam a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004, évi CXL. törvény 33, § (3) bekezdés g) pontja szerinti
üzemzavarnak minősült, és az ügyintézési határidőbe nem számított bele.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szőló 48212013, (Xll. 17.)

Kormányrendelet 15, § (4) bekezdése értelmében a folyamatban lévő hatósági ügyek iratanyagának átadás-átvétele

2014. január 6. napján tórtént meg.

A fellebbezési jogot az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi lV, törvény 62. §-a biztosítja. A íellebbezési illetékről

adott tájékoztatás az 1990. XClll. törvény 29. §, (4) bekezdés szerinti mel|éklet Xllt. fejezet 2. a./ pontjában foglalt

rendelkezésnek megíelelóen történt.





,l li.ztigYi Hatóság hatáskÖret a vízgazdálkodásról szóló 1995, évi LVll. törvény 28. §_a, a vízgazdálkodási hatósági
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Kapiák:

1 , Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét Kossuth tér 1.)

@'Bácsuizzrt. (6000 Kecskemét lzsáki út 13,) tv.
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségtigyi Szakigazgatási Szerve

(6000 Kecskemét Nagykórösi u.32.)
4. AT|KTF
5, ATlVlZlG
6. ATlNEKl
7, Szakéfiői Osztály
8. Hatóságinyilvántartás
9. lrattár
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HA.TÁIto ZAT
Vízilrönyv i szitm: a 637

A Bácsr,íz Zl,t, (6000 Kecskeinét, Izsáki út 13.) részére az alábbiakban megálíapított
jogosultságok és J<ötelezettségek mellett

r.ízjo gi üzemeltstésí errgedélyt
adok ana, hogy a benl.rijtott tervdokrrmentációban foglaltak szerint megvaiósult l(ecskernét
S zennlvízti sztító telep vlzilétesítményeit fenritaúsa és üzemeltesse,

A? iizemeltetni en ggal éIyezett létesítménv f,őbb 4 űszalli a d atai:

Keoskertrét város szeruryviztisztító telepe a vár,os belterületén annak D-DK-i részén,. a
beltel,ület szélétól 300 m - rp található, a 8360/2. hrsz. - ú ingatlanon S,ecskemét, Mindszerrti
i<rt. 36.), a Csukáséri fócsatoma vízg5tijttl;jén.

A úisztitótelep nér,tétradó lcapacitása: 48000 rn3/d,2+0000 LE
átlagos terlreléie: 77268 ttt3td 12007, évi adatok alapján)

A szennl.víztisztító telepen rtreclrauikai tisáítás, eJeveniszapos méiylégbefiivásos,
r€sznitrifikációs teljes biológiai tisztítás iörténik, a tisztított szennyvíz fettőtleníthetőségénelr
biztosításával, az isiapok sűrítésével, rothasztásával, centrifugás víztelerutéssel és a biogáz
gázmo toros hasznosításával.

A, szennyvíztisztltó telepre beérkezó nyer§ szenu}.]/íz átlagos szewryezőanyag terüelése Qa07.
évi adatok alapján)l

I(016: i093,0 mg/l
BOIs: 514,0 mfl
SZOE: 78,0 mgll

. NH4-N: 75,0 mgll
Összes N 95,0 rng/i
Összes lebegő ar'yagi 493,0 mgll
Összes P: 15,0 mg/l

i aI él{i
nri és
tósági

I(öruyez
l)l;2 tili!,t(!:,t j tli/Í41 i í,| | tj Ij

engedély

A szennyvíztisztító telepről
(2007, évi adatok aiapján);

i(OIa:
BOI5:

kibocsátott tisztított szennlvíz áltagos szennyezöanyag tartairna

43,1ngl
8,7 :mgll
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Kircndeílsúg: 6500 Ba.iq Bnjcsy-Zs. u. l0., Poslacím: 650l Baja, Pf.: 113 1b|.: (79) 521-960 Frur: (79) 521-970
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SZOE: 2,9 mglL
l{H+-N: 3,B mgll
Összes N 11,1 mg/l
Összes iebegó anyag: l3,9 rng/I
Összes P: 5,7 mgtl

!,,r,]lj|l.., . l

,| :i

A tís,ztítb telerr lélpsítm §nvei:- AÍeme!ő (Q=400 Vs)
. 4 db CP 3200 MT és 2 db CP 3300 MT Flygt szivatt5.u
. a telepre beérkező szennlnrizet indukgiós áramlásméró rnéri és re§isztralja

- Rács gépház i. 1:F1 db GIR-I,5 típ, íves tács (25 mm pálcaköz, B:1,5 m)
r 1*l db F-{trber-Rotorrrat RO 1 típ. finomrács rácsszernét préssel (7 rrrnr pálcaköz;

Q,,'.;420 Vs; )- Légberth,ásos, iker elrendezésű holltolfagó
, F=7 #/db
. V=l30 rrr3/db
. A=50 m2

- Előiilepítők (4 db srrgárírán;tl átfolyású)
. 2 db a 22 m V=670 m'/db ' 

F=320 mzldb
F=400 m?au. 2dba25m V:800,n3/dt

( 1 db elő tilepítő, a fiilösiszap gravitációs srilj iésére ellcüiőnrtve)
- Levegőztető nrcdencék

. 4 db 3000 m3 párüuzarrros elrendezésii levegőztető medence FLYGT-§AMTAIRE
levegőztető slemekkel (4*864=345ó iU). kényszeráramoltató keverő szer:kezet FLYGT SR 4430 @250a run (4"2 db)

- Fth,ó gépház 
;, levegőbevitel l db 9000 Nm3 teljesínnénl,íi Hibon és 5 db 5500 hlrn3 te§esítnrényű

Dresser Roots Holrnes fuvó
- tJtótilepítők

. 4 db @36 nr, Y=4*2'750=t1000 m3
- Ferrőrlellílő medence 1

, V=l000 m3
- Kíórozó gépház

. Advance 286 típ. klórgáz adagoló berendezés (26 kg C12lh)
- Isznpkezelésltechqológin:

. iszapakna V=80 mj

.' elősiir,ítök (rrreglévő: 2 db AF Maxi - 951 típ., Q=4,5-23 m3/t,,ij: 1 db AJfa Lavat
Aldrum-Maxi típ., Q:30 m3ih)

, iszap-víz hócselelő (Sclrulcze,típusú, P=615 kW)
. iszaprotlrasztók

L sz. tbrony: Y=Z460 n3
n. sz. toi,otty: V:1500 m]
rr. sz. toíony: V:1500 m'

. víztelenítés; 2 db centrifugábóI álló dekanter cenütftlgálás iszapr,íáelenítő,állomáson
történii( (típusa: Alfa_Laval G2 6a, teljesítménye: 600 kg/TS/h, illefve i 8 rn'/h)

. biogáz hasznosítás (gáztafrály V:500 l[J, gáz.motot; 2 db Jenbacher típusrl
F1,;116n,65-450kW1330 kW, Pno=56Z kV\rUOa kW, napi biogáz mennyiség: 2aja-2500
rn'lau1





J

A ,t íztelenített iszap a szeruqvíztelepen történő átnrerreti tárolást követően mezőgazdasági
területen kerül ellrelyezéste.

- Telepiilésifol1lélljny hulladékJogndó tttíítúrgy
. kapacitása: 400 m'ld
. létesítményei:

o dobszürű
o honrokfogó
o homok osztályoző, ö kiegyenlítö tározó
o előlevegőztetö
o ve§zélyes lrulladék tároló medence
o memryiségmérö, lrelyszínipH és vezetőképesség mérrí

A TF}I fogacló épület megszívott bűzös levegóje biofilteren keresztiil kerül kivezetésre.

A tísztítótelepen Sepurator 200 MÖA-6-2-8 típusú iszap és olajfogó egységgel ellátott
gépjátműmosó js üzenel (kapacitása: 6,0 Vs), ameiy Afi-H-03665-01B/2004. sz. víqag1
üzemeltetési engecléliye1 rendelkezik (érvén;.ességi idő : 2024. i 2.31,).

