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ELOTERJESZTES
Ladánl,bene Község Önkormánl,zat Képviselő-testületének 201,5. március 24-i

ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Ladánybene Község Önkormányzata 2OI3. június 18-i képviselő-testületi ülésén
megalkotta az tntézmények és külső étkezők térítési díjáról sző|ó 812013. (VI.24.)
rendeletét. Az időközben bekör,etkezett jogszabályi váitozások. r,alamint jogszabályi
előrrás miatt szükségessé vált az önkorrnányzati rendelet felülvizsgálata.

Rendelet-t erv ezet általános indokolása:

szociális étkeztetés:
A szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 2015. január 1. napjától lratályba lépett rendelkezései alapján azintézményi térítési
díj kiszámítása már nincs kötve a normatív átlami hozzájáraláshoz, illetve a
költségvetési támogatás összegéhez. Ez idáig azt a szolgáltatási önköltség és 

^normatív állami hozzájárulás, illetve költségvetési támogatás különbözeteként kellett
kiszámolni.
AzSzt. 115. § (1) bekezdése alapján azíntézményi térítési díj a szernélyes gondoskodás
körébe tartoző szociális eliátások ellenértékeként rnegállapított összeg (a továbbiakban:
intézményi térítési díj). Az tntézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 1-jéig
állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézrnényi térítési díj ér, közben egy alkalommal konigállratő. Az
intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell megállapítani. Nálunk csak a szociális
étkeáetés térítési díját kell meghatározni.
Nem változtak a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó jogszabályok. Az Szt.
vonatkozó rendelkezései alapján:

,,116. § (1)
A szociális alapszo lgáltatás személyi térítési díjának megállapításáriál
a) a szoigáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
b),j
c) kiskorú igénybevevő esetén a családban egy íöre jutó rendszeres havi jövedelmet
kell figyelembe venni."
,,(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (I)
bekezdés szerinti jövedelern
a) 30%-át étkeáetés,

b) 30 Yo-át,ba aházi segítségnffitás rnellett étkezést is biztosítanak .,.."



A fentiek alapján egyértelműen megállapítható. hogy szociálisan rászorult igénybevevő
esetén a jövedelmének az Szt-ben meghatározott mértékén felül nem határozhatő meg
számára a személyi térítési díj.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáről szőIő 29lI993. (II.

17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2, § (1) bekezdése szerint a

fenntartó a személyes gondoskodás körébe tafioző szociális ellátásért tédtési díjat áilapít
meg (intézményi térítési díj), melyet az Szt.-ben, e rendeletben, a fenntartó önkormányzat
rendeletében foglaltak szerint kell megfizetni. A Kormányrendelet 3 § (1) bekezdése
alapján az íníézményi térítési dlJat étkezés esetében ellátási napra vetítve kell
meghatározni.

Az előző évhez történő váItozás az alábbí:

Megnevezés

szociáüs étkezés

szállítás
-belterület
-külterület

Vendégebéd

N{unkahelyi ebéd

Tédtési díj összege
2014. évi bruttó

520 Ft/nap

40 Ft/nap
80 Ft/nap

535 Ft/nap

535 Ft/nap

Tédtési díj összege Yá|tozás
2015. évi bruttó

561 Ft/nap

40 Ft/nap
80 Ft/nap

76l Ftlnap

561 Ft/nap

41 Ft/nap

0 Ft/nap
0 Ft/nap

226 Ftlnap

26 Ftlnap

A rendelet -terv ezet részletes indokolása:

1.§
Az tntéznényi térítési díj a melléklet szerint kenil meghatározásra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja
e1.

Ladánybene, 201,5. március 1 9.

Kardos Attila
polgánnester



Ladánybene Község Onkormánvzat Képviselő-testületének
...12015. (......) rendelete

Ladánl'bene Község Önkormányzat Képviselő-testültének az intézmények és külső
étkező térítési díjáról szóló 8/2013. (VI. 24.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (2)
bekezdésében, a szociáIísigazgatásról és szociális ellátásolaól szóló 1993. ér,i III. törvény 62.

§ (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f) pontjában, 1 15. § (3)
bekezdésében meglratározott feladatkörében e7járu,a, a szociális igazgatásről és szociális
ellátásokról szóló 1993, évi IIL törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális eliátások tédtési díjáról szóló
29lI993. (II. 17.)Kormányrendelet2.§(l)bekezdésébenfoglaltakratekintettel-Ladánybene
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatárólsző|ő
5l20I1. (V. 26.) önkormányzati rendeletének 29, § (1) bekezdése alapján az Ugy,rendi-
Vagyonnyilatkozat-tételi, Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság
r,éleményének kikérésével - az intézmén),ek és külső étkezők térítési díjáról szőlő 812013.
(Vi. 24.) rendeletének rnódosításár,al kapcsolatban a következőket rendeli ei:

1. §

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének az intézmények és külső étkező
térítési dijáről szőlő 8l20I3. (VI. 24.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése
helyébe a kör,etkező rendelkezés lép:

,,4, § (1)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgá|tatás keretében biztosított étkezés
intézményi térítési dryának mértékét az 7, melléklet tarlalrnazza"

2.§

(1) E rendelet kihirdetését körlető 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatáiyba lépését kör,ető naphatáIyát veszti.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűIeg az R, l. melléklete lrelyébe e rendelet 1.

rnelléklete lép.

Ladánybene, 2015, márrctus ....,

Kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távoilétében

szádvári Erika
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

szádvári Erika
aljegyző

Ladáriybene, 201 5 .



,,1, melléklet a 8l20I3. (YL 24.) rendelethez

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja

N{egnevezés nettó Ára Összesen

szociális étkeztetés 442Ftlnap 119 Ft/nap 561 Ft/nap

belterület
külterület

Az éte| házhozszállítás ának díj a

30 Ft/nap 10 Ft/nap 40 Ft/nap
65 Ft/nap 15 Ft/nap 80 Ft/nap

Vendégétkeztetés

Vendégebéd 599 Ft/nap |62 Ftlnap 761 Ft/nap

Munkahelyi étkezők

N{unkahelyi ebéd 422 Ftlnap 119 Ft/nap 561 Ft/nap''





r LlÉtl<ozraró lz u-ó zET Es HnrÁsvt zs cÁlar nnnnnn BNynnór

Rendelet-tervezet címe : Ladánybene Kózség Képvise lo-test iiletónek
módosításáról

intézmények és ktilso étkezcik
díiáról sz l 812015. (Vl.24,) rendelct

Rendelet-tervezet valamennyi jelent s hatása, kíiliiniisen

Társadalmi, gazdasági
hatás:

Korrryczeti, cgészsógiigyi
kovetkezménvek:

K ltségvetési hatás: Adrninisztratív
terhekcl befblvásoIó lratás:

Egyéb hatás:

nem.|ellemz egységes jo galkalrnazás kialakítása

Arendeletmegalkotásasziikséges,mert:Kozpontijogszabálynakvalórncgfelelós'o"k

elmaradása esetén várható ktivetkezmónyek: Magasabb szint r jogszaballyal ellentétes szabályozás, cinkonná nyzati

A rendelet alkalmazásához szii ksége s feltétclek:

Személyi: Pénzugyi:





ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. március 24-i ülésére

T árgt, : gyermekint ézmények térít ési díj ának felülviz s gálat a

EIőterj esztést készítette: szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: Kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Vgyenai- Vagyon-nyilatkozattételi,
O sszeférhet etlenségi-és
T elepülés fej lesztési B izottság



Ladánl,ben e Község Polgármesterétől
6045 Ladánl,bene, Fő út 66.

Telefon : 7 6 l 457 -60a, Email: polgarmeste r@lla d anybene.h u
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ELÓTERJESZTÉS
Ladánl,bene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24-i

ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

térítósi díjak felülvizsgálata során a gl,ermekintézményekben törlénő étkezés térítési díjait
felül kell vizsgálni. A térítési díjak felülvizsgálatára a fenntartó jogosult.

A rendelet-ten ezet általános indokolása:

A gyerrrrekek védelrnéről és a gyárnügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
tor,ábbiakban: Gwt.) szabályozza a gyerrnekétkeztetés intézrnényi térítési díj
megállapitásál.al kapcsolatos kérdéseket. A Gp.t. 147. §-a alapján a fenntartó áIlapítja meg a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját, ami a szo|gáltatási önköltség és a központi
költségvetésrő1 szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A szolgáltatási
önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapjárr atárgyév április eisejéig kell megállapítani. A
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálhatő, ha azt a tárgyidőszaki
folyarnatok indokolják. A Glr.t. 151. §-a szerint a gyermekétkeztetés szabályait kell
alkalmazni az ővodában és az iskolai étkeztetésben is.

A gyerrnekétkeztetés ntézményi térítési díjának alapja az é\elmezés n1,g1531ryagköltségének

egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés szernélyi térítési díját az
irrtézményvezeíő a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett
étkezések számának, r,alamint a normatív kedvezményeknek a figyelernbevételével áIlapitja
meg.

Ovodában jelentős az étkezteíési igénylők
kedvezményesen, vagy ingyen étkezik.

A rendelet -terv ezet részletes indokolása:

1, §

A rendelet hatáIyát tartaknazza.

száma, az igénybevevők nagy része azonban

2.§
Rendelkezéseket tartaknaz az igénybevételre vonatkozóan - jogosultak köre, lemondás
feltételei.

3. §
A térítési díj megfizetésének módját, meg nem fizetés jogkövetkezményeit tattalmazza.



4.§
A hatályba lépés idejét tartalmazza, amely a küirdetését követő 30 nap a stabilitási törvény
miatt.

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-terwezetet vitassa
meg, s az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

Ladánybene, 2075. rnárcius 1 9.

Kardos Attila
polgármester

Előterjesztés 1. melléklete

KIMUTATÁS
a térítési díj változásáról

uzsonna: 90 Ft/nap 86 Ft/nap -4 Ft/nap
egesz nap: 445 Ftlnap 437 Ftlnap -8 Ft/nap

Altalános iskolai étkezés - alsó taeozat

Ovoda

tízőrai''
ebéd:

tízőrai..
ebéd:

tízőrai,;
ebéd:

2014. évi térítési díj
bruttó

95 Ft/nap
260 Ftlnap

95 Ft/nap
260 Ftlnap

95 Ft/nap
260 Ftlnap

Z0l5. évi tédtési díj
bruttó

133 Ft/nap
218 Ft/nap

165 Ft/nap
27I Ftlnap

191 Ft/nap
3I2Ftlnap

r,áltozás

38 Ft/nap
-42Ftlnap

70Ftlnap
11 Ft/nap

96 Ftlnap
229 Ftlnap

j j Ft/nan

uzsonna: 90 Ft/nap 107 Ftinap 17 Ft/rrap
egesz nap 445 Ftlnap 543 Ftlnap 98 Ft/nap

Altalános iskolai étkezés - felső taeozat

uzsonna: 90 Ft/nan 1?,1Ftlnan
egész nap 445 Ftlnap 626Ftlnap i 81 Ft/nap



Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének
....12015. (......) rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról

Ladán1'$gle Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörben eljárva. a gyermekek védelméről és a gyámügyi
tgazgatásről szÓlÓ 1997. évi XXK. törvény (továbbiakban: Gyr..t.) 29. § (1) és a 151. § (2) b.
pontjában kapott felhatalmazás alapján - Ladánybene Község Örr_liormányzat Képviselő-
testületének a Szen,ezeti és Múködési Szabályzatáról szóló 5l20ll. (V. 26.) önkormányzati
rendeletének 29. § (1) bekezdése atapján az Ügyendi- Vagyorrnyilatkozat-téte|í,
Összeferhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság vélemérryének kikérésével - az
alábbiakró l rendelkezik:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene község közígazgatási területén a g),ermekek
napközbeni ellátását biztosító intézrnényekbe (ór.,oda. általános iskola) járó gyerrnekekre,

2.§
(1) Ladániöene Község Önkormányzata a Ladánybenei Csiribiri Ól,oda konyháján

keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az aiapellátások keretébe

tartoző szolgáItatások közül az étkeztetésért az önkormányzat irúézményi térítési díjat
állapít meg, melynek alapja az éIeImezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó
napi összege,

(3) Az ór,odában egész napos ellátást igénybever,ők esetén az étkezés igénybevétele
kötelező,

(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybever,ők számára
kötelező.

