
ELOTERJESZTES

L adánl,bene Község Önkormány,zat Képviselő-testületének
2016. január 19.-i ülésére
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aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre megkapta: LTgyrendi. Vagyon-n_vi7atkozattételi. Osszeférhetetlenségi
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Ladánvbene Község Onkormánr,zat Képviselő-testületének..../2016. (I. 19.) határozata
a településrendezési eszközök módosítására

HATÁROZATI _ JAVASLAT

Ladánybene Község Önkormánl,zat Képviselő-testülete az épített körnl,ezet alakításáról
és r-édelméről szőIő 1997. él,i LXX\/III. törr,én},6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a kör.etkező döntést hozza:

1. A telepüIésszerkezeti terr, és hell,i építési szabá|yzat módosítására az alábbiak
miatt van szükség:
a.) a piac bővíthetősége,
b.) a 1211és 1212. hrsz-ú telkek nagyobb beépíthetősége

érdekében.

2. A képviselő-testület felhatalmazza Karrlos Attila - polgármestert a tervezési
munka megrendeléséreo az előírt egl,eztetések elr,égzésére, majd ezt kör,etően a
telepüIésrendezési eszközök módosításának képviselő-testületi előterjesztésére.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, november 30.



ELOTERJESZTES

Ladánybene Község Önkormánl,zat Képr.iselő-testületének
2076. január 19.-i ülésére

Tárgy: Ladánl,bene Község Onkornrányzat Képviselő-testületének 2016. ér-i rnurr]iaten-e

Előterj esztést készítette : Szádr,ári Erika
aljegyző

EIőterjesztő: kardos Attila
polgármester

Vélemény,ezésre megkapta: Ügyrerrdi, Vagyon-nyllatkozattételi, Összeférhetetlenségi
és Településfej 1esztési Bizottság



HATÁROZATI - JAVASLAT
Ladánybene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének .../2016. (I. 19.)
határozata
Ladánvbene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervére

HATAROZAT

Ladán5,bene Község Önkormányzat Képr.iselő-testülete Magl.arország lrell,i
öntriorrriánl,zaíairől szóló 2011. évi CLXXXX. törr,én1, 44 §-a, továbbá a Szenezeti és

N4űködési SzabáIyzatról szóló Ladánybene Község Örrkormányzat Képviselő-testületének
IDOLI. N.26.) rendeletének 9. § (2) bekezdése alapján a 2016. évi nrunkateruét a

kör.,etkezők szeilnt határ ozza nle g:

2016. január

1. Ladán1,,bene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Ügyrendi Bizottság

2. Ladánybene Község Onkormáns,zatának 2016. évi rendezvénl-terve

Előterjesztő:
Elökészítésért felelős :

Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárg.valás :

Előterjesztő:
Előkészítésér1 felelős :

E] őkészítésben résztver-ő :

Előzete s bizottsági tárgl,alás :

Előterjesztő:
Előkészítésér-t felelős :

Előte{esztő:
Előkészítéséfi felelős :

Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárg_valás :

Kardos Attila pol gárrnester
Szádl ári Erika aljeg.vző

Kardos Attila polgárrnester
S zádvári Erika alje g.v ző

Ugyrendi Bizottság

polgármester
S zádv ári Erika alj e gy ző

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Kisjuhász Istl.án tanl,agondnok

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Drabant János mezőőr

3. Köztisztviselők 2016. évi telj esítményértékelésének megtárgyalása

E lőkészítésben résztver,ő :
Előzetes bizottsági tárg_valás :

4. Beszámoló a tanl,agondnoki szolgálat működésének 2015. évi tapasztalatairóI

5. Beszámoló a mezőőri szolgálat működésének 2015. évi tapasztalatairól, 2016. évi
változások áttekintése
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
E lőkészítésben résztver,ő :
Előzetes bizottsági tárgyalás :

6. E5y-ebek



6.

7.

Előkészítésér1 felelős:
E,lőkészítésben résztl,evő :

Előzetes bizottsági tárgyalás:

Ladán1,,bene Község
felülvizsgálata
Előterjesztő:
E Iókészítésért fe]elös :

E lőkészítésberr résztvel,ő :

Előzetes bizottsági tárgl,alás :

5. Ladánl,bene Község Onkormányz^tának
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkészítésben résztvevő :

Előzete s bizottsági tár,eyalás :

Beszámoló a Ladánl,bene - Felsőlajos
Előteriesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészítésben lésztvevő :

Előzetes bizottsági tárg_valás :

Egyebek

Előterjesztő:
Előkészítésér1 felelős :

Előkészítésben résztver,ő :
Előzetes bizottsági tárgyalás:

Előterjesztő:
Előkészítésért í'elelős :

Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

4. Egyebek

Szádl,ári Erika aliegyző
Vida Lászlóné mb.intézménlvezető

Önkormán7,zata Közbeszerzési Szabályzatának

Kardos Attila polgárnrester
Szádr-ári Erika aljegl,ző
Kelekes Tibolrré gazdálkodási előadó

20L6. ér,i Közbeszerzési Terve
Kardos Atti]a polgármester
Szádr,ári Erika aljegi ző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó

2. Beszámoló a2015. ér.i belső ellenőrzési feladatellátásról
Előterjesztő:
Előkészítésér,t felelős :

Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás:

Szennyr,íztársulás munkáj áról
Kardo s Attila polgárne ster
Szádvári Erika al_iegyző

Kardos Attila polgármester
Szádr,ári Erika a\jegyző
Kerekes Tibolné gazdá|kodási előadó
Pérrzüg1,,i - és Ellenő vő Bizotíság

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aliegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

szádr,ári Erika aljegyző
Szádvári Erika aljegyző

2016. április

1. Ladánybene Község Önkormán7,zat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámoló megtárgl,alása

3. Beszámoló a Ladánybenei Közös Onkormányzati Hivatal munkájáról



Előzetes bizottsági tárgl,alás:

4. Beszámoló a település egészségügy,i helvzetéről, az egészségüg},i szolgáltatások
működéséről
Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztrlevő: háziorvos. fogon,os
Előzetes bizottsági tárgyalás :

5. Egyebek

2016. szeptember

1. Tájékoztató Ladánl,bene Község Önkormány,zata 2016. évi költségvetésének I.
félér.i r,égrehajtásáról és a2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardos Attila pol_eármester
Előkészítésért felelős: Szádl,ári Erika aljeg_vző
Előkészítésben résztver,ő: Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

2. A Ladánybenei Csiribiri Ovoda 2016117. tanér, munkatervének elfogadásáról
Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: intézrrrérrylezető
Előzetes bizottsási társyalás:

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

4. Eg_vebek

2016. október

1. 201.7. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás :

2. Ladánybene Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési, gazdálkodási
célkitűzései



3. Köztisztviselők 2016. évi teljesítménl,értékelésének megtárgl,alása
Előterjesztő: polgármester

Előkészítésérl felelős: Szádr,ári Erika aljegl,ző

Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgl,alás :

1. Beszámoló a2016. évben benyújtott pál_vázatokról
Előterjesztő: polgármester

Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztver,ő :

Előzetes bizottsági tárgyalás:

5. Egy,ebek



ELŐTERJESZTÉS
Ladá nybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20t6. január 19.-i ülésére

Tárev: Előterjesztés 20]-6. évi közösségi rendezvényekről, ezek rendezvénytervéről

Előte rj esztést készítette l szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő: kardos Attila
polgármester

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



időpont Esemény,, hell,szín ter,ékenl,ségek,
feladatok

felelősök határidő források

20l6.
március

15.

Március l5.
ünnepség

Hősi emlékmű

plakát készítése

Hangtechnika

Progranr
leszeryezése.
lendezvény

kornmunikáciőja

IKSZT
nrunkatárs

IKSZT
nrunkatárs

IKSZT
tnunkatárs

rnárcius 7.

rrrárcius 1 5.

március 6-ig

Csak saját
forrás áll
rendelkezés
re.

A feltételek
biztosítottak

2016.
május 1.

N,Iajális
Labdarúgópátya

Plakát. szórólap
készítése
Pálya bejárása
Pál"va
előkészítése
berendezés
(eszközök.
harr_eosítás)

Főzőverseny

spoftversenyek,
játékok

Eszközök
visszaszállítása
Takarítás

rendezvény
korrrmunikációi

IKSZT
munkatárs
jeg"vző.

szervezők
falugorrdrrok.
közrnunkások
ü.aZ

szer-r,,ezés:

IKSZT
munkatárs.
dtj:
alapítvárry.
zsűrizés:
felkéft tagok
(polgármester
kéri fel)

ó1,oda, iskola
vezetője és

dolgozói

falugorrdrrok.
közmunkások
u.aZ

IKSZT
munkatárs

április 15-ig

április 30-ig

rnájus 1,

nrájus 1-ig
április 23-ig
(beszámolás

május 1.. 2.

Hírrnondó

Csak saját
forrás áll
rendelkezés
re.
A
fozőversen1,
hez
konyharuha.
fakanál -
alapítvány
gyerekek
díjazásához
a foci
nel,ezési
díjaiból
édesség. stb
helyi
erőforr,ás
(intézmén),i
dolgozók,
közmunkás
ok: adott

2016.
08.27.

LecsófesztiváI
Faluközpont

Programterv
véglegesítése

Plakát, szórólap
készítése
fozőverseny
szervezése
szépségverseny
szen,ezése

képviselő-
testület,
bizottság
IKSZT
munkatárs
IKSZT
munkatárs
IKSZT
munkatárs

május 15.

augusztus 1.

folyamatos

fol5,,amatos

Csak saját
forrás áll

rendelkezés
re.



2016.
12.10.

Gyer§,ag_vújtás
III.

Faluközpont

Berendezés.
lrangosítás
N{űsor

falugondrrok.
IKSZT
nunkatárs
nr.usdíjasok

decenrber 10.

2016.12.
16.