A szemyvlzkibocsátási tevékenység környezetre gyakorolt hatásának megfigyelésére a
Bácsvíz Zrt. 5 db figyelőkútból álló moniioring rendszert működtet, a 16204-17-1Daa7. sz.
vízj og i üzertreltetési enge dély alapj ón (érvényességi idő: 20 12. 12,3 1,).

A szennyvíztiszüió telepr,ől kibocsátott tisztított szennyvíz befogadója az ATIKÖVIZIG
kezelésében 1évő Csukáséti fócsatoma 44+677 kn jp. szelvénye, p;irti beörnléssel @OV
koordináták: X:172360" Y:700810). A befogadó jellege: időszakos vízfolyás.

A,íintayételí lrel),: telekhatáron belül lévő utolsó (,,R5') alara, melynek EOY koordhtátái:
X:]72356,l,:7a092j.

4z üzemeltetés során az alá]rbinlc betnrtásót fi,om elő:

1, A vízilétesJtményr a jelen engedély rcndelkezésejnek megfeleióen kell iizemeltetni.

2. A müszaú adatokban vagy azengedélyes személyében beálió mindenkori változást az

e]sófoltú l,ízügyi hatóságnak 30 napon belül be ltell jelenteni, mind az engedélye§nek,
rnirrd az engeclélyt átvevőnek.

3. Viz- és talaivédelrni szempontból:
. A tisztítótelepól kiboesátoft tisztított szennyvíz rnirrőségének a miníavételi helyen

az a\ábbi lratárértékeknek kell megfeleí-nie;

pH 6.5_9.0

szennvező anyagok Hdtárérték mg/[

Dikrornáfos oxieénfogvasztás 75

Biokémiai oxiséíieény 25
osszes nitroeén 50

Osszes szervetlen nihogén 40

Amm ónia-ammónium-nitro gén 10

ósszes iebegőanyag 50

összes foszfor 10

Szeryes oldószer extrakt (oíaiok, zsírok) 15





pH, KOId, BOI5, ÖN, Nlí3-Ml4-\ összes lebegő an},ag" r,aiamint SZOE
komponensek tekintetében a 28/2004,(X[ 25.) KvVM rendelet 2, sz.
rnellékletében 3. idószakos vízfolyás befo.gacióla meghatározott terüleü kategória
lratárérlékei yonatkoznak, ÖP-ra az ilzemeltető a türelmi idő végéig egyedi
latárértékkel rendelkezik.
Á megállapítoft lratárértékeket a 220l?004. (VIí. 21.) Koun. rendelet 38,§ (2) bek.
szerint legkésőbb 2010. decernber 31-ig kell teljesiteni (türeimi idő).
A befogadóba vezetetf víz urirróségérrek nehézfének tekintetében az elövizsgáIati
dokumentációban javasolt értékekkel e gyetérlrre a kör,etkező hatálétékeltnek kell
megfelelni:

Par,*méter Mértélcegység
ímsAi

kadmirrnr 0.05
Nikkel 1

Olom 0.2
Ossz.laórn 1

Réz 2
Cink 0,5
atzén 0,5

A felszrni vizek minösége védeindnek szabályairól szóló ??0/2004, ryn. 21.)
Kotm. rendelet (továbbiakban Fvr) 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó
állapotának eléréséhez és fennta_tt{sához a kibocsátó köteles e r,e.q{elet és a
környezet védelmének általános szabályaitól szóló 1995. évi LIII. törvény
vonatkozó elóírásainak betaltásával hozzáj árrrlni.
A Fvr 5. § (1) bek. rendelkezései szerint lilos a felszírri vizekbe, illefue azok
rnedrébe bárrnilyen halmazáüapofu r,ízszennyezést oltozó anyagot jrrttafiri, az
engedéIyezett r,ízilétesítnényen bevezetett hatar,érleknek megfelelő vagy
határérték alatti, enged é|yezettkibocsátások kivételével.
A környezet védelmének általrinos szabályairól szóló 1995. évi LTII. törvériy 6, §

(1) bekezdésében megfogalmazoítak szerint a környezetlrasználatot úgy kell
meg§zelyezni és végezni, hogy .a legkiseb§ mértékű kötnl,ezeüterirelést és

igérrybevételt idézze elő, megekőzze a környezeíszenrryezést és Ldzáqa a
környezetkárosítást.
Az i995. évi Ktv.-ben megfogalmazott elővigyázatosság elvét ltövetve, a

befogadóba vezetett szennyvíz nehézfóm tarlalmának ellenőrzése cé§ábó1 étente
egy§zel kérjük a környezettelhelési dfiról szóló 2003. évi LXXXDL törvényben a

vízterüelési díj száinításaboz mérendő nehézfémek vizsgáiatár,ól készült
j egyzőkönyveket felügyeiőségürk részére megküideni.
A szenr§vízkibocsátó a 2?0l2004.(Y1l. 2i.) Korm. tBndelet 27.§-a szetint
őnellenőtzésre kötelezett, az önqllenörzést a felügl,elóség által 11.154-4-112006.
iktatószárnon j óváhagyott önellenörzési terv alapjr{rr végzi.
A rsndelet 30. §-a szerint az önel]errőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a

szennyvízkibocsátás jellemzöir,ől és a technológiai folyamatok tizemviteléról
adatot szoigáltatrú és éves összefoglaló jelentést készíteni, amit a 2712005. (XU.
6,) KvVM rendelet 17. § (1) lrek. előír,ásai szerint a tár,gyévet követő év már'cius
31-ig felügyelöségünknek be kell nyújtani.
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, A,27lZ005. (XIi. 6.) KvVM tendelet 3, § b) pontjában foglaltak szerint a kibocsátó
köteles a rendelet 1. sz. mellék]etéberr megadott tartalom szerjnti üzernnaplót
vezetni, melyet heiyszíni e]lerrórzés során a hdóság részére rendelkezén,e kell
bocsátani.

. A2l9l2a04. (VE. 21.) Kolm. rendelet 10. § (1) szerint tevékenység csak a felszrn
alatti víz, fijldtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőlrb itllapotának
iehetöség szelitrti megörzésével végbzhetö.

. A tevékenység végzése sorárr szennyező anyag, illefue iebomlása esetén ilyen
anyagok keJetkezéséhez vezétő arrya§ok használata, illetve eihelyezése csak
rtrűszaki védelemmel folytatható.'

. Az önellenőrzésnél, valamint a monitoring rendszer üzerneietetése során a
mjntar,óteleket és a rnirrták bevizsgálását csak akkleditált szervezet végezlreti.

. A kibocsátónak dsáítótelepi havár,ia, befogailóba kerülö rendkíviili vizszennyezés
esetén felügye}őséglínket írásban haladéLtalanui értesitenie kell, Somu ldvül,
1raladéktalanul mintavételt kell végezni, mely mintavéte]ről a felügyelőséget is
tájékoztatni kell. A rendkívüli vaszenrtyezés vizsgálaü ereclr:nényét legkésóbb a
mintar,ételtól számított i5 napon belül rneg keil küldeni a felügyelőségnek.

. A lendkvüli rrízszennyezés rnegszűuése után a normál iizemállapotra újabb, soron
kívüli önellenörzési mintar,ételt kell végezni, melynelc bejelentésér,e és a vizsgálati
eredmények nre§ktíldésére az elöbbi szabályok vonatkoznak

. Az üzemeltetési utasításban és a végleges lcezelési és karbantartasi utasitásban
foglaltaliat mnradéktalanul be kell tartani.

Hu lladékgazdálkodási szemporrtbó1:
. A vízjogi engedély _ önmagában - kizáróiag a sajái tel,ékenységből szárrnazó

szenn5rvíziszapnalr,az iszaplothas2tókban tórténó kezelésére ad fe§ogosítást.
. Egyéb iszapnak az off, történő kezelésére osak felügyelőségünk által kiadott

hulladékkezelési engedély alapján ketüllret sor,.

r, A hulladék terrnelóje, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely
tevékerrységbói származó hrrliadékokat kötnyezetszennyezést kiz&ó módon,
szelektíven gríjteni.