(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak aíra a gyennekre, akinek
betegsége miatt olyarr speciális étrendre van szüksége, amelynek ellátása az étkezés
keretében nern b izto sítlrató.

(6) Az étkezés igényber,ételére irányuló kérelrnet az egész napos ellátást igénybe ver,ő
óvodások és iskolás tanulók esetén be kell nyújtarri.

(7) Az étkezés igényber,étele átmenetileg lerrrondható az igénybevevő
a) betegsége,
b) a családtagjaival közös programban való részvétele
rniatt.

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 óráig kell írásban
vagy telefonon lemondani, Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a
fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének
kötelezettsége aló1.

(9) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

3. §
(I) Az intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. mellékletetartalmazza.
(2) 

^z 
(1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében

me gj e lö lt normatív (köte lező ) kedvezményeket bizto sítani ke ll.



(3) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi.
Űgy a, tntézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a tédtési díj
hátr alék b e fi z et é s ére, val amint a mulaszt ás kö vetkezménye ir e.

@) Ha a (3) bekezdés szerinti intézkedés nem vezeíeíí eredménylre, az itxézmény vezetője
negyedévenkénti összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok ner,ét, a hátralék
összegét az önkormányzati hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása
érdekében.

(5) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybever,ő:
a) tanulói jogviszonya, illetve ór,odai ellátása az jntézményben megszűnt, r,agy
b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

(6) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónap időtartamra vetítve, előre kell
megfizetni minden tárgyhónap 15, napig.

zárő rend,elkezés
4.§

Ez a rendelet a kilrirdetését kör,ető 30. napon lép hatályba.

Ladánybene, 2015. március

Kardos Attila
polgárrnester

A rendelet kihirdetve:
Ladánybene,20I5

Lőrincz Edit
jegyző ner,ében és távollétében

szádvari Erika
aljegyző

szádvári Erika
aljegyző



1. rnelléklet a .,.l20I5, ( . ) rendelethez

Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj

uzsonna: 68 Ftlnap 18 Ft/nap 86 FtÁrap
egesz nap: 345 Ft 92 Ft 437 Ftlnap

Általános iskolai étkezés - alsó taeozat

N{egnevezés
tízőrai:
ebéd:

N{egnevezés
tízőrai:
ebéd:

Megnevezés
tízőrai:
ebéd:

Norma ktg.
105 Ft/nap
\72Ftlnap

Norma ktg.
130 Ft/rrap
2í3 Ftlnap

Norma ktg.
150 Ft/nap
246 Ftlnap

ovodai étkezés

,+ta
28 Ft/nap
46 Ft/nap

Áta
35 Ft/rrap
58 Ft/nap

Afa
41Ftlnap
66 Ftlnap

össz
13 3 Ft/nap
218 Ft/nap

uzsonna: 84 Ft/nap 23 Ft/nap 107 Ft/nap
egész nap 427 Ftlnap l i 6 Ft/nap 543 Ftlnap

Általános iskolai étkezés - felső taeozat

Ossz
1ó5 Ft/nap
277 Ftlnap

Ossz
l9l Ft/nap
312Ftlnap

uzsonna: 97 Ft/nap 26 Ft/nap 123 Ft/nap
egész nap 493 Ft/nap 133 Ft/nap 626Ftlnap
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Rendelet-tervezet címe : LadánybeneKozségonkorrnárryzataKépviselo-testiiletének...l2015(

Rendelet-tervezet valamennyi jelent s hatása, ktiliiniisen

Koltségvetési lratás: Kornyczeti, egészségtigyi
kcivetkezrnónyek:

Adrnir' isztratív
terhcket helblyáso|ó lratás:

Egyéb hatás:

nem jellemzo
egységes jogalkalrnazás kialakítása

A rendelet megalkotása szíikséges, mert: Kozporrti jogszabálynak való megfelclés, 
"kon"á"yr-tt 

be"éterek ,r relére

elmaradásaeseténvárhatókiivetkezmények:Magasabbszinttíjog',á

A rendelet alkalmazásához sziikséges feltételek:

Személyi: Tárgyi: Pénztigyi:





ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önko rmán y zat Képviselő-testületének

2015. március 24-i ülésére

Tárgt': Ladánybenei Csiribiri Óvoda v ezetői állásának betöltésére pály ázat kiírása

Előterj esztést készítette: szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Vgyrenai- Vagyon-nyilatkozattételi,
O ssze ferhet etlens égi-és
Település fej lesztési B izottság



Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon : 7 6 l 457 -600, Email: polgarmester@,ilad anvbene.hu

ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. március 24-i ülésére

Tárgt,: Ladánybenei Csiribiri Ór,oda vezetői állásának betöltésére pátyázat kiírása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakbarr: Nkt.) alapján
2013. január 1. napjától az iskola fenntartója az áIlam, az ővoda fenntartója továbbra is az
önkormányzat. 2013, jarruár 1. nap.lától a Ladánybenei Csiribiri Ovoda a községi
önkormányzat fenríartásába kenilt, így az intézmérryvezeíői megbízás pályázati kiírására,
valamint annak elbírálására is az önkormányzat képviselő-testülete jogosult.

Az előző évben is kirrásra került az tntézményvezetői pályázat, azonban a képviselő-
testület eredménytelerrnek nyilvánított4 s jelenleg az SZMSZ szerinti helyettesítési rend
szabályai szerint történik a vezetői feladatok ellátása,

Az Nkt. 67. § (7) bekezdése, a közalkalmazottak jogá|lásáről szóló 1992. évi XXXIL
tön,ény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) és (3) - (7) bekezdése, valamint a törvény
r,égrehajtására kiadott a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazoltak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tön,ény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 32612013. (\|IIL 30.) Korm. rendelet 2I - 22. §-i alapján nyilvános
p ály áz atot kell ki írni.
A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján apá|yázatot amegbízási jogkör gyakorlója írja ki.

Az Nkt. 67. §-a rendelkezik az oktatási-nevelési intézmény vezetőinek megbízási
fe ltéte le irő I. Az tntézményme gbízás fe ltétele i a következők :

- az adott intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai
v égzettség és szakképzettség megléte,

- pedagógus-szakvizsga keretében megszerzett iníézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanőra vagy foglalkozás

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
l,ntározatlan időre, teljes munkaidőre szóló pedagógus-munkakörben történő alkalmazás, vagy
a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.

Kérem a tisztelt Képviselő-testüietet, hogy az intézménlvezető megbízására 2015.
augusztus 1. napjától 5 éves időtartamra a páIyázaíot az alábbiak szerint írja ki, s a
határozat-tervezetet vitassa meg, s fogadja el:



HATÁROZAT-TERVF,ZF.T

1. T,adánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei Csiribiri
Ovoda óvodavezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki az alé.óbiak szerint:

PALYAZATI FELHIVAS

Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-teshilete a közalka\mazottakjogállásarólt 1992.
évi XXXIII. tön/ény 20lA, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotíak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési tntézményekben történő
végrehajtásáről szőlő 32612013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Ladánybenei
Csiribiri Ovoda óvodavezetői állásának betöltés ére az alábbiak szerint pályázatot tr ki

A munkahelv megnevezése: Ladánybenei Csiribiri Óvoda
6045 Ladánybene, Rákóczi út 6.

A munkakör megnevezése: Óvodavezető (magasabb vezető)

A vezetői megbízással iáró" ellátandó lényeges feladatok:
- a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 69. §-ában foglaltak,
- az intézmény felelős egyszemélyi vezetése, irányítása, a vonatkoző jogszabályokban

meghatározottak szerinti szakszerű működésének, magas színvonalú szakmai
munkájának, nevelési célkitűzéseinek biaositása, szervezése, ellenőrzése,

- az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásának betartása és betartatása,
- az intézrnényben foglalko ztatottahkal kapcsolatos munkáltatói jogok (a végzettségnek,

szaL<képzettségnek, szakképesítésnek megfelelő kinevezés szerinti munkakörbe tartoző
feladatok) gyakorlás a,

- a jogszabályokban és a ferrrrtartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai prograrnok
kido 1go zás a, p á|y ázatok készítése,

- az intézmény képviselete a fenntartó, valamint külső szervek előtt.

A megbízás időtartama:
Az ntézményvezetői megbízás 5 év határozott időre 2015. augusáus 1. napjától 2020. július
31. napjáig szól.

A foglalkoztatás iellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A vezetői meebízatás feltétele:
- büntetlenelőélet, cselekvőképesség,
- legalább 5 év óvodapedagógus munkakörb en szerzett szakmai gyakorlat,
- nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges

felsőfokú óvónői végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvízsga a
nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a. és b. pontja
és a pedagógus szakvizsgáró1, valamint a továbbképzéseken résztvevők juttatásairól és

kedvezményeiről szóló 27711997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésének
figyelembevételével,



a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre

szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő

határozat|an időre szóló kinevezés.

Illetménv és egvéb iuttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint e tÖrvény

végrehajtásáró1 szóló a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló I9g2. ér,i XXXIL törvény köznevelési intézményekben tÖrténő

végrehajtásaról szóló 32612013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A oálv ázatn ak tartalmaznia kell :

- apályáző szakmai életrajzát,
büntetlen előéletét és foglalko ztatástőI eltiltás hatálya alatt nem állÓ igazolást - 3

hónapnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány,
az iskola és szakmai végzettségetlvégzettségeket igazolő okiratok másolatát,

az irttézmény vezetésére vonatkoző vezetői programot, a szakmai helYzetelemzésre

vonatkozó elképzeléseket,
- az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokrÓl, munkaviszonl. Ó1

kiadott munkáltató i igazo lásokat,
- a pályáző nyíIatkozatát arról, hogy a páIyéaata és a pályázati anyagban foglalt

számélyes adatait apíryázatieljárással összefi,iggő kezeléshez, valamint r'éleményezés

és elbírálás céljából páIyázatának sokszorosításához és harmadik személy részére

tö rténő to vábbításh o z ho zzájáruI,
- apáIyázó nyilatkozatát arrőI, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b.) Pontja

szerinti összeférhetetlenség nern á1l fenn, illetve a fennállÓ összeferhetetlenséget

megbízás esetén megszünteti,
- u patyazó nyilatko zatát arrőI, hogy hozzájáru|-e a személyét érintő ügy nYilvános

ülé se n tö rt énő tár gy alásáho z.