Falukarácson1,
Faluközpont

Vendéglátósokk
al eg.veztetés

Mikulás sátor
felállítása.
berendezés.
lezárás

Ünnepi nrűsor

Rendezvén,v
biztosítása

IKSZT
nrunkatárs

falugondrrok,
IKSZT
munkatárs.
ór,oda. iskola

Polgármester,
felkért
fellépők

polgárőrök.
közmunkások

falugondnok.
IKSZT
rnunkatárs

decenrber 5-
ig

decernber l6

decernber 16

decerrrber 16

Bontás falugondnok,
közrnunkások

decerrrber 17.



ELŐTERJESZTES
Ladánybene község ö n kormán yzat képvise lő_testü leténe k' 

2016, január 19-i ülésére

Tárqv: Előterjesztés a Ladánybenei Közös önkormánYzati Hivatal kÖztisztviselői 2016'

évi teljesítményxciveál11envéinex ala-p.;at képező kiemelt célok meghatározására

Előterjesztő:

Az előterjesztést készítette,

kardos Attila
polgármester

szádvári Erika
aljegyző



HATÁRozATl-JAVASLAT

Ladánvbene Közséq Önkormá.l]vzat Képviselő-testületének .../?016, (l..19,) határozata
6cizosÖnkormányzatiHivatalköztisztviselői2016.évi
teljes ítmé nykövetetményei nek a la pját képező céI o k meg h atá rozása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei Közös
önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016, évi teljesítménykövetelményeinek
alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg,.

a.) a képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a

hozott határozatok maradéktalan végrehajtása,
b.) a jogszabály módosítások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések

elsajátítása és azok jogszerű végrehajtása,
c.) a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a képviselŐ-testület és

bizotiságai döntéseinek előkészítése és vé9rehajtása során, a döntési
alternatívák feltárása és a legjobb döntések ajánlása,

d,) ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalÓsítása,
e,) pályázati források felkutatása, a pályázatok szakszerŰ, ésszerű

kidolgozása, költségtakarékos és jogszerű me9valósítása,
f.) költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a

KÖH és az intézmények vonatkozásában,
g.) önkorm ányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok

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

továbbképzésen való részvétel,
i.) a 2016-os önkormányzati rendezvények színvonalas, költséghatékonY

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

köztisztviselői 2016, évi egyéni teljesítménykövetelményeinek
meg határo zásár ól i ntézkedj en.

3. A képviselő-testület felkéri Kardos Attila polgármestert, hogy a jegyző 2016. évi

teljesítménykövetelményeit az 1. pontban jóváha9yott kiemelt célkitűzések
alapján állapítsa meg.

Határidő: 2016. január 19.

Felelős: Kardos Attila - polgármester



BeszámoIó a tanyagondnoki ter,ékenységről

A tanyagondrroki ter,ékerrység a községben 1999. 11. 01-én kezdődött. A feladatkör alapitó
okiratban lett rneghatározl,a. arnell,et azőía folyaínatosan Kisjuhász Istr.án tanyagondnok lát
el. A feladat ellátását az áIlatn gépkocsil,al, norrnatír,ár,al tárnogatia. A tarryagondnoknak a
feladatai r,égzéséhez az előlrt képzéseket ei kellett r,éoeznie. vizsgáznia kellett.

Feladatok:

o idősgon dozás: a tanyárr élő idős enbelek eliátása. segítése
(ebédszállítás, ber,ásárlás. gl,ógyszer katás_kőrházba. rerrdelőbe szállítás.
adott esetberr otthoni segités)

o iskola: tanl,án élő gl,elekek iskolába és ór,odába szá||ítása. rnajd délutánihazaszállítása.
az iskolai és óvodai ebéd szállítása, diákok tanulrrrányi versenyekle szállítása,

egyéb rendezvényeketr részr,étel.

o hivatal: ügyek intézése kecskeméten. vásárlás a hivatal részére, anyagbeszerzés
( OTP, fii ldirivatal, egyéb lrivatalo s helyek)

emell ett a kö zmunkások iránl,ítás a. munkájuk megszerl,ezése,
beszámoló az elvégzett murrkáról a Polgárrrrester úr részére,
az ű1, v égr ehajtandó feladatok egyeztetése.

A testületi ülésen részletesebben tájékoztatom a testületet.

Ladánybene, 20I 6. január I 4.
Tisztelettel:



..../2016. (l. ....) sz, KTFT. Normatív hat.
Kerekegyh ázi Bőbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Normatív Határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás, mint alapító és irányító szerv a
Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának ... számú Alapító okirat módosító
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt . számú Alapító okiratát jóváhagyja.

Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök
Határidő: azonnal

2.t Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Kerekegyházi BÓbita

Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 3312015. (Xll. 16.) számú KTFT. Normatív
határozatát - a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos
hiánypótlási felhívásában foglaltak teljesítése érdekében, valamint a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 6812013, (Xll.
29,) NGM rendeletben szabályozott kormányzati funkciók változása miatt - hatályon kívül
helyezi.

Felelős. Dr. Kelemen Márk elnök
Határidő: azonnal

3./ A Társulási Tanács felhatalmazza a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét,

hogy a változás bejelentést a Kincstár felé tegye meg.

Felelős: Vincze Miklós 1egyző
Határidő: azonnal

A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző
- pénzügyi.iroda
- Magyar Allamkincstár



Okirat száma: 7/O /201,6. (....)

Alapító okirat
m ó dosítás o kkal egys éges szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2O1-I. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szőlő Zo:-l évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése atapián a Kerekegyházi BÓbita Óvoda
alapító okiratát a következók szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

1,.1,, A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Kerekegyházi Bóbita Óvoda

1,. 1.2.rövidített neve : Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1,.2.1,.székhelye : 6 04 1 Ke reke gyhá za, P ark utca 1,

2. Aköltségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

Z.1,. A költségvetési szerv alapításának dátuma:]-995.09,01,

2.z. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszÜntetésére jogosult szerv

2.2.7.megnevezése : Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás

2.2.2.székl,telye : 6 04 1 Ke reke gyh á za F ő u, 47 / a

1,.Z.2. telephe

teleohelv megnevezése telephelv címe

I 604]. Kerekegyháza, Fő u,74,

7. 604]. Kerekegtháza, Andrássy u. 89,

3 604], Kerekewháza, Rákóczi u.70.

2.3. A köItsé ési szerv ioselőd költséevetési szervének

mesnevezese székhelve

1, Fülöpháza Óvoda 6042 Fülöpháza lózsef Attila u. ].,



5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 7992, évi XXXIII. törvény 23. § alapján
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bízza meg.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6,1,. A köznevelési intézmény

6.1.1,típusa: óvoda

6.1,,Z.alapf elad atá n ak jo gszab ály s zeri nti m e gn evezés e : óvo d ai neve l és

6.7.3.gazdáIkodásával összefüggő jogosíwányok: Az intézmény gazdálkodási feladatait
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 604], Kerekegyháza,Fő u.47 /a látja el,

intézmé

6.4, A feladatellátást szolsáló insatla

5.Z. A költséevetési szervnél alkalm tzásban álló személyek jogviszonya:

foslalkoztatási i osviszonv i o gviszonvt szab álv ozó i osszabálv

1
közalka lmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szólő !992. évi XXXlll

törvény

z munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szőlő201,2. évi l. törvény

3 megbízásos jogviszony PolgáriTörvénykönyv

6.2. A köznevelési intézmé ntezmenveí l

tasintézménv m e gnevezése tasintézménv címe

7
Kereke gyh ázi B őbíta Óvo da Fülöpházi
Taeintézménve

6042 Fülöpháza, József Attila u. ]_.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
ntezm

feladatellátási hely megnevezése
tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

I 604]- Kerekeíryháza, Park utca 1. óvoda 75

2 6041 Kerek egyháza, Fő u. 7 4. óvoda 104

3 6041 Kerekegyháza, Andrássy u. 89. óvoda 50

4 6041 Kerekegyháza, Rákóczi u.70. óvoda 76

5
Kerekegyházi Bóbita Óvoda Fülöpházi
Tasintézménve

óvoda 25

ate n on;

ingatlan címe ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a

Vagyon
használati ioga

az ingatlan
funkció|a, célja
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Ladánybene Község Onkormányzata
Kardos Attila polgármester úr részére

Ladánybene
Fő u. 66.

6045

TárKv: víziközművek fej lesáése

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

E-mail: info@bacsvíz,hu

Iktatószám: 00 1 1 59-00 112016,

Hivatkozva a 2015. év végén megtartott részvényesi egyeztetéseken elhangzottakra, a

víziköznrú fej le sáésekkel kapcsolato s an az alábbi táj éko ztatist adj uk :

A víziközmű-szolgáitatásrót szóló 2011. évi CCX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 29. § (3)

rendelkezésének értelmében a víziközművek fejlesáéséről az ellátasért felelős önkormrányzat

köteles gondoskodni. A víziköanű-szolgáItatás hosszú tívú biztosíÜatósága érdekében

víziközm-ű rendszerenként 15 éves időtávra gördiitő fejlesztési tervet (továbbiakban: GFT)
kell készíteni. A GFT beruhazasi, valamint felujítási és pótlási tervbŐl 

'Í11. 
Az

önkomrányzattal kötött bérleti-iizemeltetési szerződésből következően a GFT mindkét

munkarésiét - beruhazási terv, felujíüisi és pótlrási terv - az el7áásért felelősnek kell
elkészíteni és minden év szeptember 15_ig benyújtani jóvahagyásra a Magyar Energetikai és

Közmű-szab áJy ozési Hivatalhoz (tovabbiakban: Hivatal).