. A ]rasznosítható lrulladékok * többek között az előkezelt szer]nllyf2i5zap - sem
lerakással, sem egyéb rnódon nern ár,talrnat]anílhatólq azok kezelési módjaként

, , csak a hasztrosítás (újrafeldolgozás, visslanyeres, enelgetikai hasarositás,
komposztálásn mezőgazdasági hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás

fogadbató el.
. A hrrlladékok csak engedéllyel rendelkező lrulladékkezelönek adhatók át
. A kezelésre átvetr, kezelt és a keletkező hrrlladékokról a L64/2O03, (X. 1B,) Konn.

rendelet szerinti nyilvrtntartást kell vezetni, iilefi,e a rendelet előírásai szerinti
adatszolgáltatást kell a felügyelőség feié te§esíteni.

5. Leveeö- és zajvédelmi szempontbóll
. A módosított 2112001. (n. 14.) Konn. rendelet 14. E'-4 szelint a terület

üzerneltetőjének ,,& elérüető legiobb technika alkalmazásár,al meg kel1

a.ltadál1,921i, lrogy a lakosságot zayatő bűz kerü§ön a kör:ryezetbe".
. A biológiai szennyvíztisztitó telepen keletkező biogázt kettö darab fbldgáz és

biogáa trizelőanyaggal egyarárrt müködő gázmotolban trasznosítják. A
berendezések égésterrrékét elvezető,kémények a többször módosított 21l20a1. Ql,
i4.) Korm. rendelet ér,te]rnében bejelentés köteles pontfoffásoknak rnirrósülnek. A
kéményeken keresztiil kiáran]ó légszenayező anyagok koncentrációja a

technológiai kibocsátási lratárértéket nem lralaüatják meg. A berendezések
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üzemeltetésérrél a feiügyelőség iltal - ktilön határ,ozatban kiadoti porrtforrás

üzenrelési engedéiyben - előírlalrat kell betartani.

6. Az Állanri Népegószségügyi és Tísztiorvosi Szolgálnt I(ecskeméti,

I(uuszentmilrlósi 
-Kistérségi Intézeie 1S04-2/2008. számon szaktratósági

lrozzáj ár ulását megadta.

7. Ezen engedétyt meg kell ör,izni, s az eilenörzésre jogosult szervek felhívására

felmutatní,

8. Jelerr enge,dély jogszabáy szerirrt szíikséges egyéb hatósági engedély megszerzésének

kötelezettsége alól nem mentesít.

A víziiétesítmény a IV. felügyeleti kategóriába tartozi§

Az engedóIy ?afi, decemlrer 31. napjáig érvéuyes,

Egyben v,isszavoilom a Kecskemét Szennyvíztisztító telep vízilétesítménYeinek

üiómeltetésérc L62fr4-4-4/2a05. számon kiadott és rc2a4-5-2/2006. számon rnódosított

vízjogi tizemeltetési engedélyt.

Határozatom elle.n az Országos Környezet- és Vízügyi FöfelügyelÖséghez címzett, de az

Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Felügyelethez, mint az I. folfiJ vízÜgyi hatóságboz, a

kézhezvételtói szá:nított Ű oopor, uáttit z pétdányban benyírjtható díjköteles fellebbezésrrek

van lreiye.
A jogorvoslati e§árás dlla a33t2005. (Xfi. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 21.

pon$ában meglratár,ozotl alapeljfu,ás díjanak 50 %,a-

}eten traurozat, , fellebuezeJ nirinyábán 
'- kézhezvételtól számított 16. n;lpon jogeröre

errrelkedik,

INDQKoLÁ§

A Bácsvíz Zrt, 2008.,tbbluár. 15. napján ér,ke/ett levelélren kérte Hatóságomtól a Kecskemét

Szeruryvíztisztító telep iszap-bibgáz vonal vízilétesítményeire vízjogi Űzemeitetési engedélY

kiadását.

A Hatóságomhoz benyújtott kérelem kiegészítésle szorult, :r::t u köágazgatási hatósági

eljárás és-szolgaltatás"álialanos szabályair,ói szóló 2004. éví CXL. tÖrvénY (Iftt.) 37, §-a

uÜp;ao rc.2a4:n-l2008. számon lrián}pótlásra bívtam fel a ltérelmezöt, melyben igazgatási

s"otgattatasi díj megfizetését kértem. A hiányossógok pótlása határidóben megtörtént.

I(érelnrét az illetékes szakágazataink és az érintett szaklratóságok bevonrásával megvizsgáltam

és az alábbiakat állapítottaÉ m€g.

A benyírjtott tervddkumentació-nufiadókgazdálkodási szempontból 1ÚánYos. A l(et. 50, §-a

alapján á rc.za+^n-4l2008. szátuon kiadott levelemben tényállás lisz}ázásra hívtam fel a

kéűmezö figyelrnét. A hiánypótlás lratáridön belül megér,kezett.

A Bácsvíz Ztt. a r...ur,","eii szennlwíztisztító telep vízilétesítményeinek Íjzemeltetésére

16204-4-4/2005. szárnonkiadott és 16204-5-u2aa6, számonmódosítottvízjogi üzemeltetési

engedél lye1 rerrdelkezilt,





?

Az errgedéIy kiadása óta eltelt időszakban a szenrt1l,íztisztító telepen nregépültek az ATI-H-
01054-071/2005. szánon kiadott r.ízjogi létesítési engedéll),e} rendelkező iszap és biogáz
vonai létesíhrrériyei. A Bácsr,íz Zrt. kér,te a vízjogi ijzer:reltetési engedéiy kiadását, vagy az
egész telepre l,onatkozó vízj ogi üzemeltetési engedély rnódosítását.
A fejlesztés sorárr bőrriilt az iszapsűrítö kapacilás (a meglévó 2 db sűdtő belendezés mellé egy
újabb kornplett sűrítő egység kerriit), A nregléi.ó 1 db gáznotol mellé egy újabb gázmotor
kedilt tel€pítésre. A korábban működő prés szalagsz{trőket a kiszolgáló gépelckeJ együtt
leszereiték, eirávolitották. Helyettük a vízte]enítési fe]adatot tsgy ű víztelelítő gépltázba
telepített 2 db dekarrtel centlifi:ga vette át.

Az Átlanú Népegészségiigyi és Tisztiarvosí SzoIgtíIat Kecskeméíí, Kunszeuttlilclósi
I(istérségí ltttázeíe 1804-2/2008. számon §zakhatóságihozzájárulását kikőtés nélkül megadta.

Fentiek alapjáu a kérelenrnek megfeleiően az engedéll,i negadtam.

A 16204-4-4/2005, számon kiadott és 16204-5-2/2006. száiiron módosított vizjogi
iizemeitetési engedéll.t visszavontain, mett a jobb áttekinthetőség érdekében sztikségessé vált
a vízjogi i,izemeltetési engedély egységes szerkezetbe foglalása a benyújtott és átdolgozott
üzemeltetési utasítás és az iszap-és biogáz vonalak bővítésére vonatkozó r,égleges kezeiési
utasítás elfogadásávat,

Áz errgedélyezeft. vízilétesíünén5t a 7211996. ry.22.) Korrn. számú rendelet 21. §. (4)
bekezdése ér,te]mében jelentőségére tekintefteJ rV. felügyeleti kategóriába sololtam.
]-Iatarozatomat az 1995. ér,i LVII. törvény 28.§., 29.§.-a atapján hoáain meg,

I(érelnrezö a körttyezetvédelmi, telmészetvéclelnri, valarnint a víziigl,i lratósági eljár,ások
igazgatási szolgáitatási díjairól szőIő 33D005. 6]I. 27.) I(vVM rendelet 1. számú melléklet
21. pontja alapjan rnegrillapított 90000,- Ft értéItű igazgatási szolgáltalási drjat megíizette.
A fellebbszési jogot a kőzigazgatfui hatósági eljánís és szolgáItatás áItaliános szabályairol
szó]ó 2004, évi CXL. töri,érry 98-99. §-a biztosítja. A jogoivosiati eljárás díjáró1 adoti
tájékoztatás a környezefvédelmi, terrnészetvétielni, valamint a vízügyi lratósági eljárásoir
igazgatási szolgáltatási dijatól szóió 33/2005. Q<tt, 27.) KvVM rendeiet 2 § (4)

belrezdésében foglalt t,errdelltezésrrek megfelelően tör€nt,
Hatáskör,örnei és illetékességenret a környezefvédelrni, ternrészelvédelrrri és vízügyi lratósági
és.igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséról szóló 34712006, CXn. 23.) I(olm. rendeiet
lratár,ozza meg.