ApáIyázó kiírója hiánypóttásra lehetőséget nem biaosít.

A pálvázat benvúitásának határideie:
ernetesolda1ánapá|yázatifelhíl,ásk0zzétételétő|

számított 30 nap.

A pálvázat benvúitásának helve:
Ladányb ene Község Polgármestere
6045 Ladánybene, Fő út 66.

A pálvázat benvúitásának módia:
x palv-utot ,árt bodtékban, postai úton ,,Pályázat a Ladánybenei
ór,odavezető i álláshely betö lté sére" me gj elö 1é sse l nyújtható be.

A pálvázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást nvúit:
Ladánybene Község Polgármest er e 7 6 l 5 5 5 -284

A pályázat elbírálásának módia és rendie:
W:o.;ro.'o.rende1et22'§-aszerintivéleményezés,
képviselő-testület dönt.

csiribiri ovoda

s azt követően a



.4 pálr,ázat elbírálásának határideie:
A páIyázat véleményezési hataridejének \ejárta után a 30. napot követő első képviselő-
testületi ülés.

Ladánybene, 2075. március 24.

szádvári Erika
aljegyző





ELOTERJESZTES
Ladányben e Község Önko rmán y zat Képviselő-testületének

20L5. március 24-i ülésére

Tárgv : Ovo da be iratko zás i időpontjának meghat ár o zása

Előterj esztést készítette: szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

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



Ladány,bene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon: 761457-600

ELŐTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. március 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján
2013. január 1. napjától az iskola fenntartója az áLIam, az óvoda fenntartója továbbra is az
önkormányzat,

A köznevelési intézmények működésérő1 és a köznevelési intézmények
névhasználatáről sző|ő 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20 § (1) bekezdése kimondja,
hogy a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az errőI való döntés és a jogorvoslat
benyújtásának határidejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozást megelőzően legalább 30 nappal. Az Nkt. 49. §-a
alapján az ővodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az ővodába a gyermek harmadik
életévének betöltése után vehető fel. A felvételről az óvoda vezetője dönt. A gyermekek
csoportbeosztásáró| a szülők és óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az
óvodavezető dönt. Kérelmet helyhiányr a hiv atko zással lehet elutasítani.

Az Ór'oda vezetőjével eg),eáetr.,e a kör,etkező időpontokat javaslom az ór,odások
beiratkozási időpontjára:

2015. április 27. (hétfő) 9.00 - 1,6.00 óra
20t5. április 28. (kedd) 9.00 - 16.00 óra

A beiratkozási időpontokat helyben szokásos módon tesszük közzé, helyszíne pedig az
óvoda épület - Ladánybene, Rákóczi u. 6. - lesz.

Kérem a tisáelt képviselő{estületet,
előterjesztésemet fo gadj a el.

Ladánybene, 2075. március 1 6,

hogy a beiratkozási időpontokra vonatkozó

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester



HATÁROZATI_JAVASLAT

Ladánybene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének ..../2015. íIII. 24.)
határozata
az óvodai b eiratkozás időp ontj án ak megh a tározása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei
Csiribiri Ovodába való beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint
határozza megz

2015. ápriüs 27. (hétfő) 9.00 - 16.00 óra
20t5. április 28. (kedd) 9.00 - 16.00 óra

2. A képviselő-testület felkéri Szádvári Erika a|jegyzőt, hogy a mellékelt
felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

Szádvári Erika - aljegyző
Határidő: 2015. március 24.



FELHIvAS
óvooRl JEtENTKEzÉsng

Értesítem a község lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2)

bekezdése szerint
a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától

(2015. szeptember 1.} napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Az óvodai jelentkezés időpontja aLadánlhenei Csiribiri Óvodában

2015. április 27. (hétfő) 9.00 - 16.00 óra
2015. áprüs 28. (kedd) 9.00 - 16.00 óra

Az ór,oda Ladánybene község teljes közigazgatási területéről biáosítja a felvételt.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:

- a saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartőzkodási helyét tartalmaző igazolvánlfr,,
- a gyerínek esetleges betegségeit igazokő dokumentumokat,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket tgazoló

dokumentumokat,
- afirennyiben a gyermeke halrnozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását

biztosítani kell, úgy az ezí igazoló dokumentumokat fiegyzői határozat és a szülő vagy
szülő k ny Llatko zata), valamint

- a szülő vagy szülők nrunkáltatói igazolását.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felr,enni.

Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fel éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában íartőzkodási hellyel rendelkező három

éves és arurál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az tntézmény
vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a

szülők Ladánybene Község Jegyzőjének címzett, de az érirrtett intézményrrek (óvodának)

átadott érdeksérelemre hivatko zó kérelmet nyújthatnak be.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyző



Laddny bene Kö zség Polg úrmesterétű
6045 Laddnvbene, Fő út 66.

Tel. : 06-7 61 457 -600; Fax. :06-7 61555-284
E-mail: }rolgarrrrester@l'ladan}.öerre.hu

TAJEKOZTATO
a2014 - 15. évi közfoglalkoztatási rendszerrőI

Tisztelt Képviselő-testület!

Ladánybene Község Önkormányzata 2013. december l - 2014. február 28-i
időtartamra vonatkozóan a téli közfoglalkoztatási rendszer keretében hatósági szerződést
kötött a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségér,el.
A hatósági szerződésben foglaltak szerint 6 fő álláskereső kozfoglalkoztatásból eredő
közfoglalkozíatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 809.802 Ft
támogatást biztosítottak, amely a költségek 70 oÁ-os támogatását jelenti, A
kö zfo glalk o ztatottak 6 ó rás munkaviszonyb an álltak.

2014. március 1 - április 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan ismételten hatósági
szerződést kötött az önkormányzat a Nemzeti Foglalkoáatási Alap ,"Közfoglalkoztatás
kiadásai" e\őirányzat terhére 30 fo regisztráIt áIláskereső, valamint foglalkoáatást helyettesítő
tárnogatásra jogosult személyek közfoglalkoúatási jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához. A projektben résztverzők támogaíására az önkormányzat 5,264.160 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesül, atámogatás intenzitása 100 oÁ-os.

E foglalkoztatási rendszer keretében a közfoglalkoztatás 8 órában történt.

2014. május 1 - november 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, 6 öre, 90 oÁ-os

támogatással 2.47I.172 Ft támogatásban részesültünk. A közfoglalkoztatottak 6 órás
fo glalko áatásb an kerult ek akalmazásr a.

2014. júüus 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra - parlagfrí-mentesítésre - 100
oÁ-os támogatással 4 öt foglalkoztattunk 8 órás munkaidőben, akikre I.052.852 Ft támogatást
kaptunk.

2014. júüus 7- tő|2014. augusztus 31-ig: 5 ö 100 7o-os támogatással, 801.070 Ft, 8

órás fo glalkoztatással.

2014. december l-től - 2015. február 28-íg terjedő időszakra vonatkozóan 7 fő
részére,80 %-os támogatási intenzitással1.497 .545 Ft-ot kaptunk 8 órás foglalkoáatásra.

Jelenleg 2015. március S-től augusztus 31-ig részesülünk támogatásban7 fo részére,
100 %-os támogatással, 8 órás foglaikoztatásban. Az önkormányzat részére rnegállapított
támogatási összeg 3.422.128 Ft.

Ladánybene, 20I 5. március 1 7.

Tisztelettel:
Kardos Attila
polgármester





ELŐTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. március 24-i ülésére

Tárgv: Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzatának2015. évi közbeszeruési tervére

Előterj esztést készítette: szádváti Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: VgyrenOi- Vagyon-nyl|atkozattételi,
O sszeférhet et lenségi-és
T elepül és fej le sztési B izottság



Előterjesztés
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. március 24-i ülésére

T á rgl, : Ladánybene Kö zség Önkormán yzatának 2 0 1 5 . év i kö zbeszerzési t erve

Tisztelt Képviselő-testület !

A közbeszetzésről sző|ő 201l. évi CMII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés
a.) d,) pontjában meghatározott ajánlatkérők a 33. § alapján adott évre tervezetl
közbeszerzéseiről azadott költségvetési év március 31-ig éves összesített közbeszerzésitervet
kötelesek készíterri az elfogadott ér,es intézményi pénzagyi tervlköltségvetési előlrányzaí
figyelembevételével, és a szervezeti egységek előzetes igénybejelentése alapján,

A közbeszerzési ten et Ladánybene Község Képviselő-testülete bagyja jővá.
A terv elkészítésekor figyelembe vettük a Kbt, hatályos, módosított rendelkezéseit is.

A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folyatni, lra előre nem látható
okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tenuet rnódosítani
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmenilésekor, megadva annak indokolását is.

A Kbt. 10. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a
költségvetési törvényben kell meghatározni. Erurek megfelelően a 2015. költségvetési törvény
a következőképpen rögzíti 2015. január 1 - 2015. december 31-ig irányadó, Áre neU<tti
nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, melyek a 2014. évi nemzeti közbeszerzésí
értékhatároktól nem térnek el.

Arubeszerzés esetén: 8 millió Ft,

fníte.i beruházás esetén 15 millió Ft,
Epítési koncesszió esetén: 100 millió Ft,
Szolgáltatás megtendelése esetén: 8 millió Ft,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

A Kbt. -kízárőIag eljárási szabályokat befolyásoló - I22. § (7) bekezdés a.) pontja
szerint:

,,(7) Az ajárrlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is
indíthat:

a.) árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot
vagy az építési beruháaás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot."

A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy Ladánybene Község
Önkormányzatának 2OI5. évi közbeszerzési tervét vitassa meg, amely szerint a községi
önkormányzat 2015. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.

kardos Attila
polgármester

Ladánybene, 2075. március 1 6.



HATAROZAT-TERVEZET

Ladánybene Község Önko rmán y zatának 2015. évi Közbes zerzési Tervéről

HATÁnoZAT
I,adánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ladánybene Község
Onkormányzatának 2015. é,iire vonatkoző közbeszerzési tervének elfogadásara vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta, amely szerint kőzbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. március 24,

Ladánvbene kö





Laddnybene Kö zség Polgármesíerétű
6045 Ludánvbene, Fő út 66.

Tel. : 06-7 61 457 -600; Fax. :06-7 61 555-284
E-mail: polganrrester@lladan}öerre. hu

rÁlÉxozTATó
a Ladánybene - Felsőlajos Szenn;víztársulás munkájárót

Tisztelt Képviselő-testület!