Társaságunk az eddigi ryakorlat szerint vállalja, hory - amennyiben az ÖnkormánYzat
írásban Áegbína - elkészíti és benyújtja a Eivatalhoz jóváharyásra a gördülő fejlesztési

teneto térítés nélkül.
2016. évben tervezési feladatot Qaű. évi gördiilő fejlesáési terv) II. negyedévben szeretnénk

elvégezri, hogy az eliátásért felelősöknek kellő idő maradjon - jogszabály szerint ez 30 naP -
a tervek véleményezésére és jóvahagyásara-

A GFT-ben szereplő munkák elsődleges pénzügyi fedezetét a víz, és csatornaűjban

rea,lizálódó használati díj @érleti űj) jelenti, melyet az ijz.emeltető frzet az Önkormányzat

részére.
A víziköznűvek fejlesztésére kell továbbá forűtarri a nem takossági felhasznalók által

megfizetett közmúiejlesztési hozzájarvlást. A használati díjból és közműfejlesztési

noűaiaralásból származő bevételeket az ellátásért felelősöknek elkülÖnítetten kell

kezelni. A Vksztv. 18. § (2) rendelkezésének értelmében az ellátasért felelŐsÖknek trárgYévet

követő marcius 31-ig ekzáoló jelentést kell a Hivatal részére benyujtani a használati díjak

felhasznátásáról. A jélentésnek tartalmaznia kell a víziköanrű fejlesáésre felhaszntÍlt Összeget

a műszaki tartalom megjelölésével, valamint azt, hogy az el}úlönített számlán melftora

összeg iáll rendeikezésre.

A tenezett fetadatok kivitelezésére és bonyolítására Társaságunk Önálló váÜalkozási

szerződés keretében felajánlja közreműködését.
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6OO0 Kecskemét, lzsáki út 'l 3
BÁcSVÍz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

Pf.:133.Tel,: 76/511 51'l , Fax: 76/481 2B2
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Amennyiben a Tisztelt Önkormányzat igényli, a víziközművek fejlesztésével, vaiamint a

vállalkozasi szerződéssel kapcsolatosan készséggel állunk rendelkezésiikre személyes

egyeáetés formájában is.

Trársaságrrnk részérőI kapcsolattartó :

o Szigeti Tibor szolgriltatási vezéigazgatő-helyettes, telefonszám:701333 1144, e-mail:

szigeti.tibor@bacsviz.hu

o Ivaskó Csaba beruházási és fejlesáési főmémök, telefonszám:701866 3399, e-maii:
ivasko,csaba@bacsviz.hu

Melléklet: Közbeszer zé si szakértői vélemény
Vállalkozási szerzödés (tervezet)
Felujítási és pótlrisi terv

Kecskemét, 2016, januar 1 3,

Tisztelettel: M
elnök - vezéúgazgatő

ö
nk! 
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vANIN

Szakvélemény

in-house beszerzések értelmezésérőt, eljárási kötelezettség alóli mentesség vizsgálatáról

S zer ződ ő; nÁC SVÍZ Zrt. tulaj dono s a (Örikormányzat)
Szerződés tárgla: közműfejlesztési beiuházások elvégzése a BÁCSVÍZ Zrt. álta|

Kérdés: a targyban nevezett, és a preambulum szerint részletezett szerződés kivétel-e a
Közbeszerzési törvény alkalmazás a aló l ?

preambulum:
Bácsvíz Zr1. az alábbi tényállashoz kapcsolódóan kérte a tárgyi állásfoglalást:

Tényállás: yalamely, a nÁCSrrÍZ Zrt-ben tulajdonos Önkormányzat a BÁCSYÍZ Zrt-vel ktván

szerződést kölni közműfejleszté§ beruházások etvégzésére. A szerződéskötéssel lrapcsolatban a

lözbeszerzésl ]aitelezettség az alábbiak szefint alalai:

A tárgi beszerués kívétel a Közbeszeruésí törvény alkalmazása alól - bár a becsÜlt értéke

udoŰIná -, mivel a Kbt. 9. § (1) t) pon$a atapján ,,in hotlse" beszerzésnek mlnősill, a szerződés

ki zb e s zerzé s i elj árá s l efo lyt a t á sa n é lhil me gkb t h et ő.

g.§ (1) t) az 5. § (I) bekezdésében meghatározott ajánlatlrerő szelaezet olyanJogí szeméIlyel kijtÖtt

,iroádérérr, am'ely felett az ajánlatWrő más ajánlatlrcrőklrel közösen a saját szervezetl egységei

felettthez hasonló iontrollt gakorol, az ajánlatkérők ló7ösen ddntő befolyassal rendelluznek
"annak 

stratégial céIjai meghatározásában és műtödésével kapcsalatos jelentős dÖntéseinek

meghazataláían, valámínt aűelyben közvetlen magántőlre-részesedés nincseru és amelY éves nettó

árievételének több mtnt 80%-a a kontroltt galarló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkcl) vag/ az

ajánlat6rő által e pont szerinl kontrolláIt más Jogl szeméIlyel latm vagl lölendő szerződések

telj e sít é séb ől szá rm azík;

Kérdés: Á fentietre teHntenel szülrséges-e az érintett Önkormányzatnak mint ajánlalkérőnek

allcalmaznia a Kbt-t a nevezett beszenésekre vonatkozó szerződés megkdtésére,,lag az a nevezetl

,,kivélel szabáIy" alapján megköthető közbeszerzésí eljat,ás lefolymása nélkal ls, kÖnetlenÜl a

nevezeít gazdasági szereplővel?
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vANTIN
C) a lözbeszerzésí törvény hatálya alá íartozik minden olyan beszerzés,

amelynek tárgya, a törllény tárgi hatólya alá tartozik, és...

Kbt. 8. § (1) Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az épltési vagy szolgáltatási

koncesszió-e'törvény szerinti megkötése. AközbeszerzÉsi szerzódés tárgya árubeszerzés, épÍtési beruháás

vagy szolgáltatás megrendelése lelret.

Kbt. 8.§ (3) Az építési beruháás a következő valamely munka megrendclése (és átvétele) az ajánlatkérÖ

részérőI:
a) az l. mellékletben felsorolt tevékenységek eglkéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagykivitele#se és

külön jogszabályban meghatrirozott tervezése együtt;
b) építmény kivitelezése vagy kivitelczése és Hilön jogszabályban meghatározott tervezésecgyÜtt;

c) ai ajánlatkér6 által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagY módon

történő kivitelezése.

Az kimondható, hogy a szelzödés a Kbt. 8.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a tÖrvény

tár gyi hatálya alá tartozik.

D.) a közbeszeruésí törvény hatáIya aIó tartozik minden olyan beszerzés,

amely nem esik a törvényben nevesített kivételek körébe, és.,.

Kbt. 9. § (1) E törvényt nem ketl alkalmazni:
i) az s. §'(i) bckczdisében meghatározltt ajánlatkérő slrrvezet otyanjogi szeméIlycl.kötött szerzödésére,

ámety feicti áz ajánlatkérö más ajánlatkérökkél kozosen a saját szervezetl egységci felettihez hasonló kontrollt

gyakórol, az ajónlatkérök közöscn döntö bcfolyással rendelkeznek rnnak shatégiai céljai rneghatÁroásában és

iiűrcaescvel kapcsolatos jelcntös dihrtéselnck meghozatalában, valamint amelybcn közvetlen magántőke,

részesedés nincsen, és arnity éves ncttó ár,bcvételének több mint 80%-a r konnollt gyakorló ajánlatkérÖvel

(rjánlatkérökiket) vagy az ajánlatkéró óltal e pont szcrint kontrolláh más jogi szcrnéHyel kötött vagY kÖtendó

szerzödések teljesítéséből sármazik;

Kbt. 9.§ (1) 
^z 

(l) bekczdés h!) pon$a alkalrnaásában azon ajánlatkérők 9191ébe1, 
amclyoknél az éves

nettó árÜvitel nÜ'értclmeáetö, az ajeniatkerO vagy 8z ajónlatkéró ÁttBl kontrottált rnás jogi szcmé|Y részére

végzett tevékenységck ellátÁsának arányát a" ur"al k"pciolatban a szerzödéskötést megelÖzÖ három évbcn

feÉerült korseiet-atapulvétetével kell mcgállapítani. Amennlben a szprzödés megkötését megelÖzÖ három

éwe vonatkozó-aa"tok n.m átlnak rcndclkelésrÓ, az ajánlatkéiönek valószínűsítenic kcll - clsősorban hitclcs

iialcti tervének bcmutatásával - az említett aóatokat.

Á t örl é ny l ln d okol ásó b ól:
A Jcuasla pontosltJa az ún. házott belüIi (in house) szerződéseh,e vonqtkozó kivéle\i szabáIyokat. A váItozatas

lidoka, hőgy az'úJ közbeszetzést irányeh,ekbe beemeléstv került az az eredetileg az EuróPai BÍróság

gakorlaúían kiaűkult konstrukc!ó, ezérl az trányelvk átültetése során az irányelvi szabálYokat át kellelt

|melni a Jawslatba (ennek eredménye peldául a'hatályos lötvényben nem szereplŐ, magántőke részesedés

íilalmára vonatkozó fordul al beemelése a J avaslat szivegébe).

A vóltoilaások kapcsán klemelendő, hog a Javaslat mar nem íaríalmazza a hatáIyos tö.t_"uéttY_azon előírásál,

or,ri$ ucrirt az'qJárlatkérővel szerzúő úrsaságnak az qjántatkérő ]00%aos mértéhű tulajdonában kell

t"nníe, arért a joiőben akár a könetlen tránylusl vagl |etügelet,t Jog is me§apozhatta e szerződéses

t onrt*t"tó qennilusat, fettéve, hogl a tavatáti eselkőiben enlítell tol,,ábbi fekételek ls marudéktalarul

megwlósúnak,
Az-enilltett váItoztatdsok melleu a javaslat klterjeszli a szerződéses konstrukcló alkalmazását. Az ÚJ szabúlYok

igr*, lehetővé leszik az tn houie szerződés ,,'ellentétes ll,ányú" megkOtését, valanint az Ún. ,,horizontúlls in

hZuri" szerződés megkötését. A Javaslat szeriit uglanis a konstrukció abban az esetben ls alkalmazhalÓ, ha a

közbeszerzés! szerzőiést a koníoltáltjogi szeméty ajdnlatkérőként etjárva hati nrcg afelette konn'ollt gtakorlÓ

iJánlatkéravel, vagt az ajánlarkérő áIŰ a Javáslá g. § (l) bekezáés h) pontJa szerint kontrollőtt más Jogi
személIyel.
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VANII\T

Amennyiben valamernyi fenti vizsgálati kérdesre vonatkoáan igen válasz adható, akkor tárgyban
jelzett szerződés a Kbt. szabályai szerint úgynevezett in-house szerzödésnek minősül, és mint ilyen,
nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

E körben szeretném azonban felhívni a figyeimet, hogy amennyiben a Bácsvíz Zr| az így kapott
rnegbízás alapján a tevékenységhez további beszerzeseket kell, hogy megvalósítson, akkot ez az ö
viszonylatában közbeszerzési kötelezettséget alapoz meg. Azaz tárgyi szerződés megvalósításához
szükséges Bácsvíz Zrt. á|talkötendö szerzödések a Kbt. hatálya alá tartoó szeródések, és a Kbt.
vonatkoó elöírásainak betartásával jöhetnek létre.