I(apiák:
1. BácsvízZtt,' 

6000 Kecslcemét, jzsáki út 13 Pf.: 133

2. ÁNTSZ l(ecskenréi Kistérségi Intézete

6000 Kecskemét, Széclrenyi i<rt. L2.Pf,:564
Iiatósági Nl,ilvántaúás
Ilattár

Csókósiné dl Kit,íbt Anitró s,k,

h ar ós ú gi iglwaíóh el),eítes

aJ.
,1

-§zeged, 2008. nrájus 29.





ELŐTERJES ZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 13-i ülésére

Tárgy : Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének 20 I 5 . évi munkaterve

Előterj esztést készítette: szádvári Erika
aLjegyző

Előterjesztő: Kardos Attila
polgármester

Véleményezésre megkapta: Ügyrendi, Vagyon-nyllatkozattételi, Összeferhetetlenségi
és Településfej lesztési B izottság



Ladánybene Község Polgármesterétől
Ladánybene

ELÓTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január l3-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzataiőI szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény 44. §-a
szerint a képviselő-testület szükség szerint, az SZMSZ-ben rneghatározott számÚ, de

évente legalább 6 ülést tart,

A képviselő-testület működésének alapja a munkaterv.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5l20II. (V. 26). rendeletének

7. § (1) bekezdése alapján évente legalább 10 ülést tart, saját meghatározott munkaterve

alapján.
A munkaterv tervezetét - a polgármester kányitásával - a jegyző áIlitja össze, s a

polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

A munkaterv tarlalmazza a tervezeíí testületi ülések napirendjét, idejét, e|ŐadŐí, az

előkészítésért felelő s nevét.

A képviselő-testület az éves munkatervről minden évben egyszerű szótöbbséggelhatároz.

Előterjesztésemmel együtt a képviselő-testületet tájékoztatom a 2014. évi képviselŐ-

testületi rnunkáról:
A képviselő-testület 2OI4, évben 10 alkalommal ülésezett, valamint 2 zárt Ülést tarlott.

Közmeghallgatást 20l4. november 24-i ülésen tarlott a képviselő-testület.

A képviselő-testület az ülésein 79 határozatot hozott, valamint 15 Önkormányzati

rendeletet alkotott.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2015. évi munkatervre vonatkozó javaslatait,

észrevételeit tegye meg és fogadja el a munkatervet.

Ladánybene, 20I 5. január 7 .

Kardos Attila
polgárrnester



HATAROZATI - JAVASLAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (I 13.)
határozata
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervére

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország lielyi
önkormányzatakőI szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény 44 §-a, továbbá a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5l201I. (V. 26.) rendeletének 9 § (2) bekezdése alapján a 2015. évi munkateruét a
következők szerint határozza meg:

2015. február

1. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére
Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi - és EllenőrzőBlzottság

2, Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
rendeletének módosí tásár a
Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdákodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzugyi - és Ellenőrző B'uottság

3. Tájékoztatő az önkormányzat álta| 2014. évben támogatásban részesítettek
elszámolásáról
Előterjesztő: Kardos Attila polgárrnester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdákodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi - és Ellenőrző Bízottság

4. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat SzociáIis rendeletének
módosítására
Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Jurászik Erika előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Ügyrendi Bizottság

5. Egyebek



1.

2015. március

Pályázat kiírása az óvodavezetői állásra
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészítésben résztvevő :

Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészíté sben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

Beszámoló a
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészíté sben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

Kardos Attila polgármester
S zádv ár i Erika alje gy ző
-..---

IJgyrendi Bízottság

S zádv ár i Erik a alj e gy ző
Szádv ár i Erik a alje gy ző
y ida László né intézménwezető

Kardos Attila polgármester
S zádv ár i Erika alj e gy ző
S elypes lzabe||a előadó

Kardos Attila polgármester

?:?!" 
Ur' Erika alj e gy ző

Kardos Attila polgárrnester
S zádv ár t Erika alje gy ző
Kerekes Tiborrré gazdáko dási előadó
Pénzügyi * és Ellenőrző B:zottság

2. Nap köziotth on os óvoda b eir atkozási id őp ontj ának m e gh atár ozása

Előzetes bizottsági tárgyalás :

3. T ájékoztatő a 2015. évi közfoglalkoztatási rendszerrőI
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

4. Ladánybene Község Onkormányzatának2015. évi Közbeszerzési Terve
Kardos Attila polgármester
S zádv ár i Erik a alj e gy ző

1::O.. 
Tiborné gazdálkodási előadó

Kereke gyh áza és Térs é ge Feladatellátó Társulás munkáj áróI
Kardos Attila polgármester
Szádv ár í Erika alle gy ző

6. Beszámoló a Ladánybene - Felsőlajos Szennywíztársulás munkájáróI
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkészíté sben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

7. Egyebek

2015. ápriüs

1. Ladánybene Község Önkormányzat2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkészíté sben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás:

4



2. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési feladatellátásról

3. Ladánybene Község Onkormányzatának2014 - 19. évi gazdasági programjának
elfogadása
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős ;

Előkészíté sben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

4. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2014. évi működéséről
Előterjesztő:
Elókészítésért felelős :

Előkészíté sben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

5. Beszámoló a mezőőri szolgálat 2014. évi működéséről

Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkészíté sben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészíté sben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

6. Egyebek

1. Óvoda vezetői páIyázat elbírálása
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészíté sben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkészíté sben résztvcvő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkészíté sben résztvevő :

Kardos Attila polgármester
Szádv ári Erika alje gy ző
Kerekes Tiborné gazdákodási előadó
Pénzügyi - és EllenőrzőBizottság

Kardos Attila polgármester
S zádv ár í Erik a alje gy ző
Kerekes Tiborné gazdákodási előadó
Ügyrendi Bizottság

Kardos Attila polgármester
S zádv étr i Erika a|je gy ző
Kisjuhász I stván tanyagondnok

Kardos Attila polgárrnester
S zádv ár t Erik a alje gy ző
Drabant János mezőőr

Kardos Attila polgárrnester
S zádv ár t Erik a alje gy ző
-..--

Ugytendi Bizottság

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
közszolgálati tisztségviselők

Kardos Attila polgármester
S zádv ári Erika alje gy ző
Fehér Gábor egyesület elnöke

2015. május

2. Beszámoló Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivata|2014. évi munkájáról

3. Beszámoló Ladánybene Község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: a rendőrség képviselői

4. T ájékoztatő a Ladányb enei Polgárő r E gy esü let m űkö d ésé rő l



Előzetes bizottsági tárgyalás :

5. Tájékoztató a Ladánybenei Football Club működéséről
Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: egyesület elnöke
Előzetes bizottsági tárgyalás:

6. Helyi kitüntető címek odaítélésrő| (Zárt ülés) (amennyiben Falunap lesz)
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészítésben résztvevő :

Kardos Attila polgármester
S zádv ár i Erik a alj e gy ző

Előzetes bizottsági tárgyalás: Ügyrendi Bizottság

7. Egyebek

2015. június

1. Ladánybene Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves
módosítása

Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pétlzijgyi - és Ellenőrző B'uottság

2. Beszámoló Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2015.I. félévi adóügyi
tevékenységéről
Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Koller Dávid adóügyi előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás :

3. Beszámoló a Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2014-15-as tanévben végzett nevelési
munkájáról
Előterjesztő: Kardos Attila polgárrnester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: YidaLászlőné megbiz. óvodavezető
Előzetes bizottsági tárgyalás :