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2OI3. szeptember 5-i
képviselŐ-testületi ülésén döntött arról, hogy Felsőlajos községgel együtt Ladánybene -
Felsőlajos Szennyvízelr,ezetési Önkonnányzati Társulás elnevezéssel a települések
csatornahálÓzat-fejlesáési feladatainak hatékonl,abb és célszerűbb megoldása, a
kőzszolgáItatás színvonalának javítását szolgálő fejlesztések megvalósítása érdekében önálló
jo gi személyis égge l rende lkező önkormány zati tarsulást hoz létre.

A társulás székhelye Ladánybene, döntóshoző szerve a tárulási tanács, A tanács két
tagból, a község 2 polgármesteréből áll.

A társulási tanács 2014. évben 6 ülést, ahozott döntéseinek száma: 6 hatérozat.
A társulási megállapodás értelrnében a társulás tanácsnak évente minimum 6 ülést kell

tartania.
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a társulási tanács ülésein hozott

döntéseket minden esetben mindkét képviselő-testtiletr]ek véleményeznie kell.

Kérem a képviselőket, hogy a társulási tanácsban végzett munkámról szóló
tájéko ztatőt tudomásul venni szíveskedj ék.

Ladánybene, 2015. rnárcius 1 6.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgánnester





ELÓTERJESZTES
Ladányben e Község Ö nko rmán y zat Képviselő-testületének

2015. március 24-i ütésére

Tárgv: Előterjesztés a Ladánybene - Felsőlajos Szennyvíáársulás 20t5. évi közbeszerzési
tervére

Előterj esztést készítette: szádvéri Erika
aljegyző

Előterjesztő: Kardos Attila
polgánnester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Előterjesztés
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

201,5. március 24-i ülésére

Tárgy: Előterjesaés Ladánybene - Felsőlajos Szennlvíztársulás 2015. évi közbeszerzésl
tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Aközbeszerzésről szóló 201l, évi CVIII. tv. (atovábbiakban: Kbt.) 6.§ (1)bekezdés
a.) d.) pontjában meghatározott ajánlatkérők a 33. § alapján adott évre tervezett
közbeszerzéseiről az adotl költségvetési év rnárcius 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet
kötelesek készíteni az elfogadott ér,es intézményi pénzügi,i terr,/költségvetési ekőkán5,zaí

figyelernbevételér,e1. és a szervezeti egységek előzetes igénybejelentése alapján.
A közbeszerzési ten et a Ladánybene - Felsőlajos Szennl.víztársulás Társulási Tanácsa

lragyja jór,á, melyet a társult képviselő-testületeknek is r,élernényezni kell.
A terv elkészítésekor figyelembe vettük a Kbt. hatályos, rnódosított rendelkezéseit is.

A tenben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a terv,ben foglaltakhoz képest
módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható
okból előállt közbeszeruési igény vagy egyéb váItozás merul fel. Ilyenkor a tenet rnódosítani
kel| az ilyen igény vagy egyéb változás felnrerulésekor, megadva annak indokolását is,

A Kbt. 10. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a
költségvetósi törvényben kell meghatározni. Ennek megfelelően a 2015. évi költségvetési
törvény a következőképpen rögzíti 2015. januar I - 2015. decernber 31-ig irányadó, AFA
nélkiili nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, melyek a 2011. nemzeti közbeszerzési
értéklratároktól nem térnek el.

Arubeszerzés esetén: 8 millió Ft,
Építési beruházás esetén 15 millió Ft,
Epítési koncesszió esetén: 100 millió Ft,
SzoIgáItatás megrendelése esetén: 8 millió Ft,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

A Kbt. -kízárőIag eljárási szabályokat befolyáso|ő - l22. § (7) bekezdés a.) pontja
szerint:

,,(7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététe|e nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is
indíthat:

a.) árubeszerzés vagy szolgáItatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot
va1y az építési beruházás becsült értéke nem éri e| a szénötverunillió forintot."

A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy Ladánybene - FelsŐlajos
Szennyvíztársulás 2015. évi közbeszeruési ten,ét fogadja el.

Ladánybene, 2015. március 1 8.

Kardos Attila
polgárrnester



HATAROZAT-TERVE,ZET

Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének...../2015. (III.24.)
határozata
Ladánybene - Felsőlajos SzennF,íztársulás 2015. évi Közbeszerzési TervérőI

HATAROZAT

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviseló-testülete Ladánybene - Felsőlajos
Szernyvíztársuiásának - jelen hatátozat mellékletét képező - 2015. évi közbeszerzési tervét a
társulási tanácsnak elfogadásra javasolja.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, március 24.





Ajánlatkér szervezet neve és cime:
Ladánybene - Fels lajos Szennvvíztársulás (6045 Ladánvbene. Fó u. 66, teUíax: +36 76/555-284. +36 76/555-285 email: lbene@ladanvbene.hu}

Kiizbeszerzési terv 2015. évre vonatkozóan

A kiizbeszerzés tárgya és
mennyisége

cPV kód
lrányadó

eljárásrend
Tervezett eljárási

típus

ld beli íit

az eljárás
meginditásának, illetve a

k<jzbeszerzés
megvalósításának
tervezett id pontja

mezés

szerz dsé
teljesítésének várható

id pontja vagy a
szerzódés id tartama

Sor keriil-e vagy keriilt
e az adott

kiizbeszerzéssel
iisszefiiggésben

el zetes sszesített
tájékoztató

ktizzétételére

Megjegyzések

. Árubeszerzés

nincs tervezve

ll. Építési beruházás

Szennyvíz elvezelése és
tisztítása szennyvízcsatorna
hálózat létesítésével

lll. Szolgáltatás

FlDlC mérniiki szolgáltatás

Projektmenedzsmenti
szolgáltatások

lV. Építési koncesszió

nincs tervezve

V. Szolgáltatási koncesszió

nincs tervezve

45232400-6

71 300000-í

72224ooo-1

Kbt. lll, része

Kbt, lll. része

Kbt. lll. része

nemzeti

nemzeti Kbt. 122lA.

nemzeti Kbt, 'l22lA.

201 5. szeptember -október

201 5. szeptember -október

20'1 5. szeptember -október

20'l5. október

2o15.

2016

október

jnius

becs lt érték: 900.000.000,-Ft.

becsült érték: 24,900,000,-Ft,

becsijlt érték: 24,900,000,-Ft.



Dátum: 2015. év március hó 20. nap

Társulás Elnoke



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. március 24-i ülésére

Tárgv: Előterjesztés a Magyar Zarándokűt Önkormányzati Társulás Társulási
rnegállapo dásának rnó do sítására

Előterj esztést készítette: szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: Kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Ygrrrenai- Vagyon-nyi\atkozattéte|í,
Osszeférhetetlenségi-és
Település fej lesztési B izottság



Előterjesztés
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. március 24-i ülésére

Tisaelt Képviselő-testület !

Ladánl,bene Község Ontriormányzat Képviselő-testülete 20I4. május 27-i ülésén 4612014. (Y.
27.) számú határozatával elfogadta a Magyar Zarándokít Onkormányzati Társulás tarsulásj
megállapodását, s csatlakozott a társuláshoz,

A társulási tanács 2015. március 10-i ülésén rrródosította a társulási rnegállapodását, amelyet
minden társulási tag képviselő-testületének jóvá kell hagpia.

Meliékelten csatolom az előterjeszíéshez a rnódosított társulási rnegállapodást, egységes
szerkezetben (módo sítás halványan szedve).

Kér,em a Tisaelt Képr.iselő-testületet, lrogy a rnódosított tarsulási rnegállapodás fogadja el.

Ladányberre, 2015. rnárcius 1 9.

Kardos Attila
polgármester



KIvoNAT

M agl,ar Zar ánd,okút Onkorm ány zati Társulás
\TII/2015. (03. 10.) határozata

a M agyar Zarándokút Önko rm ány zati Társulás Társulási megállapodás áró t

A M agyar Zar ándokút Önko rm ány zati T ársulás Társulási Tanács a

Etfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a
mellékelt terv ezet szerint.

Felkéri a társult önkormányzatok polgármestereit az. 1 pont szerinti módosított,
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás képviselő-testületekkel való
elfogadtatására és aláírására

Határidő: 201 S.rnáius 3 1.

Felelős: elnök

Dabas, 20lS.március 10.
Kőszegi Zoltán s.k.
elnök



MAGyAR zARÁNDorúr öNroRMÁI§rzÁTt rÁnsulÁs

tÁnsulÁst lrncÁr-leronÁs

I{ódosítással egrséges szerl:ezerben. }Iaúlvos: ?(}15. rlrájus 31.



ér-i XXI. tónénr 10. §-ban a N4-A.GYAR ZAR_ANDOI{L]T kultutáirs, köm.vezeti, területrendezési és

területfejlesztési szempontból egységes terr ezése kialakítása, fejlesztése és működtetése érdekében:

Esztergom Önkormán yzatár,ak Képviselő-testiilete

(Széklrelv: 2500 Eszteígom, Széchen_ir tér 1.)

i,}r.;i§ii::;n csrc t:: iir>tnair clr |lic]k*

Piliss zentkereszt Község Önkormán yzat^

(Széklrelt.: 2098 Piüsszentkeíeszt, Fő űt 1,2.)

Pc j tárnestgí: P€lleí h{ártarr Lak:"rsságsziirir: 2.]3 9 íÖ

P ilis s z ántó O nko rm ány z atáfl ak Képvis elő - tes tíile te

(Székhel1,: 2095 Pilr.sszántó, I{ossuth Lajos u.92.)

}:},_, le r! |lx c s ic i: : {_. 
-. 
ic s trla n cz:n T :tln zist ó

Piüs szentiván Önkotm ányzatának Képviselő-testülete

(Széklrelv: 2084 Pilisszentir,án, Szabadság út 85.)

l:}r.>lgili:;ncsl.- l: ]}ót:zes {}ábcr:

B u dake s z i Váro s Ö nko rm ány z ata Képv ís elő- te s tiile te

(Székire\,: 2092. Bldakeszi Fő u. 1,]9.

']),,,},,i-lr.-irll" 
rlr, {'sltL,.,tál:c <1l,.{ri .''irr ()rrr]re Llkt',.i:á::-zjr:r: 13T]4

B udap est Főváros XI I. Kerületi Ö nkotm ány zatának Képvis elő-tes tülete

(Székhe\,: 112ó Budapest, Böszörményi rr1 23-25.)

Ptllgárnres rtl: P<;kc,rni Zt lltán Lakosságsz á*l: 5:.1 1 (l iii

Budapes t Főváros XI. Kerületi Ö nkorm ályzatának Képvis elő-tes tülete



(Széklrelt-: 11 13 Budapest XI. ket. Bocskat út 39 / 41.)

j:} 
r. rl3ii:::ri esl,t i:: l i.l, i*j i : ii-irlii:n Tzttlás

Szigets zentmiklós Önkormán yzatának Képviselő-testülete

(Széklrelr-: 23 1 0 S zigets zentmikló s, I(o s sutlr L.u.2,)

i',,,l:":.:':tl,:. i.l'i \i,;ll ,,i ],',;r.,- í

D ab as Önkormán y zatának Képvis elő- tes tülete

(Széklrelv: 2370 Dabas, Szent Isn,án tér 1/b.)