Budapest, 201 6. január 1 1.

\, . l r

.. J.**a* F^r............
Ád;;#Bg,,ili,

fe l e lö s akkreditált kö zb eszeruési szaktanác s adó (002 3 9)
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t. Felek egyrészről

Név:
Székhelye:
Teljes jogu képviselője:
statisaikai szám:
Adószám:
Számlavezető pénzintézet:
számlaszám:
-,iUgylntezo:

VÁLLALKOZÓÍ SZBRZÓDÉS

Ladánybene Község Önkormányzata
6045 Ladánybene, Fő u. 66.
Kardos Attila polgármester
0305786
15724698-2-03
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt,
l l732002-| 533 8239-00000000

SZERZ-......./001

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)o másrészről

Név: BACSVIZ Víz-
Székhelye:
Teljes j ogu képviselője :

Cégegyzékszám:
Adószám:
Szám|av ezető pénzintézeí:
számlaszám:
UgylnteZo:

és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénl,társaság
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

Kurdi Viktor elnök-vezéri gazgatő
03-1 0- 1 00039
10734102-2-03
Raiffeisen BankZrt,
1207 6903-00 1 65296-00800005
Ivaskó Csaba beruházási és fejlesáési főmérnök

mint vállalkoző (a továbbiakban Vállalkozó)

preambulum

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCD(, törvény (továbbiakban: Vksztv,) rendelkezéseit
szem előtt tartva Szerződő Felek egymással együtlműködve törekednek a viziközmű-fejlesztések
megvalósítására. Szerződő Felek a víziközmű-fejlesaéseket úgy valósítják meg, hogy érvényesüljön
az ellátásbinonság. az e|látási felelősség, a szolgáltatói felelősség. valamint a legkisebb költség elve.
Szerzódő Felek a víziközmű-fejlesáések megvalósítása során a kozOtttik 2015. június 18. napján
létrejött bérleti-üzemeltetési szerződésben (továbbiakban: Alapszerződés) foglaltakat betartva jarnak
el.

Megrendelő - a saját beszerzési szabályzatában, a közbeszerzésekől szóló 2011. ér,i CVn
törvényben, valamint a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak alapján-
Vátlalkozót, mint többségi önkormányzati és kisebbségi állami tulajdonban - de kizárólagosan
önkormányzati és állami tulajdonban - lévő gazdasági társaságot megbízza a Megrendelő által
jóváharyott felújítási és pótlási tervben szereplő (gördülő fejlesáési terv) munkák, valamint a

rendkívüli esetben felmerülő víziközmű fej lesztések me gvalósításával.

2. Szerződés tárgya

2.1. A szerződés tirgyát képezik a Megrendelő tulajdonában lévő és a Vállalkoző általr

üzemeltetett viziközművekhez kapcsolódó

2.1.1. aVkszfv, 30, §-ban meghatározott havária jellegű pótlások és felújítások,
2,I.2. a tervezett, nem havária jellegű pótlások és felújítások, amelynek tételes listáját a

mindenkor érvényes (tárgyév) gördülő fejlesaési terv (GFT) tartalmazza. valamint
2.1.3, a tárgyévben a Megrendelő, illetve a Vállalkozó által igényként megfogalmazott nem

havária jellegű pótlasok és felújítások, amelyekke! az érvényes GFT-I módosítják a
Felek.



5.

4.6. A 2.1.1. pontbarr hivatkozott felújítási, pótlási munkavégzést igénylő munkák esetében a
Vállalkozó jogosult a szükséges munkálatok azonnali megkezdésére, törekedve saját humán
és technikai erőforrásainak igénybevételére úgy, hogy a legkisebb költség elve
érr,ényesüljön. Amennyiben a felújítási. pótlási igén), megvalősításéúloz vállalkozó nem

rendelkezik megfelelő és szabad szakképzettségű belső humán erőforrással és a szükséges
technológiával, a Vállalkozó saját Beszerzési szabá|yzatában foglaltak szerint lebonyolítja a
megvalósításhoz szükséges versenyeáetési eljárást, a legkedvezőbb beszállító vagy
szo l gáltatást te lj esítő kiválasáásának célj ából.

4.7. Amennyiben az egyedi szerződés tárgya köáerületen bonyolítandó kivitelezési munka, úgy
vállalkozó köteles a munkaterületen érintett lakókkal. társasházakkal és vállalkozási
tevékenységet folytató egységekkel az ingatlanok megközelíthetőségének, az árufeltöltésnek
és egyéb, az érintettek részéről a tevékenységi körükkel összefiiggő igények időben történő
egyeztetésére, és az egyeztetésnek megfelelő feltételek biáosítására. A feltételek
biaosításáról Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdése előtt minimum 72 (hewenkettő)
órával az érintett tulajdonosokat. bérlóket, az érintett ingatlan használóit írásban,
szórólapokon. nyomtatványon vagy a helyben szokásos más, ellenóriáető módon értesíteni.
A vizlközmű szolgáltatás szüneteltetéséről történő értesítés szintén Vállalkozó kötelessége.
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkaterületen érintett tulajdonosok. bérlők
értesítésének elmulasáásából eredő, a Megrendelőnek és/vagy harmadik személynek okozott
mindennemű káíért.

Teljesítési határidők

5.1 , Kivitelezési munka kezdése:

A 2.1,1. pontban megielölt esetekben a hibajelleggel felmerüIést követően azonnal, a
műszaki szükségletnek megfelelóen.

A Z.LZ. és 2.1.3. pontban megjelölt esetekben a 3.1. pont figyelembevételével készült
árajánlat Megrendelő részére történő megküldését, és annak elfogadásáról szóló Megrendelő
visszaigazolásának kéz}tezvételét követő 8 munkanapon belül, vagy az árajánlatban szereplő
időpontban.

A 2.1.2. és 2.1.3. pontban megjelölt, köaerületen történó munkavégzés esetében a
munkakezdés időpontját a Vállalkozó a Megrendelóvel előzetesen egyezteti. A munka
ütemezésénél a VáIlalkozó figyelembe veszi a Megrendelői igényeket.

5.2, Kivitelezési munka befejezése:

A 2,I.1. pontban meghatározott havária jellegű munkák esetében a havária jellegű hiba
felmerülését követő munkakezdést követő legkorábbi, műszakilag indokolt időpont.

A 2.1.2 és 2.1 .3, pontban meghatározott beruházási munkák esetében a Megrendelő részére

megküldött árajánlatban a Vállalkozó meghatározza a befejezés dátumát. A Vállalkozó a
Megrendelő részére a tervezett beruházási munka kivitelezésének befejezésével
készrejelentési értesítést küld a 9. pontban megjelölt személy részére.

5.3. Vállalkozó feladatai:

- A 2.1.1 pontban meg)tatározott munkák esetében tételes kimutatás készítése;
- A 2.1.2. és 2,I.3. pontban meghatározott munkák esetében Megvalósulási

tervdokumentáció készítése 2 példányban, az alábbi taftalommal:
. megvalósulásijegyzőkönyv,
. építési napló (amennyiben aá jogszabály előírja),
r beépített anyagok műbizonylatai (kivéve havaria jellegű beruházások),
o beépített gépek gépkönyvei, garanciajegyei,
. építési munka esetében a megvalósulási tervek, amennyiben értelmezhető beméréssel
együtt;



8. Megrendelőmegbízottja

név:
telefon:
email cím:

9. Vállalkozó megbízottjai

név: Ivaskó Csaba beruházási és fejlesaési főmérnök
telefon: 7 0l866-3399
email cím: ir,asko.csabaía,bacsviz.}tu

Engedélyköteles tevékenység esetében felelős műszaki vezető:

név: Hudra-Kiss Zsolt
telefon: 70l978-9154
email c ím : ]; ll..lra. i<i s s. zscl itíli: bac s l, iz. i: u

10. Szerződésszegés

10.1. A fél szerződésszegést követ el. ha nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeinek
bármelyikét.

10.2. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért,

11. Elállás

11.1. Megrendelő a Vállalkozőhoz intézett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, küIönösen
abban az esetben, ha:
a) a Vállalkoző szerződéses kötelezettségeit súlyosan vary ismételten megszegi (súlyosnak

minősül az a szerződésszegés, amelyet a szerződés maga ilyenként jelöl meg, vagy
amely a feladatok (hataridőre történő) megvalósulását veszély eztetí);

b) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott határídőn belül nem tesz eleget a felhívásnak,
ho gy szerződés szerű köte l ezetts é geinek te gyen ele get;

c) a Vállalkoző fe|szőlítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasítást:
d) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a

Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel vagy - a fogyatékosság kiküszöbölésére
tűzött méltányos határidő letelte ellenére is - hibásan tudja elvégezni.

11.2. Az elállás az elállási nyilatkozat hatályosulása idején folyamatban lévő fázis
megkezdésének idópontjára visszamenőleg szünteti meg a szerződést.

11.3. A Vállalkozó szerződésszegése miatt bekövetkező elállás esetén a Vállalkozó kárainak
megtérítésére nem tarthat igényt.

11.4. Ha Megrendelő a szakszerűtlen munkavégzéshez a Vállalkozó tiltakozása ellenére
ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha ezzel a jogával nem é1, az utasításnak
köteles eleget tenni, de a MegTendelő kizárólagos kockázatára.

l l .5. A Vállalkozó jogosult a Megrende|őböz intézett nyilatkozattal elállni a szerződéstől, ha
a.) a Megrendelő szerződéses kötelezettségeit súlyosan megszegi,
b.) a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem, vagy nem hataridőben teljesíti.
c,) A Megrendelő fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul

vele szemben, beszünteti kifizetéseit.