4. Beszámoló azIKSZT működéséről
Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Gondos Máté IKSZT munkatárs
Előzetes bizottsági tárgyalás :

5. Egyebek



2015. szeptember

1. Tájékoztató Ladánybene Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról és a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előteriesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika allegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdákodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzugyi - és Ellenőrző Buottság

2. A Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2015116. tanév munkaten,ének elfogadásáról
Előterjesztő: Kardos Attila polgárrnester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika a\egyző
Előkészítésben résztvevő: intézményvezető
Elő zete s bizott sági tár gy alás :

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felősoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjp áIyázathoz
Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Jurászik Erika szociális előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás :

4. Egyebek

2015. október

1. 2016. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdákodási előadó
E lőzete s bizott sági tár gy alás:

2. Ladánybene Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdákodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyt - és Ellenőrző Bizottság

3. Tájékoztatatő a 2015. évi költségvetés III. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika jegyző
E,lőkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzagyi - és Ellenőrző B'uottság

4. Egyebek



20 15. november - kÖzmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés

1. BeszámoIó a parlagfű elleni védekezésrőI
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: szádváriErika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Selypes lzabella munkaügyi előadó
Előzetes bizottsági tár gy alás :

2. Beszámoló a 2015. I- ilI. negyedéves közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: polgárrnester
Előkészítésért felelős: SzádváriErika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Selypes Izabella munkaügyi előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás :

3. Az Izsák-Kom. Kft. beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: SzádváriErika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Iszák-Kom Kft. ügyvezetője
Előzetes bizottsági tárgyalás :

4. Egyebek

2015. december

1. Ladánybene Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének év végi
módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
ElŐkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdákodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

2. A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészíté sben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

3. KöztisztviseIők 2016. évi teljesítményértékelésének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: SzádváriErika aljegyző
Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

4. Beszámoló a 2015. évben benyújtott pályázatokról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

5. Egyebek



ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 13-i ülésére

Tárgv: Előterjesztés 20]"5. évi közösségi rendezvényekről, ezek rendezvénytervéről

Előterjesztést készítette : szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi,
Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési
Bizottság



Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
6045 Ladánybene, Fő utca 66.

Telefo n : 7 6 / 555-065, Ema il : l be n e @ l a d a nvbe n e. h u

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene község közösségi programjai 2015. évre

Tisztelt Képviselő-testü let!

Ladánybene község közösségi programjai a 2015. évben hasonlóan alakulnak a tavalyi évhez.

Rendezvényeink célja minden generációt bevonni a készülődésbe és megvalósításba is, így

erőteljesen hozzájárulnak a helyi kisközösségek kapcsolatainak megerősítéséhez, a fiatalok

számára a helyi kötődés kialakulásához. A falu lakói a visszajelzések alapján igényt tartanak a

különféle rendezvények megtartásá ra.

A rendezvények költségeinek finanszírozására csak saját forrás áll rendelkezésre az idei évben,

eddig még nem került kiírásra pályázat rendezvények támogatására, és előzetes tájékoztatás

szerint ez az idei évre nem is várható.

Az elmúlt évben megrendezésre került mind a falunap, mind pedig a lecsófesztivál is. Érdemes

elgondolkodni azon, hogy egyik évben csak falunap, a másik évben pedig csak lecsófesztivál

kerüljön megrendezésre, tehát minden második évben lenne falunap, illetve lecsófesztivál. Az

elmúlt évben mindkettő rendezvény megtartásra került, melyet módosítani javasolunk.

Képviselőijavaslat hangzott el arra vonatkozóan - figyelemmel, hogy az erdélyi testvértelepülés

ez évben látogat Ladánybenére - hogy ez évben ismét megrendezésre kerüljön a falunap, s ez

évtől legyen két-két évente.

További rendezvényként az idei évre is tervezzük a családias majálist és a gyertyagyújtásokat,

illetve a falukarácsonyt. Ezek a programok jóval alacsonyabb költségigényűek, hiszen a szervezés

és lebonyolítás a helyi erőforrásokra támaszkodva, a7 intézmények és civil szervezetek

összefogására építve történik, aktivizálva a vállalkozókat, dolgozókat, illetve felajánlásból

valósulnak meg egyes programelemek (pl. koszorú, meleg italok, stb.),

A fenti rendezvényeken túl állami ünnepeinkről is megemlékezünk az emlékműnél, melyek

műsorainak megrendezésére a Margaréta nyugdíjas klubot és a Ladánybenei Bene Vitéz

Általános lskolát kérjük fel. (március 15., október 6,, október 23., június 4.)



Fent leírtak alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2015. évi rendezvénytervet

megvitatn i, va la m i nt a javaslatot e lfogad n i szíveskedjék.

Ladánybene, 201,5. jan uár 8,

Tisztelettel:

kardos Attila

polgármester





időpont Esemény, helyszín tevékenységek,
feladatok

felelősök határidő források

2015.
május 1.

Majális
Labdarúgópálya

Plakát, szórólap
készítése
Pálya bejárása
PáIya
előkészítése
berendezés
(eszközök,
hangosítás)
Főzőverseny

spoftversenyek,
játékok

Eszközök
visszaszállitása
Takarítás

rendezvény
kommunikáciőja

IKSZT
munkatárs
Jegyző,
szervezők
Falugondnok,
köznunkások
u.aZ

szervezés:
IKSZT
munkatárs,
du:
Alapítvány,
zsűrizés,.
felkért tagok
(polgármester
kéri fel)

óvoda, iskola
vezetője és
dolgozói

Falugondnok,
közmunkások
u.aZ

IKSZT
munkatárs

ápr. 15-ig
ápr. 30-ig
máj. 1.

máj. 1-ig

ápr.23-ig
(beszárnolás

máj 1.

Hírmondó

Csak saját
forrás áll
rendelkezés
re!!!
A
fozőverseny
hez
konyharuha,
fakanál -
alapitvány
gyerekek
díjazásához
a foci
nevezési
díjaiból
édesség, stb
helyi
erőforrás
(intézményi
dolgozók,
közmunkás
ok: adott

2015.
07.25-
26.

(amennyi
ben a
képviseIő
-testület
úgy
dönt)

Falunap
MűvelődésiHá4
Labdarúgópálya,
óvoda

Prograrnok
egyeztetése,
feIlépők
véglegesítése
Testvérlelepülési
delegációk
meghívása
kulturális
műsor(ok)
helyi
intézrnérryek,
szewezetek
fellépése
Támogatók
keresése
plakát, szórólap
készítése
Pálrya bejárása
Pálya
előkészítése

Képviselő-
testület,
bizottság

jegyző,
polgárrnester

alapítvány(?)
helyi
intézmények,
szervezetck

mindenki
IKSZT
munkatárs
Jegyző,
érintett

Márc. 15-ig

máj. 5-ig

jűn.25, (terv)

1űn.25. (terv)
folyamatos
júl. 10.
jil.2a-ig

Csak saját
forrás áll
rendelkezés
re!!!
A nevezési
díjakból
1ehet

vásárolni
(kb.20-
25000.- Ft),



berendezés
(eszközök,
lrangosítás,
színpad)

Delegációk
fogadása,
elhelyezése,
kísérete

Művelődési ház
előkészítése

Színpadnál
ügyelet
kiállítás
felügyelete
takarítás, bontás
búcsúebéd az
óvodában

rendezvény
kommunikáciőja

szervezők,
falugondnok,
vendéglátóso
k,
közrnunkások

polgárrnester,

i9svra.
Altaluk
megbízott
szernélyek
falugondnok,
közmunkások
, hangosító

hivatali,
tntézményi
dolgozók
hivatali,
intézményi
dolgozók
falugondnok,
közmunkások
óvoda
vezetője,
étkezésvezető
, dolgozók

IKSZT
rnunkatárs

júl. 25-ig

jűL.25-ig,
érkezés
szerint
júL.26.9.00
őráig

14-22 őra
folyamatos
júl,27-től
júl. 20-ig

Hírmondó

2015.
08. 23.

vagy 08.
30.