J).:i..,l:r::.u'.r ;': iri,,rzrs: l .i'.lr,

Ráckeve Önkormán yzatáí:rak Képvisető-testülete

(Székhelr.: 2300 Ráckeve, Szent Isn-án tér 4.)

}',.,i],i:'i:rt.ir:': _'zl j.ri 
_l 
,.,z.; i

Dunavecs e Onkormányzaíáflak Képviselő-testülete

(Székhelv: 6087 Dunavecse, Fő út 43.)

Kuns z en tm ikló s Önko tm ány z atának Képvis elő - tes tülete

(Széklrelt.: ó090 liunszentmiklós, iűlr-rn tér 1,2.)

j'tkrissli,!,sz,irn: S5 1 .l í<,í

T ass O nko trnályzatának Képvis elő-testiilete

(Széklre\: ó098 Tas Széclrenr.i u. 48.)

Poitárrrr*ster:Némerh {],ibt.,r Lr,kcsságszáru: ].1ti5 tij

Apostag Önkotmányzatár.ak Képviselő-testülete



(Székhelr-: 6088 Apostag, I ossutlr L.u.1.)

l 
:} 

i l 1g:1 ll:: c s r c ! :' /:, ii!., r:Ll 1, tll'lir, ],,,?"]it,lsság,sz án: 1,9',:7 iíj

Dunaegyh áza Örrkotmányzatának Képvis elő-testülete

(Székhely: 6323 Dunaeg.s.háza, \{ikszáth l{á]rnán utca 25.)

i:}lllgá r:::csrcr:; Szil:lgr i isii,li::

IJafta Ö nkormány zatának Képvis elő-testülete

(Székheli.: 6326 Harta, Templom u.ó8.)

ijlligt rl: e s irl,: L),:> Jl clr s t ei * 1 .ászl<>

l,:;-i,r_,l,c5219,57 ilr: i3ii i|_:,

Kalocs a Onkormányzatáfl,ak Képviselő-tes ti,ilete

(Székhe\,: 6300 l{alocsa, Szent Istr,án királv út 35.)

i]illg.{.rirresrcl: l]áh:r.l,;zsti l,altlss,igsz áln i1 .35t} tii

B áty a Önko rmán yzatáf,ak Képl,is elő-tes tülete

(Székhely: 6351Bát:,a,Iiossutlr L. u. 20.)

]]),.; lpá,l: t:l c _q icr : Z s ci: i c 
"" l 

] <.., i; ll

F ajsz Önkormán yzat^nakKépvis elő-tes tíilete

(Széklrelv: 6352Fajsz, Szent Isn,án u.20.)

Pi,]lláltlcstcr: R crtl Z sr_.,]t

Dusnok Önkormán yzatáí^k Képvis elő-testülete

(Széklrely: ó353 Dusnok, Is§.án király utca 9.)

Polgárrnester: Paltr tai Péier

l,_il},risr:rts;,ánr: j --:i1) lii

Lr.kosságsz,im: .j100 fő

H o m o km é gy O nko rm ány z atának Képvis elő- tes tiilete



(Székhel;,: 6341 Homokmégr-,liossuth u. 16.)

'|],,i,.,;...- .*.'.:i;l.::..i:...'i'::i:::li j,,:.iizrir-,r.
l,,l::.;]..li;\:ir. ].ii., lli

H a j ó s Yáro s Ö nko rm án y z atának Képvis elő- tes tiilete

(Székhelv: 6344Halós, Rákóczi u. 12,)

i'...,it,.ir:li"tli:: ] ,si,.,i; L,liilírj:"nó S,:liiczct: .1 
...r:;sil.:cr ] .lliir.,rs.Li.s;:lr;:r: 3f ]] lrl

D unap ata j N agykö z s é g Ö nko rm ály z atának Képvis e lő-te s tüle te

(Székhelr,:6328 Petófi Sándor utca 20)

Szigetbecse Község Onkormányz^tának Képvisető-testülete

(Széklrel;,: 2321PetőB Sándor u. 34)

i)iligáints tel:'j'akác,.,{ ncliá s

S o lt Váro s Ö nko rm án y z atáLlrtak Képvis e 1ő - te s tíilete

(Székhelr,: 6320 Béke tér 1)

]:),,.,1fiit,t:rc stcr: ji al.nr,irr i )lil

Szekszárd l\{egyei Jogú Város Közgyűlése

(Széklrel1,: 7100 Szekszárd,BéIa kir,álv tér 8.)

l .l:r,c(;,)i7llr, 'i i1{,

l,ai<,'i.s,1,2sz:Lin : í,r'i S

Pi,bál,irrtst.r, . i., l{tzsli

Gráb ó c Ö nko rm ány z 
^t^lrLark 

Képvis e tő -tes tülete

(Széklre\,: 7162 Grábőc, Rákóczi u. 84.)

Polqálnre ster: 1':rkács Lá. szlí:

Cikó Önko ttrr:.ány zatának Képvis elő- tes tülete

Llh<,.sátszitr:: j --l ii,



(Székhelv: 7161 Cikó, Isko}a tér 1.)

B áta O nko tmány zatának Képvis elő-tes tülete

(Székhel1,: 71,49 Báta,Fő u.147.)

l}. .l,.r*,r.-;r.,r.. i |,,1.7"...,t L.lL::,:s ]tt,zri]il

B a j a r,áto s Ö nkorm án y z atárrak Képvis elő- te s űle te

(Széklrel1.: 6500 Bala, Szentháromság tér 1.)

i), ,l,,,4 -,r: -tr,-:,: i--,,rt^,t ]itr]__..l't

Pécsvárad Onkormányzatáíak Képvis elő-tesűlete

(Széklre\,: 1)20 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.)

i),,l,"ál'lr:, tlr:r: /,:i.T,,r': ;lt:l(}}" ":)"'

Ó f^lrr Önkormán yz^táfi^kKépvis elő-tes tülete

(Széklrelv: 1696 Ófalu. I(ossuth u. 3.)

'i), 
,'l,rr ll:r, crn,., R...hl, l ].,..,il.n ,, ",s,"

Laki rss,igsz á:r:n 37 .1 t8 iő

l,i-,].it,s _.1tia-o z áln 4i l2{"> iii

J,li]it-,s-",ilgszán,i: 3]f i<,l

Mecs eknádasd Önko ínrrányzartának Képviselő-testülete

(S z éklre\,: 7 ó9 5 N,{ecseknádas d, Fels zab adu]:í s utca 2 / 1 .)

Polgármester: \\'ek]er F erellc T rlrr<ci,,r!7ir-: 1ri- tő



i oi..,..,..,.";-.., l ]-; ;L4lt'}:}i!L\Z;l!J,l. i,! j i{,]

Tárnogató tag

B ács - Kis kun M e gye Ö nko tm ány z atáf,,ak Kö z gyűlés e

(Székhely: ó000Iiecskemét, Deák Ferenc tér 3,)

4{6 ?,5: iii

mint társuló önkormányzatok és űapítő tagok (e5üttesen és a tor,ábbiakban, mint társult

önkormán,vzatok)

MAGYAR ZARÁND o rÚr ÖNro maÁNyzAT I TÁRSU LÁS .,é".,l

önál]ó jogi szemé\iséggel rende]kezó önkormányzaú társulást (a tor,.ábbiakban Társulás) hoznak létre és

biztosígák annak műkódési feitételeit,



_}elen társulási megállapodás megkötésénél a társult önkormánrzatok elsősorban a területfejlesztésről és

területrendezésről szóló 1,996. éi XXi. tön,énr-, trrrlibbá lie..i-;-iilli;j:szág i,lc].i i.iil]i1-1il::ántza,"z,":-t<'>i ,.zúii:,

:i}1 1 ói-] CL)L\-li}i. riiii,r_,nr ,';l,.ii.';+,;.,, ztz 1,"Ialiilirtllrrlis::i.,] szl'lli:2{:j 1. a)l-j {.-}i(.-1:. iiin-úl:,l,, a számrrtelról
szóló 2000. él,i C. tön,ény, és az ezen tön ént,ek r,égrelrajtásár,al kapcsoiatos egyéb 

'ogszabálvokrendelkezéseit veszik figl,elembe.

A Társulás tagjai rögzítik, lrogJ- a jogi személviséggel rendelkező önkor:rnánrzati társulásukat szabad
eIhatátozásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásál,al, a kölcsönös elónvök és az arán1,os telren,iselés
aIaplánh,ozzák létre önkor:rnán.l,zaa, r,alamint teniletfejlesztési és teruletrendezési feladataik lratékonvabb.
célszerűbb megoldásáta.

I. A Társulás alapadatai

Á Társ ulá s n el-e: I\{AGYAR ZARÁND OIÚT Önto rn ánv z ati T áts ulás

A Társulás széklrel],c: 237() Dabas, Szerrt Isn,án tér 1/b.

l Társulás műkódésj terulete: A tátsult önkormánt,zatok közigazgatási területe.

.\ Társulás bélr,es:zóie:..\laEtar Zarándokút Önkormánt-zatj Társulás" feüraru körbé]l-eqző. középen a

székhely megjelöIése.

,\ Társulás iooáIlása: önálló iogi szeméIr-.

,\ -l'ársuiás idótartama: a Tátsulást a társult ónkornrárryzatt-rk lratározatlan időtartanrra lrozzák létre, de a

társult önkormánlzatok kötelezettséget l,állalnak arra, hogt, a műkodés megkezdésétől számítort legalább

ór évig kilépés, \,ag\- a Társulás negszüntetése nélkül látják cl a Társulás kerctében r,állalt feladataikat.

II. A Tátsulás feladat és hatáskörei

A tagöokormányzatok képriseló-tesniletei a településfejlesztéssei kapcsolatos önkormánvzati feladat- és

}ratáskóreik közül - a társulás céijainak elérése érdekében szükséges m&tékben - az alábbiakatruházzák át

a \{agyar ZaÁr'dokót Önkormánvza ti Társulásta:

- a N{agyat Zaándokűt idegenforgalmi, ruriszokai ún,onal létrelrozása és működtetése. és az ehllez az

ún-onallroz kapcsolódó fejlesztési, berulrázási tevékenység elvégzése, fenntartási, üzemeltetési feladatok

ellátása,

- a tagönkotmánt.zatok érdekeirrek én,ényesítése a N{aglar Zatárrdokutat énntó sttatégiai kérdésekberr,

A Társulás alapter-ékenrsége (szakfelada tszánr és megnevezés e) :

- 91030 Torténelmr 1rellek, építménl,ek, cg,éb lán,árryosságok működtetése

- 910301 Tórténelmi lrellek, építménvek, egyéb lán,án1,osságok működtetése

- 91,0302 Történelmi lrel1, építmény, eg),éb láti,ányosság megórása

III. A Társulás szervezete és működése

A társult örrkotrnányz_atok jelcn társulási rnegállapodás aiájtásával eglidejűeg az alábbi szen-ezed

feiépítésben állapodrrak rneg:

1. Társulási Tanács
2. Társulási Tarrács c}nöke, eincjkhelt,ettese
3. Bizottságok
4. Nlun]iaszerr,ezet

Társulási Tanács
A Társulás döntéslrozó szefve a Társulási Tanács,



Á Társulási Tanács dönt a jelen társulási megállapodásban megiratározott és a Társulás tagju zJtal

átnbázott, valamint a r.onatkozó jogszabálvok szerint meghatározott saját feladat- és lratáskörben,

,,t Tli::stiási Ti;_:tllcs cii,ti1-3n"-1, 1,Li;i:ii,ltLi1.?i'|,1ít7,i:.^. 1lr,iörr. 
'4. 