12. Egyéb feltételek

12.1 . Amennyiben a Feleknél a GFT-ben feltüntetett munkákon felüli beruházási igény merül fel,
úgy egymás felé írásbeli egyeztetést folytatnak le. Az egyeáetés során megállapodott
módosításokat a GFT-ben vezetik át.



l. számú melléklet: Iktatószám:

BEJELENTŐ LAP

Önkormányzati közművagyont érintő, havária jellegű rekonstrukcióról

Kelt:

Bejelentő

Munkavégzés helye

Tulaidonos neve, címe

Ka pcsolattartó és elérhetősége :

Munka megnevezése:

M unkavégzés (tervezett) ideje: Kezdés:

Befeiezés:

szilárd burkolatott érint Igen nem

ÖK érintett kapcsolattartó neve elérhetősége

Munka iellege: Rekonstrukció x
!,..
E,pltesl

Gép, berendezés

TÁRGYI EszKöz ADATA|

Eszköz mepnevezése:

Fellelhetőség helye:

Leltáriszám:

Típus:

Gváriszám:

aÁcsvíz Zrt. MlR szám:

MUNKA LEÍRÁSA

INDoKLAS



3. számú melléklet:

Telj esítés igazolás (iegyzőkönyv)

Tárgy:

szerződés száma:

Teljesítés időszaka:

EIlátásért feIelős:

Ellátásért felelős képviselőj e:

Víziközm ű szolgáltató :

Víziközmű szolgáltató képviselője:

A felek közötti bérüzemeltetési szerződés alapján kérjük a bejelentett, önkormányzati közművagyont érintŐ,

..... időszakban feImerü]t alábbi rekonstrukciós munka elkészültének igazolását.
Elvégzett munka: pl. ..... db bekötővezeték kiváltás
Elvégzen munka értéke:
Nettó érték
27 %o áfa
Bruttó érték

Kelt:

BACSVIZ Zrt képviselője

Melléklet:

Ellátásért felelős nyilatkozata:

A fent meghatározott és a mellékletben részletezelí munkáknak a BÁCSVÍZ Zrt. részérŐ| történt elvégzését

igazolom, a számla a szerződés szerint benyújtható.
Megiegyzés:

Ellátásért felelős képviselőj e

Kelt:



4. számű melléklet: Kísérő levél tervezel

Ellátásért felelős:
Ügyintéző/PM

Ikt.sz.:
üi.:

Tárgy;

TiSáelt címzett!

Levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek Társaságunk által a víziközműveken időszakban

végzetlhaváriajellegű értéknövelő felújításokról, beruhazásokról szóló teljesítés igazolásokat,

A beruházások elszámolásához az alábbi dokumentumokat mellékeljük:

A csatolt kimutatás egyben a beruházások vagyon megbontása is, mely alapján, a számviteli szabályoknak

megfelelően, a műszaki és értékbeli adatok az Önkormányzat nyilvántartásába feivehetőek.

A teljesítés igazolást kérjük aláírva, címünkre 15 napon belül visszajuttatni szíveskedjenek!

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a teljesítés igazolások l5 napon belül Írásban nem kerÜinek

megkifogásoiásra, úgy a teljesítést elfogadottnak tekintjük, és a számlákat megküldjük az Onök részére-

Tisztelettel:

Kelt:

Mellékletek;

l0



Jelmagyarázat

BD bérleti díj





Jelnragyarázat

BD bérleti díj





Munkavéezés helve

Tulaidonos neve. címe

kapcsolatta rtó és elérhetősége:

Munka megnevezése:

M unkavégzés (tervezett) ideje: Kezdés:

Befejezés:

szilárd burkolatott érint ieen nem

ÖK érintett kapcsolattartó neve elérhetősége

Munka iellege: Rekonstru kció E pitesl

Gép, berendezés

TÁRGyt EszKöz ADATAI

Eszköz megnevezése:

Fellelhetőség helye:

Leltáríszám:

Típus:

Gyáriszám:

eÁcsvíz Zrt. MlR szám:

MUNKA LEÍRÁSA

lNDoKlÁs

2, számű melléklet:
Iktatószám:

BEJELENTÓ tAP

Önkormányzati közművagyont érintő, tervezett beruházásról

Kérjük a beruházás munkakezdésének szíves visszaigazolását. Amennyiben 8 napon belüla tárgyi témában
írásban visszajelzést nem kapunk, úgy a tervezett beruházás megkezdésének hozzájárulását elfogadottnak
tekintjük.

Kelt:

A beruházás megkezdéséhez hozzájárulunk.

Kelt:

Bejelentő

Ön kormányzat



12.2. A szerződés 9. pontjában megjelölt VáIlalkozó kapcsolattartója felelősséggeltartozik azért,

hogy Vállalkoző akivitelezési munkák munkaterületi iranyításrira felelős vezetőt alkal..maz,

amennyiben a jogszabályban előírt munkavégzés történik.

12,3. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, és a Felek között

hatályban lévő bérleti-üzem e ltetés i szerződés fennállásának idej e alatt hatályos.

12.4. A szerződésben nem érintett kérdésekben a szerződéskötés időpontjában érvényes Ptk.,

és e gyéb i devonatko zó j o gszabályok rendelke zései az irányadók.

12.5. Amennyiben a szerződés teljesítése során felmerült vita eldöntése békés Úton nem

lehetséges, úgy Felek a jelen szerződésből eredó jogvitáik elbírálására a Kecskeméti
Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől fiiggően a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos

illetékességét kötik ki.

12.6. Valamennyi jelen szerződéssel kapcsolatos módosítást és kiegészítést Írásban kell
rögzíteni, melyet mindkét Fé1 aláírásával megerősít.

12.7 . Jelen szerződés 2 példányban készült, melyből mindkét fél kap 1-1 eredeti példánYt.

12.8. A Vállalkozó jogosult a Szerződés létezésének tényét - minden megismert információ és

adat titokban tartása mellett - referenciaként felhasználni.

A szerződő felek a szerződésí annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal

mindenben megegyezőt. jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:
1 .sz. melléklet: Bejelentő lap Önkorm ányzati közművagyont érintő, havária jellegű rekonstrukcióról

2.sz. melléklet: Bejelentő lap Önkormányzatí közművagyont érintő, tervezelt beruházásrÓl

3.sz. melléklet: Telj esítés igazolás (jegyzőkönyv) minta
4.sz. melléklet: Kísérő levél tervezet

Ladánybene, 20l 6. Kecskemét,2016.

Ladóny bene Kö zség Ö nko rmány zatdn ak
képviseletében

Kardos Attila polgármest er
Megrendelő

Ellenjegyző:

képviseletében
Kur di Vikt or elnök-v e: ér i ga: gat ó

vúllalkozó

BACSVIZ Zrt.



- A kivitelezési munkák során együttműködés a
Megrendelő részéről megbízott kapcsolattartóval.

5.4. Megrendelő feladatai:

- A kivitelezési munkák során együttműködés a

Vállalkozó részérő l me gbízott kapcso lattartókkal ;

szerzódés 8. pondában megjelölt,

szerződés 9. pontjában megjelölt,

- A Vállalkozó által elvégzett munkák elIenértékének megfizetése.

6. Számlázási, fizetési feltételek

6.1. Megrendelő a vállalkozási díjat a 2.1.1. pontban meghatározott munkák esetében naptári

negyedévente kiállított szám\a birtokában fizeti meg Vállalkozónak az Alapszerződésben

rögzített bérleti díj számlázásához illeszkedóen: minden tárgynegyedévet követő hónapban

kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőig. A szám|ában feltüntetésre kerülő teljesítés
napja vonatkozásában az á|ta\ános forgalmi adóról szőlő 2007. évi CXXVII. sz. törvény

58. §-ában foglaltak irányadók.

6.2. Megrendelő a vállalkozási díjat a2.1.2 és 2.1.3. pontban meghatarozott munkák esetében a

Felek által igazolt teljesítési igazolás (3.,4.számú melléklet) alapján kiállított számla

birtokában fizeti meg Vállalkozónak. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése hiánytalan és

hibátlan, úgy a Megrendelő a teljesítés igazolást köteles 15 naptári napon belül kiadni. A
számlában feltüntetésre kerülő teljesítés napja vonatkozásában az áIta|ános forgalmi adóról
szőlő 2007. évi CXXVII. sz. törvény 55. §-ában foglaltak általános szabálya alkalmazandÓ,
amely szerint a teljesítés időpontja a teljesítést igazo|ő okmány dátumával egyezik meg.

6.3. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás hatósági (építési, vízjogi létesítési) engedély köteles,

úgy a vállalkozási szerződésben foglalt munkanem az Alta|ános Forgalmi AdórÓl szóló
2007. éví CXXVI. törvény 142. §. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak a|apján a fordított
adőzás körébe tartozlk. Utólagos adóvizsgálat ellenkező megállapítása vagy ellenkező tárgyű
állásfoglalás esetén a téves eljárást a szerződésben módosítják, valamint 3 napon belül a

számlát j avítj ák, és pénzügyile g visszarendezik.

6.4. Megrendelő a Vállalkozó által kiállított szám|ákat azok kiállításától számított 15 naptári

napos teljesítési határidővel megfizeti Vállalkozőnak az 1. pontban megjelölt szám|ájára.

Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által a 2.1. pontban hivatkozott munkálatokról
kiállított számlák összegeit pénzügyileg nem teljesíti, Vállalkozó egyoldalúan jogosult a

tárgyévi bérleti díjat a meg nem ftzetett számlák összegéig visszatartani és pénzügyi
kompenzálással élni. Amennyiben a tárgyévi bérleti díj összege nem fedezi a meg nem

ftzeteí1 összeget, annak forrását a következő évek bérleti díjai képezik. A kompenzáció
esetén történő beszámítás alapja a Vállalkozó által megküldött és a Megrendelő által

elfo gadott elszámo lás.

6.5. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót
késedelmi kamat illeti meg.

Garanciavállalás

a jelen szerzödés aláírásakor érvényes Ptk. szerinti

7,1. AVállalkozó jelen szerződés alapján azelvégzetí munkara a sikeres műszaki átadás-átvétel

időpontjától számított 12 hónap garanciát vállal.