(amenn
yiben a
képvisel

ő-
testület

úgy
dönt)

Lecsófesztivál
Faluközpont

Programterv
véglegesítése

Plakát, szórólap
készítése
fozőverseny
szervezése
szépségverseny
szervezése
játékos
feladatok

zsűrik felkérése

Terep
előkészítése,
berendezés.

Képviselő-
testület,
bizottság
IKSZT
munkatárs
IKSZT
munkatárs
IKSZT
munkatárs
óvoda. Iskola

polgármester
(megbízottja)
falugondnok,
közrnunkások

Máj, 15,

aug.1.
folyamatos
folyarnatos

terv
augusztus 15.

augusztus 15-
ig

augusztus 21-
tó1

Csak saját
forrás áll

rendelkezés
re!!!

A
szépségvers
eny díjait
kb. 25000.-
Ft értékben
aZ
alapítvány
támogatja.



tezárás

Rendezvény
lebonyolítása,
biztosítása

Bontás,
tereprendezés
rendezvény
kommunikáciőja

polgárőrök,
közmunkások
,falugondnok,
IKSZT
munkatárs

falugondnok,
közmunkások
IKSZT
munkatárs

folyamatos

08.hó vége.
Hírmondó

2015 11.
2y.
l\.

Gyertyagyújtás I.
Faluközpont

Egyeztetés

Koszorú,
gyerlyák
biztosítása,
díszek, vllágitás
ellenőrzése, fa,
betlehem

Plakát, szórólap

Berendezés,
hangosítás

Műsor

Jegyző,
polgármester,
óvoda, iskola,
a|apitvány
képviselője.
IKSZT
munkatárs

IKSZT
munkatárs,
falugondnok
óvoda, iskola

IKSZT
munkatárs
falugondnok,
IKSZT
munkatárs
óvoda

November
10-ig

folyamatos
nov.29-ig

november 25-
ig
november 29.

november 29.

Csak saját
forrás áll

rendelkezés
re!!!

A feltételek
biztosítottak

2015.12
06.

Gyertyagyújtás II.
Faluközpont

Berendezés,
hangosítás
Műsor

falugondnok,
IKSZT
munkatárs
iskola

decernber 6.

2015.
12.13.

Gyertyagyújtás
ilI.

Faluközpont

Berendezés,
hangosítás
Műsor

falugondnok,
IKSZT
munkatárs
nlusdíiasok

decernber 13.

201s.12.
19.

Falukarácsony
Faluközpont

Vendéglátósokk
al egyeztetés

Mikulás sátor
felállitása,
berendezés.

IKSZT
munkatárs

falugondnok,
IKSZT
munkatárs,

december 5-
io

december 19.

AMikulás
látogatásáér
t felajánlott
támogatásre
ndelkezésre
áll. (kb.



\ezárás

unnepl musor

Rendezvény
biztosítása

óvoda, iskola

Polgármester,
felkért
fellépők

polgárőrök,
közmunkások

falugondnok,
IKSZT
munkatárs

december 19.

december 19.

12000 Ft)

Bontás falugondnok,
közrnunkások

december 20.



ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015.január 13- i ülésére

Tárqv: Előterjesztés a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 20í5,
évi teljesítménykövete!ményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Az előterjesztést készítette: szádvári Erika
aljegyző



Ladá nybene Község Polgármesterétől
Ladánybene

ELŐTERJESZTÉS
Ladá nybe ne Község Ö n ko rmá n yzat Képvise tő-testü leté nek

2015. január í3- i ülésére

Tárqv: Előterjesztés a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 20í5.
évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására

Tisztelt Képviselő-testü let!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 130, §-
a értelmében - az előző évekhez hasonlóan - 2015. évre vonatkozóan is meg kell határozni
a közigazgatási szerv kiemelt céljait. Ennek, valamint a köztisztviselő munkakörének
figyelembevételével meghatározott, egyénre kidolgozott teljesítménykövetelmények
alapozzák meg a köztisztvisel ő m un kateljes ítményének éves értékelését.

A teljesítményértékelés lényege a köztisztviselő teljesítményének folyamatos figye|emmel
kísérése, mérése, célja pedig, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók mind magasabb
szakmai színvonalon, hatékonyabban lássák el igazgatási tevékenységüket. Ez a cél csak
akkor érhető el, ha valamennyi köztisztviselő megismeri, elfogadja és támogatja a helyi
ö n ko rm á nyzat szándéka it, cél kitűzéseit.

Az Így megfogalmazott célok az önkormányzat működésére, a közszolgáltatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok elláíására, a Tisztelt
Képviselő-testület által megfogalmazott feladatok végrehajtására terjedhetnek ki.

Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, s a
határ ozalljavas l a tot e lf o g ad n i sz íves ked j é k,

Ladányben e, 201 5. január 7 .

kardos Attila
polgármester



HATARoZATl-JAVASLAT

Ladánvbene Közséq Önkormárrvzat Képviselő-testületének .../2015. (l. 13.) határozata
a Ladánybenei Közös Onkormányzati Hivatal köztisztviselői 20'15. évi
te lj esítmény követe l mé nye i ne k a la pját képező cé lo k meg hatá rozása

HATÁROZAT

1, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei Közös
Onkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi teljesítménykövetelményeinek
alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg.
a.) a képviselő{estület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a

h ozott határozatok ma ra d é kta la n vé9 re h ajtá sa,
b.) a jogszabály módosítások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések

elsajátítása és azok jogszerű vé9rehajtása,
c.) a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a képviselőtestület és

bizottságai döntéseinek előkészítése és végrehajtása során, a döntési
alternatívák feltárása és a legjobb döntések ajánlása,

d.) ügyrélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása,
e.) pályázati források felkutatása, a pályázatok szakszerű, ésszerú

kidolgozása, költségtakarékos és jogszerű megvalósítása,
f.) költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a

KOH és az iníézmények vonatkozásában,
g.) önkormányzali bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok

csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzés fokozására,
h.) folyamatos önképzés, a központilag vagy munkáltató által elrendelt kötelezó

továbbképzésen va ló részvétel,
i. ) a 201 S-es önkormányzati rendezvények színvonalas, költséghatékony

megrendezése.
2. A képviselő-testület felkéri Lőrincz Edit jegyzőt, hogy az önkormányzali hivatal

köztisztviselői 2015. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek
me g hatá ro zásáról intézkedjen.

3. A képviseló-testület felkéri Kardos Attila polgármesteft, hogy a jegyző 2015. évi
teljesítménykövetelményeit az 1, pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések
alapján állapítsa meg.

Határidő: 2015,január 1 3.
Felelős: Kardos Attila - polgármester















5.2, Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat
haladéktalanul továbbítja a Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások
kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató 30 napon belül tájékoztatja az
Onkormányzatot.

6. A Közszolgáltatási szerződés módosítása és megszűnése

6.1 . Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek
együttműködni és a szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges
jognyilatkozatoí, hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A
szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a nyilatkozat írásba foglalása
szüksé9es.
6.2. Jelen szerzódést az Önkormányzat és a Közszolgáltató egybehangzó akarattal, közös

megegyezéssel - kizárólag a jogszabályban meg nem határozott tartalmi elemeit -
módosíthatják.

6.3. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

- a 3,3, pontban meghatározott időtartam lejártával,
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- elállással, ha teljesítés még nem kezdódött meg,
- felmondással.

6.4, Az Önkormányzat és a Közszolgáltató aKözszolgáltatási szerződést csak a Vgtv.-ben
meghatározott esetekben mondhatja fel, A felmondási idő 6 hónap.

7. Záró rendelkezések

7.1. Szerződő felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton
kísérlik meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, ú9y a
Felek jelen szerződésből származó bármilyen vitájuk elintézésére - hatáskörtől fü99ően -

a Kecskeméti Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét
kötik ki.

7.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Vgtv., az Önkormányzati
Rendelet és a nem közművel összegyűjtött háztaftási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
más jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazn i.