,,i (.]) i;e.i,ez,it:

A Társulási Tanács tagla| a társult önkormánrzatok mindenkori polgármesterei, a megt,ei önkormánlzatok
esetében a megvei önkormánr-zat közglűéséoek elnóke (tor,ábbiakban: Tagok).

A Társu]ási Tanácsban a társult önkormánlzatok mrndeglike 1-1 szavazanal rendelkezik.

A Tanács tagjának akadáIs,oztatása, illen,e tár.olléte esetére a Tag lrelr,ettesítésének tendjét az éúntett
tagönkormánr-zat képviseló-tesülete, közgtűése határozza meg. Á lrell,ettesítési, képr-iselen joggal

felhataltnazort képviseló a felhatalmaző lrat átadását követően járirat el. A he]yettesítési, képrT seleti 1oggal
felhata|mazort képriselő a Tagot megilletó jogkörrel rendelkezik. jogai és kötelességei azonosak a Tag
jogaival és kötelességavel.

]c]eir i,z:,,l:ai.:, íiriiji,,,. !)+ i: l:i; btke-ziiá.';

Társulási Tanács a Tátsulás tagjai áItaI átr,tbázott feladat és hatásköréberr ellága az alábbiakat:

- a N'Iagyar Zaándokűt idegenforgalmi, turisztikai ún onal létrelrozásával és működtetésével
kapcsolatos feladatokat,

- a N4ag,rar Zatándokút idegenfotgalmr, turisztikai útvonal ronarkozásáLran fejlesztési, berulrázásr
ter,ékenr-ségeket, fenntartási, üzemeltetési feladatokat;

- feladat és 1ratáskötének eilátásálroz szükséges mértékben eglütunűködik az érintett tárcákka1,
teruletfejlesztési, szakmai, gazdaság és tátsadalmi szen ezetekkel;

- feladat és lratáskörének e[,átásáh,oz szűkséges stíatégiai célokat b,atároz meg, a célkitűzések
megr-alósulását, azok idóarányos ál),apotát elemzi és énékeli;

- a \,{agvat Zarándokűt idegenforgalmi, rurisztikai ún onal léttellozására és működtetésére r-onatliozó
terüietfejlesztési pfogramot, térségi kultutfis és idegenfotgalmr íejlesztési koncepciót és
struktútaten-et dolgoz ki és lrag1 jórá,

- Á }.{aglat Zarándokutat érintóen pályázatot nlújtl-rat be/ páIyázat benlújtásra javaslatot íesz a
tagönkormán;,zatoknak, illen,e a fejlesztési pro;ekteket megllatározza és r,égrelrajtatia;

- én én;,esíti a tagönkormánr-zatok érdekeit lrannadik személlekkel szemberr a Mzgyar Zatándokűt
idegenfotgalmi, turis z tikai úrronalat érintő s tratégiai kétdé s ekben;

- A \{ag,rar Zatándokút idegenforgalmi, turisztikal únona] kialakításával és működtetésér,el egyetétő,
ezt deklaráló, de a társuláslroz nern csatlakozott önkormányzatokat és egvéb szen-ezeteket ,,elr,i
támogatóként" nlilr,ántarqa, és részükre felvilágosítást nrújt a kérdésekben;

- a tátsulási megállapodás módosítását;

- a működésibozzájárulás mértékének megá_llapítását,

.-\ Társulásban részt r-erő ragönkormánJ,zatok képtiselő-tesületei/közglúiései döntenek az alábbiakban:

- a tagönkormányzatokat terlrelő egyéb kötelezettségek megállapítása,

- amegállapodás jóválragyásálroz;

- a megállapodás megszúntetésélrez;



A Társu].ási Tanács működése:
A Társulási Tanács megaiakultnak tekintlretó, lra a tagönko rmán ,s,zatok képr-iselő-
tesnileteinek/köz5úléseinek mindeg"ike jór,álragyta, jelen társulási megállapodást, és a Tátsulási Tanács
alakuló ülése kimondta megalakulását.

A Tanács alakuló ülését a széklrely szerinti önkotmányzat polgár:rnestere iír-ja össze és vezeti az elrrök
megr-álasztásáis. Az alakuló rilés kötelező naplrend;e a üsztségviselők megr-álasztása, a buottsági elnök(ök)
és tagok megr-álaszuisa, a Társulás Szen-ezeti és N4űködési SzabáIs.zatának elfogadása,

A Társulási Tanács működésének részletes szabálvart taftalmazó szen ezeti és Műkodési szabalrzatot a

Tanács az aiaku]ó ülésen rnaga fogadla el.

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de ér,ente legalább két alkalommal össze kell Irlvni. A Tanács
ülését össze kell hír,ru, ha aTanács lratáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, l,agv Ira aztbármels, tag
a napirend egr.ide jű megj elölés ér-el írá s ban indit, ány o zz a.

A Tanács üléseinek összehír,ása és a napirend kialakítása az elnök feladata", de a napirend összeál]ításábana
Tanács bárme\, tagjának indín ánl tételi joga van.

A Tarrács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnöklrelt,ettes lír-ja össze írásban, az ü]és napját
megelózően legalább 15 nappal kotábban, a napirendi pontok meglrüldésével. Sürgős esetben ennél
röridebb idő is lclrctséges, de csak a Tagok megfelelő értesítése rnellett.

37.v\".:'r.7-,}. rrieg,. é". ezek a t-iig:i;t: iéi:l-iselit t tálsi:]ás ,.rssziakt;ssáp."].i:ah i*9aiii.lb ] ,.. t. i'ii!i;i:r,, 9+. i, l5)
beke;rcjés;

Hatátozarképtelenség esetén az eredeti idópontot kör-etó 8 napon tuli, de 30 napon belüü időpontra kell az
ú j abb ülé s t ö s s z eluvni, y áIto z aúan napitenddel.

A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. A Tanács ülésére bármely tag indín áni,ozhaga szakértók vag1 egréb
személyek meglír,ását, a]irk a napirendi porrtokiroz irozzászóIlratnak. de szal.a7,aú joggal nerrl
rendelkeznek,

Az ü]ésen ab,atátozad 1avaslatól nyíIt szavazással, a szavazati atán1,ok megállapításár-al, áItalában egyszcrri
szótöbbséggel döntenek.

,{ Tanács a dőntéseit ltatározati formában tősziú.

Minősített tcibbség szükséges:

- a társulási megáIlapodás módosításához, tagíelr,éteilrez, tagHzfuásához;

- a Szen-ezeti és N'Iűködési SzaUsállzat elfogadásáiroz, módosításálroz;

- a tisztségr-iselők (elnök, elnökhe\,ettes, bizottsági elnök, bizottsági tagok) megr,áIasztásáIroz,
visszalír.ásálroz;

- a Társulás megszüntetésére yonatkozó javaslattételhez;

- a társult iinkcrrmátrt,zetok kiirclez ő ltazzáláruIása nrórtókérreli rrrcgváItr_lztatáshoz;

- páI5,ázatbenl,újtásáIroz.

.l, t,,rilriisíteir tijirirséq elér:ásélrez az a}ss7es sza\,37ál i,óblr rnjrrr ielét ei ke]i ár:r:ie a dőrrÉsrr.:h. rigi". i,:,tr1-1 v
i!,r:,rrre1 :t-a,l itt,., ttr3,-rk t_qlit,l k*p. iseljé]i ;i r.ársriiás össziak.,isá3ánnk relér,. '_rlorr-. 1)+, ' -] Lrektzciés,

Á Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező én,énlriek. Á Társulási Tanács tagjai
a Társulási Tarrácsban lrozott döntésektői liöteleseli 30 napon beIüI ításban (elektrorukus, r,ag1, postai
úton) tájékoztaínj az őket delegáló önkormányzatokat.

Á Tanács ülésérőI jegyzőkörrlr,et és jelenléti ír,et keil készítenr. A jegyzőkönyv tartalmazz^ az ülésen
részh,evő képviselők és mepJlúvottak ner,ét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a
szayazás számszerri eredmétryét és a lrozott lratározatokat. A jegpőkörrlr,te a képviseió-testr_iletek üléséről
szóló jegyzőkörrln, szabályait kell allialmazru azzal az eltéréssel, hogy a jegpőkön}-\,et a Társulási Tanács



elnöke és a Tanács áItal fellratalm^zoít szeméh, íqa ú,á. A Tanács ülésétői készült jeglzőköny-et meg kell
kuldeni a kőzigazgatási lrivatalnak.

A Tagok kötelezettséget r,állalnak arta, 1rogy a képviselő-tesüIetuknek, illetre a közgvűIésnek ér,ente

legalább egyszer beszámolnak a Társulás ter,ékenységéről, pénzűgvi lreiyzetéről, a társulási cé]

megr-alósulásáról, tor,ábbá a Tátsulási Tanácsban r,égzett ter,ékenvségükről.

Álandó meglír,otak:
A Társulási Tanács nr,ílt ülésein á]landó meglívottliént szerepel az Esztergoml és l(aiocsai érsekség és

Pécsi Püspökség képviselője, ralarrrrnt a lr,{agr-ar Zarárrclokút Egr.esiiict hópr-isclóic.

A Társulási Tanács elnöke. elnöklre]]-ettesei
A Társulási Tanács e}nökét és elnöklrel.vetteseit a Tátsulási Tanács tagjar sorából az alakuló ülésen,
min ő sített tö bb s égi szar azás s aI v áIaszga meg határ ozott idóre.
Az elnók és az elnökl-reitettes megbízatása a soíon kör-etliező önkormánlz aa vá|asztásokat kör.etóen, a

Tátsulási Tanács úijáalakuló ü]ésének összelír,ásáig ál1 fenn.

l"rÍ,.,ill i;sszc: ás rgzcti. ,lrl;,r,-. !)5. ] í1) },-clcz,,ii:s,

A Társulási Tanács einöke a Társulás ügl,einek ritele keretében
- képriseli a Társulást lrarmadik személr,ek]iel szemben, bíróságok és más iratóságok elótt,
- a képviseiett jog ketetében önállóan jegrzi a Tátsulási Tanácsot oly módon, lrogv az elóírt,

elŐnyomott, \,ag} nyomtatott szenezeti név a].att ner,ét a iritelesített a|áítási círnpéldánn;,a] azorros
módon a|áqa.