'7.z. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jelen

szerződésben rögzített határidőre a hatósági elóírásoknak is mindenben megfelelően I.

osztályú minőségben elvégezte és a kivitelezett létesítmény a rendeltetésszerű hasmálatra

alkalmas.
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2.2. A munkák minősítése a Vállalkozó Eszközgazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint
történik.

2.3. A 2.1.1. pontban hivatkozott havária jellegű pótlási és felújítási munkák beruhazási összege
a hibajelleggel ttirténő felmerülés esetén számolható el. A tervezett pótlási és felújítási
összegeket a tárg.vévre l,onatkozó GFT tartalmazza, melyet a Megrendelő - Ellátásért felelős
tárgyévet megelőző évben elfogad.

3. Vállalkozói díj

3.1 4 havária jellegű felújítási, pótlási és rekonstrukciós munkák esetében a Yá|Ialkoző az
Arképzési és árajánlat adási szabá|yzatában rögzített meghatározott arakat alka|mazza.
Olyan munkák esetében, melyet a Vállalkozó Alvállalkozó bevonásával végez el, a
Vállalkozó a Beszerzési szabályzatában foglaltak szerint válasúja ki a bevonni kívánt
Alvállalkozót.

3.2. A tervezett pótlási és felújítási munkálatok esetében a vállalási ár L osáályú munkavégzésre
vonatkozik, átalánydíjas elszámolássalr, a dijat a Megrendelő által 15 napon belül elfogadott
ár aj ánl at tartalmazza.

3.3. A vállalkozói díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan:
- a Vállalkozónál felmerülő rnunkabéreket és járulékait;
- az elvégzett munkák megóvási költségeit;
- az építési munkákhoz kapcsolódó - Vállalkozőtterhelő - helyreállítási munkák költségeit;
- a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.);
- a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás költségeit:
- azajánlatadás és azátadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő költségeket;
- a garanciális és szavatossági körben végzendő munkák fedezetét;
- továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a Vállalkozó szerzódésszerű teljesítéséhez

szükséges.

4. Kivitelezési munka

4.1. A 2.1.1. pontban hivatkozott munkavégzésekről a munkavégzéssel párhuzamosan Vállalkozó
(az adott terület üzemmérnökség-, üzem vezeíője) tájékonada a Megrendelőt a 8. pontban
megadott személytlszemélyeket elektronikus levél formájában (1 . számű melléklet), melynek
kivitelezéséről utólagosan havi összesítőt küld Megrendelő részére, legkésőbb a
tárgyhónapot követő hónap 15 napjáig, elektronikus levél formában, a 8, pontban megadott
személy l szemé ly ek r észér e (2, szfunű m e l l ékl et).

4.2, A 2,1.2. és 2.1.3. pontban hivatkozott munkavégzések megkezdése előtt a Vállalkozó
árajánlatot küld a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendeló l5 napon belül írásban
nem jelez vissza a Vállalkozónak, úgy a tervezett beruhazás megkezdésénekhozzájárulását
elfogadottnak tekintendő.

4.3, Felek vállalják, hogy a 2.1.2. és 2.1.3. pontban foglalt, hatósági engedély birtokában
végezhető munka megkezdésekor a jogszabályi előírásoknak megfelelően építési naplót
nyitnak, azt vezet7k, a fontosabb eseményeket rögzitik. Az építési naplóban rögzítettek
ellenjegyzésére Megrendelő részéről a 8. pontban meg|elölt személy/személyek és/vagy
külön megbízással más személy jogosult/tak, Vállalkoző részéről a 9, pontban megjelölt,
jogosultsággal rendelkező személyek jogosultak építési naplóvezetésre. Ebben az esetben a

Vállalkozó jogszabályban előírt jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt biaosít.

4.4. Vállalkoző a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe vehet, de az alváI|alkozó á|tal
v égzetl munkákért saj átj aként felel.

4.5. Megrendelő eáton nyí|atkozza, hogy a GFT-ben meghatározon pótlási és felújítási munkák
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Megrendelő a víziközmű pótlási és

felújítási igényeket a vízlközmű beruházások megvalósításara elkülönítetten kezelt bérleti
díjból finanszirozza.





VANIN
MANAGEMENT 0ONSULT|NG

Mind az ln huse szerzŐ!éselr, mind az ajtinlatkérők közölti egliitlnríiködél tekintetében - azon uniós iúnyelli
elŐÍrásola'a figlelennel, nely az eulltett tevékenységek százalékos arányának megállapitásához az álíagos
összárbevétell vagl nlás megfelelő, tev,ékertység alapú-nérővdmot, pétdáil a retaúis jigi szenléIynélvagi az
qjánlatkérő szerl,nél a szerződés odattélését niqetőző három'évben a szolpáháőok áruí és éífiési
beruházósok miat!.fglmerü!ő költséoeket kell ligelembe vennl _ ajataslat ,.öéiti, hog, "-, ojá,rhlkil&
esetében, amelyeknéI az éves netló árbevéle! nem erUnterheó, iz qjánlatkőő vagt*az aldilakarő ahat
kontrollált más Jogl szeméIy részére uigzett tevekenységek ehátásáiak arányát aí azzal'kapcsolatban a
szerződéskötést megelőző három evben felmerüIt költségek alapul uételélel-kelt megállapínni tg, § (7)
bekezdés],

Amenrryiben a részletes vizsgálatok a fenti könilmények mindegyikének fennállását igazolják, a
kivétel szabály alapján a vizsgált szerződés a Kbt. kivételi körébe tartozik, es letrejtlttén"i n.m
feltétele közbeszerzési eljárás lefolytatása

E,) a közbeszerzésí törllény hatálya aIá tartozik minden olyan beszetzés,
amelynek eglbeszámítás szerintí értéke (becsült érték) a vonatkozó eljárásí határértéket
meghaladl'a.

A rendelkezésre álló információk alapján, illetve a vizsgálandó kérdéssel összefiiggésben e körre a
vizsgálat nem terjed ki.

Részletes viesgálat a szercődésmódosítís Kbt. hatálya alá trrtozásrót

A hatályos Kbt. alapján az alábbiak vizsgálandók az &intett Önkorrruányzat és a Bácsvlz Zrt,
esetében, a tárgyi szcródéssel összefttggésben:

1) ajánlatkérő szerlezeí olyan Jogl személlyel katau szerződésére, anely felett az aJánlatkérő
más aJánlatkérőkkcl közösen a saját szervezetl eglségei felettihez hasonló kontrollt
glakorol
Azaz fennáll-g hogy az érintett Öntcorrrrenyzat a többi tulajdonos Örrkormányzattal egyiitt,
Bácsvíz Zrt. felett a saját szervczeti egységeihez hasonló kontrol,lt gyakorol;

2\ az aJÓnlatkcrők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stral,égtal céIjai
me ghalárczasáb an é s műkö désével lrapcsalato s J el entős ddntése lnek meghozatalában,
Azaz fewÁlil-c, hogy az érirrtett Önt<Órn,enyzat a többi tulajdonos Önkórmá,nyzattal ogyiitt,
döntö befolyással rendelkezik az Bácsvíz Zrt. stratégiai cé§ai rreghatfuozásában és
működésével kapcsolatos jelentós döntéseinek nreghozatalában;

3) val a rn í nt amelyb en kö net-Ien ma gánt ő,lre-részesedés nlncs en,
Azaz fonnáll-e, hogy a Bácsvíz Zrt-ben közvctlen magántóke részesedés nincsen;

4'1 és amely éves nettó árbevételének több mint 80oÁ-a a lantrollt glakorló ajánlatkérővel
(aJánlarkérőkkel) vagl az ajánlatkérő által e poní szerlnt kontrollált nás Jogí személlyel
lút ö t t v a gl lcö t e n dő s ze rző dé sek t elj e s ít é s éb ő l szőr m a zlk
Azaz ferrnáll-e, hogy Bácsvíz Zrt. árbevételének lega,lább 80%-a az érintett
Önkormányzattal, il,lctve a többi tulajdonos Önkorrnányzattal kötött §zeródé§Ml
sármazik, származott az elrnúlt 3 évben.
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VAI§IN
l .-. ,-

Kiindulás

A közbeszerzési törvény hatálya alátattoztk minden olyan beszerzés

Kbt. 4. § (i) A meghatározott értékhatárokat eléró értéhi közbeszerzési szerzödés, illetve építési vagy
szolgáltaüsi koncesszió megkötése érdekében az 5J. §-ban ajánlatkérőként meghatározott szervezetek az e

törvény szerinti közbeszerzési vagykoncessziós beszerzési eljárást kötelesek lefolytatni.
(2) A közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési eljárást, építési vagy szolgáltatási koncesszió
megkötésére koncessziós beszerzési eljarást kell lefolyatni.

Á,) amely közbeszerzésí szerződés, és

B,) amelyet a törvény alanyi hatálya aIá tartozó szeryezet rendel meg, és

C.) amelynelc tárgta, a törvény tárgyt hatáIya aIó tartozik, és

D.) amely nem esik a tönényben nel,esített kivételek kijrébe, és

E,) amelynek egybeszámítas szerintl értéke a vonatkozó eljárásí határértéket meghaladja.

Részletes vlzsgálat a szerzödés Kbt. hntálya alá tartozásrút

A.) a közbeszeruésí töruény hatólya alá tartozik minden olyan beszenés,
amely 1, l s szt e rhe s sze rződé s, és,.,,

Kbt. 3. § E töryéBy rlkrlmazísábrn:
24. közbeszerzésl szerződés: e törvény szcrinti rjántatkérö által, írásban megkötött, árubeszerzésre,

szolgáltatás rnegrendelésre vagy építési beruházasra irányuló visszterhcs szerzódés;

A kérdésben §z€replő szerződés tehát közbeszerzcsi szerzódés.