Felek a szeződést elolvasás után, valamint akaratukkal mindenben megegyezőtírták alá,

Ladánybene,

kardos Attila
polgármester



3. A szenődés taríalma, hatálya

3,1. Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási terűletén az
ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztarlási szennyvíz (a továbbiakban
szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésével, továbbá a
szennyvíznek ádalmatlanítás céljából töfténő rendszeres elszállításával, továbbá a
begyűjtott és elszállított szennyvíz árlalmatlanítása céljából a krlelölt ártalmatlanító
telepen töfténő elhelyezésével (a továbbiakban,, közszolgáltatás)

3.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a
hatályban lévő jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti, a
közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazása mellett.

3.3. A Szerződő felek jelen közszolgáltatási szeződést 2015. március ,1-től 2016.
december 31-ig terjedő időre kötik meg.

3.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás teljesítéséhez
Közszolgáltató alvállalkozókat foglalkoztathat. Az alvállalkozókkal a Közszolgáltató
megállapodást köt a szennyvíz begyűjtésére és szállítására, A megállapodás részletesen
szabályozza a közreműködők által beszállítandó szennyvíz összetételével kapcsolatos -
külön jogszabályokban meghatározott - előírásokat, az általuk ellátandó feladatokat,
valamint a rájuk vonatkozó, betartandó környezetvédelmi és technológiai előírásokat, A
Közszolgáltató az alvállalkozók által ellátott tevékenységéft teljes körű felelősséget vállal.
A Közszolgáltató és az általa megbízott alvállalkozó között esetlegesen felmerüló vitás
kérdés nem veszélyeztetheti a Közszolgáltatónak jelen szerződéssel vállalt
kötelezettségeinek teljes ítését.

3.5, Az Önkormányzat a szennyvizet fogadó létesítményként a SÁCSVÍZ Zrt (székhely:
6000 Kecskemét, lzsáki út 13.) által üzemeltetett 6000 Kecskemét, Mindszenti krt.36.
szám alatti települési szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyát jelöli ki. Vízjogi
üzemeltetési engedély száma: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi hatóság Vízikönyvi szám: 11637;

16.204-12-512008. számon, engedély hatáIya: 2019, május 15, napja.

4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai

4,1. Kötelezettséget vállal a Közszolgáltató arra, hogy jelen megállapodásban nevesített
közszolgáltatás ellátásához, és biztonsá9osan bővíthető teljesítéséhez szüksé9es
fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat a saját költségén haladéktalanul
elvégzi, amelynek - az adott közszolgáltatásra vetített - költségeit a jogszabályban
me g határozott módon a közszolgá ltatási d íjba n érvényesítheti.

4.2, A közszolgáltatás során a szennyvíz gyűjtését, szállítását a Közszolgáltató elfolyás és
környezetszennyezés nélkül, az e célra engedélyezett zár1, gyűjtőtartályban végzi -
alvállalkozók esetében végezteti - a közterületek szennyezése nélkül. A gyűjtést,
szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltetó nevét, címét,

4.3. A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48
órán belül a vele egyeztetett idópontban a szolgáltatást elvégezni.
Az elmu lasztott elszáll ítást:
- ha az a Közszolgáltató hibájából nem történt meg 24 órán belül,
- ha az a Közszolgáltatótól független, kívül álló okok miatt történt, 48 órán belül, vagy a

rajta kívül álló okok megszűnése után azonnal köteles pótolni.
Az elmulasztott elszállítás pótlásának időpontjáról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost
külön értesíti.

4,4. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy közszolgáltatási tevékenysége
keretében a szennyvizet kizárólag a 3.5 pontban kijelölt átadási helyen helyezi el, a
települési szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában,



1 . melléklet a 12015, (ll,.) önkormányzali rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás legmagasabb díja

'A düak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

A B
1 lakossáqi csatornázott - FUm
2 lakossági csatornázatla n FUm"
3 közületi csatornázott Ftlm'
4 közületi csatornázatlan FUm"



8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

10. § (1) A kÖzszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a
közszolgáltatást igénybe vevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáftátás
igénYbe vételének időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő nevét,
lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes adaiot liezelni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a
kÖzszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(3) A kÖzszolgáItató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a
minden kor hatá lyos adatvédelmi rendelkezéseket beta rtan i.

9, A kÖzszolgáltatás düa, az egységnyi díjtétel, a fizetendő díj megállapítása,
díjmentesség és díjkedvezmény a|kalm azása

ÍÍ. § (1)Az ingat|antulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős - ürítési
díjból álló - közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek legmagasabb egységnyi díját az
1, melléklet tarlalmazza.

(2) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és
elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.

(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásértfizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti
egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni.

G) Az ingatlantulajdonos köteles az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a közszolgáltató által helyben kiállított
számla alapján a helyszínen megfizetni.

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel
összegyűjtött háztaftási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve,
hogy a közszolgáltató a közszolgáltatásra vonatkozó 4. § (2) és (3) bekezdés szerinti
íájékoztatási kötelezettségének eleget tett és a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
re n de l kezés re á l lását igazolja,

(6) Az időlegesen használt ingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatás díját a szezonális
használat időtartamára kell megfizetni.

í0. Hatályba léptető rendelkezések

í2. § Ez a rendelet 2015. március 1, napján lép hatályba.

kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyző



(2) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet
Kecskemét, Mindszenti krt. 36. szám alatti hatóság által kijelölt szennyvíztisztító telepen
az átadási helyen kell elhelyezni a szennyvíztisztítő telep szennyvízfogadó
műtárgyában.

4. Aa ingat|antulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás
kötelező igénybevételének módja és fe ltéte le i

4. § (1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti
jogviszonyt a közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás
teljes ítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről aközszolgáltató írásban köteles értesíteni az
ingatlantulajdonost.

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72 őrán
belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni.
Az el mu lasztott elszáll ítást:
- ha az a Közszolgáltató hibájából nem történt meg 24 órán belül,
- ha az a Közszolgáltatótól független, kívül álló okok miatt történt, 48 órán belül, vagy a

rajta kívül álló okok megszűnése után azonnal köteles pótolni.
Az el m u l asztott elszál l ítás pótlásán ak idő po ntjá ról a Közszolgáltatő az
ingatlantulajdonost külön értesíti.

(4) A közszolgáltatónak - a tárgyévet követő év március 1. napjáig - az elszállított és
tisztítás céljára átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről
a vízügyi hatóságnak és ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak adatot
kell szolgáltatnia.

5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtése során megfeleló gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a mások életét,
testi épségét ne veszélyeztesse, a település természetes környezetét ne szennyezze.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét szállítójármű
számára,

(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettsége alól, ha nem használt, vagy beépítetlen ingatlanán nem keIetkezik
házta rtási szennyv íz és ezt írásba n beje lentette a közszolgá ltatóna k,

6. § (1) A közszolgáltatás megkezdésekor az ingatlantulajdonos, vagy a közszolgáltató
kezdeményezésére a teljesítés feltételeit írásba kellfoglalni, mely során meg kell határozni:

a.) a közszolgáltatás megkezdésének napját,
b.) a teljesítés helyét,
c.) a felek jogait és kötelezettségeit,
d.) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit
e.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját
f.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,





i. vállalja a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat létrehozását,
ü9yeleti rendszer működtetését, (annak helye és elérhetőségének megjelölése).

16. Aiánlattevőnek aiánlásához be kell csatolnia: 30 napnál nem régebbi cégkivonatának
másolatát. (Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványának másolatát)

17. Az aiánlattevő alkalmatlan. ha:
a. nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő, érvényes környezetvédelmi hatósági

engedéllyel, vagy hatósági nyilvántartásba vétellel,
b. nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen

te l ep he ly használatár a,
c. nem rendelkezik legalább 1 db, a szolgáltatás ellátásához szükséges, érvényes

forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel,
d. nem rendelkezik legalább 1 db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a

tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali
beavatkozást igénylő elhárításához szükséges,

e. nem rendelkezik legalább 1 fő szennyvíz-szállító gépjármű vezetésére megfelelő
engedéllyel rendelkezó gépjárművezetővel,

f. nem rendelkezik nyilvántartási információs, valamint adatkezelési és
adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez
szükséges feltételekkel, illetve le9alább papíralapú nyilvántartás vezetéséhez
szükséges feltételekkel.