- intézkedik a Társulás n]-ilyántaításba r,ételéről, továbbá a kincstárnál vezetett nli]r,ántartásában
szereplő adatok :-áltozásának ád-ezetésérőI, az aLapitő okirat módosítását kóvető i 5 napon belül;

- előkészíti és összelírja a Társulási Tanács riléseit, összeáütja az ülések napirendjét;
- én,énrt szeíez 

^ 
Szen-ezeti és N,{űködési Szabálszat elóírásainak;

- gondoskoük a Társulás ér-es mérlegének, r-agvonkimutatásának, költségr-etésének, éres
beszárnolőj ának elliészítéséró1;

- a Társulás mérlegét a Tagok számátahozzáférb.etővé teszi;
- önálló aJírtrásijogkörrel rendelkezik a Társulási Tanács bankszámlája feletq
- eűátla a Tanács működésére] kapcsolatos kjadnáns,ozási, kötelezettségtália_lási és utaivánt-ozási

feladatokat;
- grakorolia a megrendelői és megbízói feladatokat a Társulási Tanács munkaszen-ezete íelé;
- gondoskodik az éves munkaten, összeáütásárő|;
- évente legalább egv alkalommal jelentést készít a Tátsulásr Tanács részére a Társulás működéséről,

feladatainak e[átásáról, a társu]ási cél megr.aiósuIásáról;
- elláqa mindazon feladatokat, mel;,et a Társulási \{egállapodás, i]]etve a Társulási Tanács előírt

számára;
- figrelernmel kíséri a Társulási Tanács által lrozon hatátozatok végrelrajtását, bátmelv kérdésben

észtevétellel és kétdéssel éllret a 'lagok, illen e képi-iselóik, a lratóságok, közremúködő szen-ek,
személvek felé, beszámoitatlratja a Társulásban közreműködő bármeiy étdekeltet;

- akadályozt^tás^ esetén áulházhaga az elrröki feladatok elr,égzését az elnöklrelvettesre.

Az elnök Társulássa] összefuggő feladatar megr-alósításához jogosult szakértők, r-alamint segító
munkaszen,ezet igén1,ber,ételéte a Társulás költségén.

A Társulás elnöke a tőle elvárlrató gondossággal köteles eljátni. Kötelezettségének megszegésér,el okozott
kárért a polgári jog szabáIyaí. l,alamint a vonatliozó jogszabá\,ok szerint felei.

Áz elnólir megbízatás megszűnik:
- a megr,áIaszását kör-ető önkotmáni,zatiT,álasztások után megtaított újjáalakuló ülés időpontjában,
- tanácsi tagságának megszűnésével,
- a Társulási Tanács áta1 történő r-isszalúr,ással,

- lemondással,
- elhalálozással.



Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személy{flgli megváIasztásug a megbizatásával járő
fe].adatokat e]látni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tinács ülését összel.rr.'ni az
Új elnök megváIasztásának céIjából. Az elnök lemondásával az elnöklrelyettesi megbízatás nem szűnik meg.

A Társulás elnökhelvettesének megbbatási időtartarnára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

A Társulás elnöklrelyettese az elnök munkáját segíti, i]]en e akadáIs,oztatása esetén - a Társulási Tanács
áItal meghatátozott lrelyettesítési rendben - telles jogkörrel lrelr,ettesíti.

Bizottságok
A Társulásl Tanács döntéseinek előkészítése céljából állandó és ad lroc bizottságokat irozlrat létre. A
bizottságok döntési, kán,ritási jogkörrel nem rendelkeznek, elsődlegesen javaslarter,ő, véleménvező, és
el],enőrz ő tevékenys éget látrrak el.

A bizottságok rnűködésének általános és részletes szabáIvait a Társulási Tanács által elfogadort bizottságr
üguend határozza meg. A bizonságok taglai és elnökei szeméiyesen kötelesek e|látru, képl-iseletnek nincs
ire\,e.

A Társulás által működtetett állandó bizottságok: Ellenózési Bizottság.

EI]enőrzési Bizottsás
A Társulási Talács a társult önkormánvatok pénzügp bizottságainak elnökei közul r-álasztott 5 tagú
Eilenőtzési Bizottságot lroz létre az a|akulő r_ilésen,

Az El]enőtzési Bizottság taglainak megr,álasztásáról, illetve r-isszahír,ásárói a Társulási Tanács minósített
többséggel dönt.

Az Ellenőrzési Bizottság a Társulás gazdálliodásának célszerűségi és gazdaság; szernpontú belsó
ellenórzését lága eI.

N{unkabizomsáook
Á Tátsulási Tanács eg;-es feladatok elr-égzése, döntéseinek etőkészítése, régrelrajtása szen-ezése érdekében
állandó és ad hoc munkabizottságot lrozlrat létre, mel,vnek feladatait, tagjainak szárnát és összetételét a
minősített többséggel elfogadott létrelrozó hatátozatban a Társulási Tanács haározza meg.

Az eseti munkabizottság a hatarozatban meglratátozott {eladata elr,égzéséről jelentést készít, melynek
elfogadásáről a Társulási Tanács dönt.

\,{unkaszen,czct
Á Társulási Tanács munkaszen-ezett feladatait a 'I'ársr-rlás széklrejtt, szclrrrti Örrliorrnárrvzat lil-arafa. a

}íagr-ar Zarárrclclkiit Egvcsület seqltségé\-el láqa cl. biztosín-a a Tanács munkájának, működésének
folramatosságát, a fe7adatainak végrehaltásához és döntéseinek előkészítésélrez kapcsolódó titlrársági és

sz akmai íeladatok ellátását.

A munkaszefi,ez et feladatÁ küönö s en:

- a Társulási Tanács és a bizortság(ok) üléseinek elókészítése és megszen-ezése;
- Az ülések jegyzőkönrreinek vezetése, a döntésektől lrozott határozatok kivonatának

elké szítés e, a határozatok tárának gondoz ása;

- a Társulás titlátsági feladatainak ellátása
- az előterjesztések elliészítése, a Tanács elnöke számára feljeg,zések, előkészítő szakmai

anvagok lirdolgozása, beszámolási kötelezettséglrez kapcsolódóan jelentések készítése;
- a N'Iagvar Zatándokút léttelrozására és működtetésére vonatkozó teniletfejlesztésí píogram

előkészítése;
- átfogő térségi kulturáüs és idegenforgalmi fejlesztési koncepció és strukturaten előkészítése;
- hatásv'usgálatok, a területfejlesztési program és a struktútaten, alapján a településfejlesztés és a

településrendezés céljunak és dokumentumainak térségr szintű összehangolása, eg},eztetése, a

fei lesz tési megvalósításának elősegítése;



- t-ejlesztési projektek meg|latározása, kimunkáIása és lebon),o1ítása, a kapcsolódó forrásfeltárás
elvégése,apénz{elhasznáIásn,s,tlránt^rtása

- a N{agvar Zarándokút társadalmr, gazdasági és körnvezeú adatbázisainak kialakítása és

gondoz ás a, monitoring rendszerének kialakítása és működtetése;
- szakmai és pénzügli megállapodások elókészítése a fejlesztésekben érintett és érdeke]t állami,

önkormánvzati. gazdaság és társadalmi szereplőkkell
- pénzügli ten, készítése a váIlalt feladatok r,égrehajtása érdekében;
- a N{agrat Zatándokűt matketing és kommunikációs tei,éken_rségének koordináIása;
- munkakapcsolat kialakítása a fejlesztésí partnetekkel, fortásfeltárás.

A Társulás munkaszen ezei feladatajt e}],átő szer\-ezet működési kiadásainak támogatásáről a Tátsulásr
Tanács gondoskodik. A feladatok enátásához szükséges létszám neghatározásái,al r,iseli annak költségeit.
A munkaszeí\,ezet részletes feladatart a Társulási Tanács Szen ezetj és \4űködési Szabályzata tartaknazza.

IV. A Társulás vag1,ona, gazdálkodísa

A Társulás a teladaraj ellátásához és a működéséIrez
társu]t önkormánrzatok lroznak létte. A penzügri
tnegltatár o z ott cél tól eltéróen fellra s z nálrri nem ielret.

szűkséges saját pénzalappal rendelkezik, meilet a

a|apban 1érő összeget a Társulási Tanács által

A pénzalap fortásai. a Társulás ber-ételei:
a) a táfsult önkormántzatok áItaI kötelezóen fizetendő működési hozzájánllás, sál-osan

meglratározott, lakosságszám arán;,os mértéke a település lakosságszáma aLapján:

- g-2l,i.rt0ú ió lakosság kozötti iétszámta 20 Ft/ laiios/ór-;
- :0.í-}t)1-50.0t)t'l ;,i lekclsság köziltri 7étszárnta 10 Ft,i lakos,,'él,:
- 5i).001 fó fe]etti lakossáE iétszálrrr-a 5 lrt/ lakosi ér-l

- A pártolil tagclk ér-cs nTűkiidósi hozzájárulása, 50', 1,-a teijcs jogú telepü}éscli |a,:zzálá:nirásánal<.

- Az ér-enkénti műkódési hozzálárulást a tátsult önkotmányzatok éves költségvetési
tendeletukben biztosíqák. A kötelező működési hozzálániást a táfsult önkotmánt,zatok
tátgyér, március 21-ig flzetik be a Társulás önál]ó bankszámlájáta,arnegalakulást kör-ető első
n^píái évtól kezdődően.

b) saját elbatátozáson alapuló befizetés,
c) pálvázatokon eln},erttámogatások,
d) külső szen,ek részére r-égzett társulási szolgáltatások ellenértéke,
e) 1ekötött tátsulási pénzeszkőzők kamathozadéka,
f) különbözó szen-ezetektől kapott támogatás, forrás,
g) konkrét célra, illen e fellrasználásra á.r-e:r pénzeszközök.

A Társulás a pénzeszközeitpénzintézetnél nritott sajátbankszád,án tartja. Á pénzügri alap kezelésér,el és

felhasznáIásár-al összefüggó pénzü5-i-számviteii feladatokat a székhely önkormánrz atlrága eL.

A Társulás bankszámlája feletu rendelkezési jogosultságot a Társulás elnöke öláIlóan, távollétében, l,agy
akadáIyoztatása esetén az elnök áItaI kásban meglratalmazott einöklreilettes gyakorolja,

A Társulás tulajdonában áIló vagyon, tor,ábbá a működés során keletliezett vagyon a Társulás tulajdona.

A Tátsuláslroz év közben csatlakozó önkormányzat 
^ 

megl'atátozott kötelező működési h,ozzálára\ás
arányos részét köteles megfizetni a felr,ételtől számított 15 napon belul.

Ámennl,iben a társult ónkormánr.zat a kötelező működési hozzájáruIást lratáridőre nem fizeti meg, az

elnók köteles a mulasztó társulási tagot írásban, megfeleló batáidő kitűzésével feliívni a teljesítésre.

Amennl-iben a Társulás taga ezen feihír,ás ellenéte - a közölt lratáridőn belül - sem tesz eleget fizetési
kötelezettségének, akkor a Társulás iogosult a fizetési kötelezettséget nem teljesítő ónkormánvzattól
felhatalnazással történő beszedési megbízással behajtani az elrnaradt összeget.