B.) a kiizbeszeruési tönény hatólya alá tartozik minden olyan beszerzés,

amelyet a önény alanyl hatálya aIá tartozó szeryezet rendel meg, és,,,,

Kbt 5. § (l) E törvény alapjárr közbcszcrzési eljárús lefolyatásrira kötelezcttck:
a) a minisdérium,
b) a Kormány áltel küclölr központl bcszerzö szerv,
c) az állam, minden köItségvctési §?Érv, 8 közalaplwány, a helvi önkormánvzat. a

nomz€tisé8i önkonnán5zat, a holf és ncmzctiségi önkor,márrpatok társulása,

ónkormányzati társutás, a lérségi fejlcsztési tanócs,

Bármely helyi önkormányzat tehát, a Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján,

hatálya aló tartoá szervezot.

helyi és országos
a terülctfejlesztési

a törvény alanyi
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.(, ,Eetr5vlz
Vállaikozasi szerződés tervezetiinket leveliink mellékleteként küldjük véleményezésre és
jóváhagyásra, Kérjtik, az I-8. pont hiányzó adatainak kitOltését követően 2 példány szerződést
aláírrásukkal ellátva címiinkre meglnildeni szíveskedjenek, 2016. január 31-ig. Metlékeljíik
továbbá a 2016. év felújítási és pótlrisi tervét. A 2016. éwe benffitott gördiilő fejlesáési
tervek jóváhagyasa a Hivatal részéröl folyamatban van.

A Vkszfv. 30. § rendelkezése alapjan a víziközmú-szolgáltató a vállalkozási szerződéstői
fiiggetlentil köteles és jogosult elvégezni a hibajelleggel váratlanul jelentkező, de
számvitelileg értéknövelő beruhazásnak minősülő munkrákat, melyek elmaradasa az ellátás
biáonságát veszéIyezteti vagy karveszéllyel fenyegetnek. Az ellátásért felelős a felmeriilt,
indokolt költségeket köteles megtédteni.

Levelünkhöz mellékeljilk aú., a közbeszerzési szakértő által összealiított véleményt, amely
szerint a tulajdonos önkormrányzatok a BÁCSVÍZ Zít-t - mint nemzeti tulajdonban lévő
vállalkozást - még aközbeszerzési értékhaüírt elérő munkák esetében is versenl,eztáés nélkíil
megbízha§ák, az un. in-house konstrukció keretében. A szakmai vélemény végén
megfogalmazott 4 kérdés teljestilése az alábbiak alapj:án fennáll:

1. Tekintettel arTa, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. minden tulajdonosa a Kbt. szerinti
ajánlatkérönek minősül, továbbá a szewezet felett a legfelsőbb szintti kontrollt a
tulajdonosok alkotta Közgyűlés gyakorolja, a feltétel teljestil,

2. A BÁCSVU Zrt. Alapszabáiya szerint a Tiársaságot érintő stratégiai kérdésekben a
Közgytílés, illetve a Közgytílés altal kinevezett Igazgatóság dönt.

3. A BÁCSVÍZ Zrt. 100%-ban telepüési önkormányzatok, illetve a magyar állarrr
tulajdonában álló (nemzeti trrlajdonban lévő) gazdasági társaság, amelyben közvetlen
magántóke részesedés nincsen.

4. A BÁCSVÍZ Zíi. éves nettó arbevételének több mint 80%-a a tulajdonosokka] kötött
tizemeltetési szerződések alapjan beszedett víz- és csatomadíjakból szármLazk,
amelyet az aIábbi táblázat szenrléltet. A 2015. iDleti év számvitels, zfuása még nem
történt meg, de az 1-I1. havi adatokból látható, hogy ebben az évbenis te§esülrei fog a
kritérium.

Időszak

Víz- és csatornaszolgáltatásból
szírmazó nettó árbevétel

aránya a Társaság teljes nettó
árbevételére vetítve

(%)

2012. év 93,61

20t3. év 90,84

2014. év 87,22

2015. 1-11. hónap 84,15

t-P-]l UKAs l

L.rl
005Számlaszám: 12076903-00165296-00100006 v iz -a iÖ v Ő n k !
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1,
6041 Kerekegyháza, Park utca 1. 2Z70 /3 használati ioe óvoda

z 6041 Kerekegyháza, Fő u.74. 745 használatijog óvoda

3
6041 Kerekegyháza, Andrássy u.

89.
1,20 használati jog óvoda

4
6041_ Kerekegyháza, Rákóczi u.

70,
905 használatijog óvoda

5
6042 FüIöpháza, József Attila
u. 1.

100 használati jog óvoda

7 . Zárő rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezze| egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 25. napján kelt alapító okiratot
visszavonom.

Kelt: Kerekegyháza, 20 1,6. január .,,.,

Dr, Kelemen Márk Csaba elnök

P.H,



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás

3.7.2,székhelye: 6047 KerekegyházaFő u. 47 /a

3.2, A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás

3,2.2,székhelye: 6041 KerekegyházaFő u.47 /a

4. Aköltségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairó| szóIő 2077. évi
CLXXXX. törvény 13 § [1) bekezdés 6. pontban foglaltak szerint

4,3, A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről' szólő 201,1,, évi CXC,
törvényben és a vonatkoző egyéb jogszabályokban foglaltak szerint ellátja: óvodai
nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése-oktatása

lölése

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kerekegyháza Város és

Fü l ö pháza Közsé g közigazgatás i területe
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: vállalkozási

tevékenységet nem folytat

4.2. A költsésvetési szerv főtevékenvsésének államháztartási szakásazati besorolása

szakágazat
száma

szakágazat m e gn eve zé s e

I 85 ].020 óvodai nevelés

4,4, A költsésvetési szerv alaptevékenvsésének kormánvzati funkció szerinti megie

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 0160B0 Kiemelt állami és önkormánvzati rendezvények

2 04L23I Rövi d időtartamú közfo slalk oztatás

3 04t233 Hosszabb időtartamú közfoelalkoztatás

4 09 1 110 óvodai nevelés, eIlátás szakmai feladatai

5
097IZ0 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,

ellátásának szakmai feladatai

6 091,1,40 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

9 1,04037 Intézménven kívüli eyermekétkeztetés



Okirat száma:I/OM/201,6, (I. ...)

Módosító okirat

A Kerekegyházi Bóbita Óvoda a Kerekegyháza Város Önkormányzata által 2oL4.
szeptember 25. napián kiadott alapító okiratát az államháztartásról szőlő 2o1L évi CXCV.
tÖrvény B/A. §-a és a nemzeti köznevelésről sző|ő 20IL évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapián - Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
....12016. (I. ....) sz. KTFT. Normatív határozatra figyelemmel -a következők szerint
módosítom:

L Aza|apítő okirat 10 pontja - mely a módosított okiratban2.2. pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés Iép:,,A köItségvetési szerv alapítására, átalakítására,
megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: 2,Z1. Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó Társulá s 2.Z.2. székhelye: 6041 Kerekegyháza F ő u. 47 f a"

2. Az a|apítő okirat 24 pontja - mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel -
helyébe a következó rendelkezés Iép:

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Kerekegyháza, 2076. január ..,.

P.H.

költséevetési szerv ala véke kormányzati funkció szerinti me lése

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

I 016080 kiemelt állami és önkormánvzati rendezvénvek

2 041,231, Rövid időtartamú közfoelalkoztatás

3 047233 H osszabb időtartamú közfo slalk oztatás
4 091 1 10 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5
091,1,20 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,

ellátásának szakmai feladatai

6 091,1,40 ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

7 0960 15 Gvermekétkeztetés köznevelési intézménvben

B 096025 M unkahelvi étkeztetés köznevelési intézménvben

9 L04037 Intézményen kívüli gvermekétkeztetés

Dr. Kelemen Márk Csaba elnök







Ladánybene Község Polgármesterétől
Ladánybene

ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testü letének

2016.január 19- i ülésére

Tárqv: Előterjesztés a Ladánybenei Közös Onkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016.
évi te|jesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására

Tisztelt Képviselő-testü Iet!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv,) 130. §-
a értelmében - az előző évekhez hasonlóan - 2016. évre vonatkozóan is meg kell határozni
a közigazgatási szerv kiemelt céljait. Ennek, valamint a köztisztviselő munkakörének
figyelembevételével meghatározott, egyénre kidol9ozott teljesítménykövetelmények
alapozzák me9 a köztisztviselő m u n kateljesítményének éves értékelését.

A te|jesítményértékelés lényege a köztisztviselő teljesítményének folyamatos figyelemmel
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 va|amennyi köztisztviseló megismeri, elfogadja és támogatja a helyi
ön kormányzat szándékait, célkitűzéseit.

Az így megfogalmazott célok az önkormányzat működésére, a közszolgáltatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a Tisztelt
Képviselő{estü let által megfog almazott feladatok vég rehajtására terjed hetnek ki.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, s a
határozati-javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Ladánybene,2016, január 1 1.

kardos Attila
polgármester
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díszek. világítás
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Műsor
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IKSZT
munkatárs
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december 3.



Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
6045 Ladánybene, Fő utca 66,

Te lefon : 7 6 l 555 -065, E mail : lbe n e & l a de.ny be n *. tr:

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene község közösségi programjai 2016. évre

Tisztelt Képviselő-testü let !

Ladánybene község közösségi programjai a 2O1-6. évben hasonlóan alakulnak a tavalyi évhez,

azzal a változással, hogy ebben az évben Falunap helyett Lecsófesztívál kerül megrendezésre,

Rendezvényeink célja minden generációt bevonni a készülődésbe és megvalósításba ís, 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 megta rtására,

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 a falunap, azonban a képviselő-testúlet 2015. évidöntése

értelmében minden második évben kerül megrendezésre. E helyett ebben az évben a

Lecsófesztivált tervezzük, az előző évhez képest nem szeptemberben - figyelembe véve az

időjárást - hanem augusztus utolsó hétvégéjén.

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, az 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 nyugdrjas klubot és a Ladánybenei Bene Vitéz

Általános lskolát kérjük fel. (március ].5,, október 6., október 23,, június 4,)

Fent leírtak alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2016. évi rendezvénytervet

megvitatni, valamint a javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Ladánybene ,201,6. január 8.