Az ajánlattevőnek alkalmassága igazolására a fenti dokumentumokat, nyilatkozatokat kell
csatolnia.

18. Aiánlatok benvúitása és bontása:
a, Az ajánlatoí zár1 borítékban egy eredeti példányban kell beadni, vagy bekÜldeni

,,Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és
ártalommentes elhelyezése ajánlat" megnevezéssel, valamint az ajánlattevő
nevének és címének borítékon törlénő megjelölésével.

b. Az ajánlaIok benyújtásának nyelve: magyar.
c, Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: 2015. február í2. (csütörtÖk) 9.00 Óra.

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 6045 Ladánybene, Fő Út 66. szám
személyesen, vagy postai úton. A postán feladott ajánlatokat az alánlatkérő csak
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézbesítésére az ajánlattételi
időpontig sor kerúl. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből és/vagy késedelmes beérkezésből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli,

d. Az ajánlatok bontására 2015. február 12. (csütörtök) 9.00 Őra kerÜl Sor a
Ladánybenei Közös önkormányzati Hivatal 6045 Ladánybene, FŐ Út 66,

tanácsiermében, amelyre az ajánlatkérő az ajánlattevóket ezúton tisztelettel
meghívja.

19. Hiánvpótlás: Az ajánlatkérő ajánlattevőnek egy alkalommal, teljes körben hiánypótlási
lehetőséget biztosít.

20. Aiánlatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálásáról szóló döntést Ladánybene KÖzség
pviselő-testülete hozza meg a Ygív. 44lF. § (3) bekezdés c.)

pontja alapján.

nak
aiánlatok tárqvalás nélkül bíráliák el: az
bírálja el.

het-e tá abe21.
ajánlatokat, ajánlatkérő tárgyalás nélkül



6. A közszolqáItatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatok általános
ismertetése és a közszolqáltatás feilesztésre vonatkozó elképzelések bemutatása:
Ladánybene településen a szennyvízhálózat nincs kiépítve, így a település
közigazgatási területén mind a belterületi, mind a külterületi lakosok igénybe veszik a
közszolgáltatást. Az Önkormányzaí EU-s támogatás igénybevételével - a lakosság
közteherviselési képességének figyelembe vételével a későbbiekben tervezi a
belterületi szennyvízcsatorna hálózat kiépítését. Ezen fejlesztés várhatóan befolyásolja
jelen szerződéses időtartamban a közszolgáltatás biztosítását.

7. A közszolgáltatás tervezett időpontia: 2015. március 1. - 2016. december 31. napja.

8. A iárművek. gépek. berendezések és eszközök szükséqes mennviséqe és a
közszolgáltatás teliesítése szempontiából azok lénveqes műszaki és technolóqiai
tulaidonsáqai: ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 db, a szolgáltatás ellátásához
szükséges, érvényes forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel, legalább 1 db edénnyel
és 1 db kézi szerszámmal, amely a tevékenység gyakorlása során esetlegesen
keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükséges,
legalább 1 fő szennyvíz-szállítő gépjármű vezetésére megfelelő engedéllyel rendelkező
gépjárművezetővel.

A közös aiánlatot benvúitó aiánlattevőnek meq kell ielölniük maquk közül azt a
vállalkozást. amelyet nyertességük esetén a települési önkormányzat
közszolgáltatónak minősít.

A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján: a közszolqáltatási feladatok ellátására
aiánlatot tevőnek leqkésőbb a közszolqáltatás meqkezdésének időpontiában
rendelkeznie kell:
a. a xazszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező

járművekkel, 9épekkel, berendezésekkel és eszközökkel,
b. olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében

lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás
végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására,
valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással
kötött szerződéssel,

c. olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során
esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást i9énylő elhárításához
szüksé9esek,

d, a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - köztisztasági munkagép- és
járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező -
szakemberrel, továbbá,

e. a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

11. A Rendelet4.§ (2) bekezdése alap;án: több aiánlattevő közös aiánl3ttétele esetén a

- közös aiánlatot benvúitó aiánlattevőknek szerződésben kell röqzíteniük. valamint
azt az aiánlatukhoz csatolniuk kell:
a, együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosÍtékait,
b. a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását,

valamint
c. az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás kÖzÖtt

megosztását.

12. A Rendelet 5 §-a alapján: az aiánlattevő aiánlatának - adatokkal és leírásokkal
alátámasztott módon - tartalmaznia kell:
a. a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

9.

10.





ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2015.január 13-i ülésre

Tárgv: pályázaí kiírása a nem közműl,el összegyijtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékgazdálkodásáról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakbarr: Ht.) lratályon
kívül lrelyezte a lrullaclékgazclálkoclásról szóló 2000. évi CLIII. törvényt, rnely törvény a

korábbiakban meglratároú,a a telellülé,ri .folyékony hulladéldial lwpcsolatos hullaclékltezelés
kötelező közszolgáltatás szabályait. A Ht. megalkotásával egyidcjűlcg nródosították a

vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törr,érry (a továbbiakbarr: Vgtv.) rnelynek I)VA,
fejezetében a. nen,I közntűyel. össrcgllijjli;tí hcíztaríási szetull,ti; kezelésére votratkozó új
fogalrrrat és szabályozást vczettek lre, Az új fogalrni rncglratározás gyakorlatilag
rnegegyezik a régi folyékony lrulladék fogalrnával - a Vgtv. 1. rrrellékelt 37. porrtja alapjárr:
nem közlttíível összegyűjtött húztarídsi slennllyfz; o11,gn húztartúsi slennyvír., amelyet
keletkezés helyfyff| vag.y útmenetí tárolóból - közcsatontdra való bekötés vagy a ltelyben
íöríénő tisztííás és befogadóba vezetés lehetőségéttek hiúnlldbttn - gépjármű:,el sztíIlítanak
e l ártalm atlanítás cé lj db ó l.
Aháztaft,ási szennyvíz fcrgalmát a víziktizmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrelrajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Konn. rendelet l. § 15. porrtja

határozza tncg, nrcly szcritrt:
háztaftdsi szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljdra szolgáló területről szdrmazó
szennyvía, ami az emberi anyagcserébőI és háztartdsi tevékenységbőI származik, és nent
tartalmaz íalajvizet vagy csapadékvixet, továbbá nem veszélyes ltulladék.
A Vgtv. 4. § (2) bekezdés d.) pontja alapján a települési önkormányzat köteles
gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem
közműveI összegyűjtött lráztartási szcnnyvíz begyűjtésének szervezéséről és elleriőrzéséről.
A Vgtv. 44lC. § (2) bekczdósóben határozza Ineg a közszolgáltatás cllátásának azorr
j ellernző it. nrclyet a önko rnrányzal i rendeletnek taft almaznia ke l l.

További szabá|yozás, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szeruryvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékerrység részlctcs szabályairó1 szóló 455l20l3. (XI. 29.)
Korm. renclelet l. § (2) bekezdésében fbglaltak alapjárr az ingatlatlrln lörlénő vízfelha.rználás
eselén az ingatlan ttlla.jdonosa, l,ag).,tlnkezelő,je. l)ugy egléb .jogcímetl használ(lja étlenl.e

legalább ejy alkaltltnmal kiiteles a közszolgúltatás igénybel,ételére, kiyétle, ha .iogszabúly
eltérően tlellt rendel ke zi k,

A Kornr. rerrdelet szabályozza a pályáztatási szabályokat, valamint a közszolgáltatási
szerződés részletszabályait is.
A Vgtv. 44lG. § (1) bckczdése értelmében a települési örrkormányzat képvisclő-testültének a
közszolgáltatás ellátására írásban kell szerződést kötnic. A szerződés kiitését megelőzően
páIyázat útján kell kiválasztania a legiobb ajárrlatot tcvőt, akivel a kiizszolgáltatási szerződést
meg kell kötnie a nem közrnűvel összegyűjtött háztartási szerrnyvíz begyűjtésére.