Amennl,iberr a tagönkotmánl,zat a fe|lesztés, beruházás tonat]iozásában vállalt fizetési kötelezettségét

nem teljesíti a társulás szék}relr-e szerind önkormányzat a flzetésihatándőt kör,etó 15. naptóI a ftzetési
kötelezettséget nem teliesítő önkormányz at áItd. a pélzforgalmi szolgáltatójának adott fellratalrnzása



alapján beszedési megbbás benrújtására jogosult, Ha a

társulás felé r-álialt fizetési kötelezettségének, úgv a
kilelölésétől döntlret, amelyet egúttal feIhataknaz ana,
korábbi széklrely önkormányz at által a pénzfotgalml,
beszedési megbízást nlúitson be.

széklrelr tagönkormánízat nem tesz eleget a

Társulási Tanács új széklre]v önkotmányzat
lrogy a korábbi széklreh önkotmányzat ellen a

szolgáltatőjának adott felhatalnazása alapján

V. Tagsági iogviszony

A társult önkormánr-zatok
elfogadásáral és aláírásáva|
illen,e lirzátással ös szefüggő

(ebben a fejezetben a

kötelezettséget vállalnak
felelősségr szabálvokat.

toi,ábbiakban: tagok) jelen társulási megállapodás
arra r-onatliozóan, 1rogr. elfogadják a felmondással,

_\ mesállaoodás felmondása
,\'-l'álsLilásr ficg.Jiáp,.riil'ist t'cl::olrdarri az jtii-il,-,39 i i2, beliezciósólcl;_.zzll,;ii]r-a szcii::r c:szL]i ciir:lisírcri
rilb}:sÍ,g.te1 ]c]lel' v:iiilr:rint l,. tarsr-rilisi tirg-slig icli:lt,rrrrlásár<',>1 í-, h/,:::ilí-lli 1,1ln:ili i,iii:tlra]tiisa clíjti i<cl]

riöilieili. ,\ diilllásri!] á_rtesítelri ke]j a Tár:s*]ásr,.

Felmondó tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figlelembe venni, lrogv a társulási
megállapodást felmondani csak a naptári ér, utolsó napjával lelret.

A felmondó tag köteles a tárgr,évi r-agyoni hozzálánlIásának teljesítésére, valamint felmondásár,al a

Társulásnak okozott kár teljes köó megtéítésére. EzenkáttéÁtési felelősséget Tagok szoíosan értelmezik,
ez ért y a7amennt-i, a felmondá s sa1 ö s s z e fu ggó kárra vonat]r oztag ák.

Tag áItall felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagvoni hozzájáruIás atányának
megfelelően, figrelembe vére a kártédtési kötelezettséget, és a Tátsulást tetlre]ő kötelezettségeket is.

Á társulási jogriszonr, ér- közbeni felmondásálroz a Társulásban részt i-ei,ő képviseló-testuletek,
köz5úlósek mindegyikének minősített többséggel lrozott ltatározata szükséges. A Társulás tagai önként
váJlalják, hogy ér, közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tén)-Ieges és alapos indok alapján élnek, A
felmondást elhatároző döntés megllozataláta, és a tagoklial taló közlésére a fenti szabál1 ok az tánl,adők.

A Társulás megállapodásának feLmondása esetén a Társulás taga áItú, a Tátsulásba bevitt r-agvonnal el kell
számolni.

.\ Társulásbi;l l':jiáli i,agg.al vai,ri eis;rá;,:iojás során e Tálsulás. lri-:::.-t,liit-!ber: a i-alv,.ni:l.r tlaJása a Társ-L;]ás

haszlá,atáírt:i ii:riirj i..,,,,. 1..,.,,.,i]..ti .];i ]].i nifg, i}{ö§-. 9i.i. ; i5; i:ciicziics,

Tam]iizátás
Ámennyiben a tag 

^ 
jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét rrregszegi, illen e elmulaszi^, az

elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfeleló határidő kinizésével felhívni a teljesítésre.

Ha a tag ezen felhívás ellenére - a közölt hatáddőn belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban
rőgzített kötelezettségeinek, a Tár,suiási Tr::ács ,lrct-árclzai.,;éi,.es g"riíiése, minősített többséggel lrozott
hatátozatávd, a naptár:. ér, utolsó napjár,al Hzárhatő a Társulásból.

KüIönösen ilyen kötelezettségszegésnek mrnősül a működési bozzájárulás megfizetésének elmulaszrása.

AHzátás jogköretliezményei azonosak a tagi felmondás jogkör,etJiezményeivel ,azaz ebben az esetben sem
mentesül 

^ 
t^g 

^ 
kártédtési és egyéb kötelezettsége alól.

Tagfelr-éte1
Á csatlakozási szándék kinyilr,ánításálroz 

^(röz5űésének) minősített többséggel l-rozott
társulni kír,ánó önkormányzatok képviselő-testuletének
határozata szükséges, meiynek tartalmaznja kell, Irogy a



tesnilet a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magáta nézl,e telies egészében kÖtelezőnek ismeri eI

és elfogaája a Tátsulás .e!"it, továbbá a feladatok megvalósításához táeső költségvetést hozzájániást
biztosítja.

VI. A társulási megállapodás hatálya, a Társulás megszűnése

Jelen megállapodás hatáIya a jelen megállapodásban meglratározott feladzt- és hatáskörökre teried kr.

A társulási megállapodás minden Tag által tórténő alátásának naplán,lra ez nem eg,r időben történik, a

Iegkésőbbi a\álrás napján Iép lratál,rba.

_!'lársLliás n:egsziirL az i,íiii-.,. ';.) l. ,: sztriilri <;lii>ii i-zJllitt],,,ii;clti; t_lcki_'i-ctiic:ztcii(;i" itc:.cZcic'sr,l:,. i::,:

j . Flz, c:]ir:lr :i ir:c:l,ziliap,._ri,jásban i:lcg]lllilirczirtt iriíjialtaiir. 1'2gl,' t<)rr-i:lli-i,li:i: sz?1,)i:;;\07<.,ti :irtgszúntlsi

:i,] ii :.] 1;1i,_.. 1;l.,., 1i.

:. l-j e,n t_ársL;iás t_r9i:li t::rnrjságl ttli:l;ságtt] e]l:aiá.r,,zi,ák a Trir:szs;ig, l-]:e.''sliillésé1

.i" ,']i tcir..,el:r, r-rejél-léi iogr :
+. .\ }:i::l,sá_t j <;Et:rliscr: iii.ll:ri,sc ?'i7?-,iL,,,l.

A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezátőal egvmással elszámolni kötelesek,

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmatadó \-ag\ron a társult

önkormánr-z atokat yaglofu hozzálár,a,\ásuk arán,váb an iJ,leti meg.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiétt a társult önkormánl'zatok kéPviselŐ-testÜletei,

közgyrilései a vagt,oni \lozzájárulásuk aránr,ában tartoznak felelősséggel.

Y II. Z átó re ndelkezé sek

A társulási megállapodásban nem szabáI1.ozott kérdésekre l \,1ag,r,z.r,.,rszág. heiri öni;.i,,l:l::áiri';rtt.al::ti:, *z-Ő7r.i

]il] t, ái.i (]}.\l§_\]§. iö::ré,,:_r,i;erl, Polgári Tön-énykönlr-ről szóló 2013. ér-i \z. tön'én)-ben, r-aiamint a

Tátsulás Szen-ezed és N{űködési Szaba]yzatában foglaltakat kell allialmazni,

A társult önkormányzatok kötelezettséget r,áIlalnak arra, lrogy a Társulás működése során felmerÜlő vitás

kérdéseket egvmás ilo"aat 30 napon belül rendezik, bíróságlroz csak abban az esetben fotdulnak, lra e

töreki,ésük nem jár eredménn;,el.

.|! i.:eili iliikclilrrál"l,;.zai,_,h héi:r iselri-testi.iler,ei i;özilil a út,srl1ás ll:íikö,jése. srliáll ieL,:ielii]rí ';'ir.ás

ké.-déseLb*-lr a *,tzi*:azzet,ási ás lrlri*i:i'.1i-i i_.í..lóság, ciij:.Lr_. i]ricji.i,. 9]. i.)

_}elen társulási megállapodás mellékletét képezik a Társulásba való belépést kimondó képr-iselŐ-testuleti,

il]etr-e köz5{ilési L-ratározatok.Jelen társulási megállapo dás ktzárőIag a mellékleteivel egyritt én'énYes,

Jelen megállapodást a társuló önkormányzatok képi,iseló-tesületei, r]leti-e közglrilései képviseletében

.tlara p"t!,iÁ".t.r.k és elnökök jór,álrag|óhg, mint az őnkormányzat akanttal egyezőt fogadják e1, és

saiát kezűleg qák 
^r^.

Dabas,2015. május 31.



L. számú függelék

A Magyar Zarándokút ÖnkormányzatiTársulás pártoló tagjainak nyilvántartása:

Pártoló tagok

La dányb ene Ö nkorm ány z atának Képvis elő- tes tiile te

(Székheir.: 6015Ladánr-bene Fő űt 66.1

|}, ,'i,,rr::lrt:r:, : i.-,.:,, i.,,i _l,Tiiia,

Kecskemét Megyei Jogú Vátos Közgl,űlése

(Széklre\,: (lf]00 l{ecskemét I{os sutlr tér 1 .)

1',r'] ,.;1,;1-,..'i l,: Sll,t-,ii :,l,i-,j i}ili.:1i:, j,*l:i,r.ira j.:,L,rs.li,,.z;;,1:, _1 j r 1;:1.'.,:..',^.'.,.,,..i..,.^

Lakitelek Önkomány zatáflak Képl,is elő tes tiilete

Kis kunféle gyház a Váro s Ö nko rm án y zatáflak Képvis elő te s tülete

(Székhelv: 6100I{ossuth L. u. 1)

lf.,l,rri,,l*-.t.r" í'.ir..-i T,jrrtrá

Petőfi s zállás Önkorm ányzatának Képviselő-testülete

(Széklre\,: 6113 I{ossuth L. u. ó)

lf.,i,",it,t..,."t-r" {>.i.l ] i+-. ,. I_akcl s _.áqszánr: 1 6 _lt_t

Kis kunh alas váro s Ö nko rm ány zatán^k Képvis elő- tes tülete

(Székheli,: ó400 Hősök tere 1)

l:}r.tlgi'u nrestc r: F iliiip ]triJ:cl:t L,lkrlsslrgszá m: 2? } 12



J án o s hatm a Ö nko rm ány z atának Képvis elő te s tülete

(Székhe\,: 6440 Béke tér 1)

Bácsbokod Nagyközs ég Önkorm ányzatának Képviselő-testülete

(Székheir,: 6453 Grőf Széchenl,i I. u.B0.)

Hercegszántó Község Onkormányzatának Képviselő-testülete

(Székheli.: 6525 Dőzsa Gl-örgv utca 8)

i}ili,q,árrne_qfer: Feig! Józseí Lak*sságszilm: 277§

A p ártoló tag önkorrn án1, zatok ö s s zlako s s á gszáma: 1,9 4 07 5

Dabas 201,5. rnárcius 10.