Tisztelettel: Kardos Attila - polgármester





Előterjesztő: Kardos Attila polgárnrester
Előkészítésért felelős: Szádr,ári Erika aljeg.vző
Előkészítésberr résztvevő: Kerekes Tiborrré gazdálkodási előadó
Előzetes bizottsági tárgl.alás: Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

3. Tájékoztatatő a2016. ér,i költségvetés III. negl,edéves gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésér1 felelős: Szádvári Erika jegyző
Előkészítésben résztver,ő: kerekes Tiborrré gazdálkodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

1. Egyebek

2016. november - közmeghallgatással egybekötött képviselő-testüIeti ülés

1. Beszámoló a parlagfű elleni r,édekezésről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádr,ári Erika aljegyző
Előkészítésben résztver,ő: Selypes lzabella munkaüg5,i előadó
Előzetes bizottsági tárgl.alás :

2. Beszámoló a2a16.I- ilI. negvedér.es közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: polgárnrester
Előkészítésért felelős: Szádr,ári Erika allegyző
Előkészítésben résztvevő: Selypes lzabella munkaügyi előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás:

3. Az lzsák-Kom. Kft. beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Iszák-Kom Kft. üglvezetője
Előzetes bizottsági tárgyaiás :

1. Egyebek

20í6. december

1. Ladánybene Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének év végi
módosítása
Előterjesztő: polgárrnester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdáIkodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottsá-

2. A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljeg7,ző
Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :



2016. május

2,. Beszámoló Ladánybene Község közbiztonsági helyzetérőI
Előadó: a rendőrség képviselői

L Óvoda yezetői páIyázat elbírálása
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészítésben résztr.el,ő :

Előzetes bizottsági társyalás:

T ájékoztató a Ladánybenei
Előterjesztő:
Előkészítéséfi felelős :

Előkészítésben résztver,ő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

T ájékoztató a Ladánybenei
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészítésben résztver.,ő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

Eg_vebek

1. Ladánybene
módosítása

Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

3. Beszámoló a
munkájáról
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészítésben résztvevő :

Kardos Attila polgárrnester
Szádr,ári Erika alj egl.ző

..--
Ugvrendi Bizottság

Kardos Attila polgármester
S zádv ári Erika alj e gy ző

l_:'].. 
Dávid adóügyi előadó

3. Polgárőr Egl,esüIet működéséről
Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző

i:l_.. 
Gábor egl,esület elnöke

Football Club működéséről
Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika alj egiző
egyesület elnöke

2016. június

Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi - és Ellerrőtző Bizottság

5.

2. Beszámoló Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2016.I. félévi adóügyi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás :

Ladánybenei Csiribiri Ovoda 2015-16-as tanévben végzett nevelési

Kardos Attila polgármester,
S zádvári Erika al1 e gy ző
Y ida Lászlóné megbiz. óvodavezető



1. Előterj esztés Ladány,,ben c
tlőterjesztő:
Előkészítésért felelős :

El őkészítésben lésztver,ő :

Előzetes bizottsági tár,evalás,

2. Előterjcsztés Ladánl,benc
rendeletének módosítására
ElőLeriesztő:
Előkészítésért felclős :

E]őkószítésben résztver,ő :
Előzetes bizottsági tárgl,alás :

3. Tájékoztatő az önkormányzat áItal
elszámolásáról

Előterjesztő:
Előkészítésért 1blelős :

Előkészítésbetr résztvevő :

Előzetes bizottsági 1árgy6]65,

Előterjesztő:
Előkészítésért felelős :

Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottsági tárgyalás:

5. Ep5,ebek

2016. február

Község Önkormánl,zatának 2016. ér,i költségr.etésére
Kardo s Attila pol gámester
Szádvári Erika alje95,75
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi - és Ellenőrző Bizotíság

Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési

Kardos Attila polgártnestcr
Szádvári Erika al jeg,vző

Kcrekes Tiborrré gazdálkoclási előadó
Pénzüg,vi - és Ellenőrző Bizottság

2015. ér,ben támogatásban részesítettek

Kardos Attila pol gármester
Szádvári Erika al jegl,ző
Kerekes Tiborrró gazdátkodási clőadó
Pénzügl,i - és Ellerrőrző Bizottság

4. Előterjesztós Ladánybcne Község Önkormányzat települési támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet felülvizs gálatára

1. Előterj eszt és az intézményi térítési
Előterjesztő:
Előkészítésért felelós :

Előkészítésben résztvevő :

Előzctcs trizottsági tárgyalás:

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Jurászik Erika előadó
Ügyrendi Bizottság

zarc. március

d íj ak felü lvizs gálatár a
Kardos Attila polgármester
S zádvári Erika aljegyző
Ordasi Edit pénzügyi előadó
Pórrzügyi - és Elleniírző t}izottság

2. Pályázat kiírása az óvodavczetői állásra
Előtcrjcsztő:
Előkészítésér1 f-elelős :

Előkészítésberr résztvevő :

Előzetcs bizottsági tárgyalás:

Kardos Attila polgárrrrester
Szádvilri Erika aljcgyző
-,:-- -

Llgyrencli Bizottság

3. Napköziotthonos óvoda beiratkozási időpontjának megh atározása
Előterjesztő: Szádvári Erika aljegyző



Ladánybene Község Polgármesterétől
Ladán,vbene

ELÓTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testüIetének 2016.január 19.-i

ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország lrell,i ön_triornrárryzatairól szóló 2011. éi,i CLXXXH. törr'érr,v 44. ,S-u

szerint a képviselő-testület szükség szerint. az SZMSL-ben rneglratározott szárnÚ. de

évente legalább 6 ülést tart.

A képviselő-testület rrrűködésének alapja a munkaterr,,
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5l20ll. (V. 26). rendeletének
7. § (1) bekezdése alapján évente legalább 10 ülést tart. saját rrreghatározott munkaterve
alapján.
A rrrunliateru tervczetét a polgárrnester irárryításával - a jc_qyző állítia összc. s a

polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

A rnr_rtiliatetv tafialnrazza a tervezett testületi üIések rrapirerrdjét. idejét. elííadót. az

clőltészítésért í-elelős ner,ét.

A képviselő-testület az ér,es nrunkatervről mindcrr évben egyszerű szótiibbségpcl lratároz.

Előtcriesztésenrmel együtt a képviselő-testületet tlrjékoztatorrr a 2015. Óvi képviselŐ-
test|ileti nrurrkáról :

A képviselő-tcstület 2015. évberr ] 2 alkalomrnal ülésczett. valamint 4 záft ülést taftott.

Közrneghallgatást 2015. november 24-i ülésen tartott a képviselő-testülct.

A kipviselő-testület a7 üléseirr 7I lratározatot hozott. valatnitrt 17 ön-ktlrmátrvzati

rendeletet alkotott.

Kérern a képviselő-testületet, hogy a 2016. évi murrkatervre vonatkozó javaslatait,

észrevételeit tegye meg és fogadja el a munkatenlet.

Ladárr.vberre. 20l6. iarruár 7.

Kardos Attila
polgárnrcster





Ladánl-bene Község Polgármesterétől
Ladánvbene

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormánl,zat Képviselő-testülctének 201ó. január 19.-i

ülésére

Tisztelt Képviselő-testüIet!

Ladány§gne Község Önkorrnánvzat I(épr;isclő-testülete 412007. (VI. 14,) önkorrrrányzati
rerrde letér,el rrrcgalkotta a lrell,i építési szabáh,clkról szcilci rerrdeletét, r,alanrint 4?l?007 .(V.
14.) ilatárcrzatával elíbgadta a tclcpülés tendezési tervét.

A településlendezési eszközökrrelt a nr(lclosítása az örr_liorrrrárryz,at gazdasági plogramjábarr
nreíIfOgalnazott elvek érr,ényesítésc. r,alanrint váIlalkozói kér,elerrr alap.ján sz[ikségessé vált.

1. A rrródosítás a település központjában lévő piactér kialakítása miatt szükséges" amely
szerint a jelenlegi 134-es lrelyrajzi számon lél,ő piactér bői,ítésének lehetőségét
tartalnazza.

2. A riródosítás ugyancsak a faluközpontot érinti. Azitt elhelyezkedő 1211,Illetye 4212,

hrsz-ú telkek egy vállaikozil tulajdorrábarr t,atutak. Ezek az ingatlarrok eltérő

besorolása miatt nen összevcrnhatciak, beépítisi százalék nijvel]rető. illetve nem
riyú.jtliató be rá páiyázati tántogatási igény, ha nenr CI{SZ. teriiletről beszélürrk.

A fcrrti rrróc]osításokat - jelerrlcg érvényberr lévő jogszabályok íigyelernlre vételével - 2016.

november 3O-ig ki kell hirdetnie a képviselő-testületnek. Ez az eljárás ún. ..egykörös eljárás"
keretében megvalósítható. amelynek lebonyolítását az Epítészműhely Kft. Kecskemét
r,égezné el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előteriesztést vitassa meg. s az alábbi
lratározati-j avaslatot íb gad.j a e1.

Ladárrytrcrre. 2016. január 14.

Tisztelettel:

Kardos Attila
polgárrrrester









1í, Egyebek

Kardos Attila - polqármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 2009-ben már
elkezdte a hivatala az építési telkek kialakítását, most a bevezetésre kerülő CSOK miatt
ismételten napirendre kelltúzni ezt a kérdést,

dr. Rácz lmre Gábor - alpolqármester: a kecskeméti telekárak irreálisan magasak,
vélhetően sokat fognak a környező településeket telket keresni

TÓth Árpád - képviselő: kérdezte, hogy megoldható lenne-e a sportpályán egy közvilágítási
lámpát felszerelni?

Kardos Attila - polqármester: a közvilá9ítás önkormányzati feladat, megoldható a
közvilá9ítási lámpa elhelyezése.

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: jelezte, hogy a Batthyány utca sarkán sincs
közvilágítási lámpa.

Kardos Attila - polqármester: a két kérdést komplex kell kezelni.

Mátvás Ferenc - képviselő: emlékeztette a képviselóket, hogy az önkormányzat és az
általános iskola is nagyon jó hangtechnikával rendelkezik. Oda kell figyelni arra, hogy ne
csak a technika, hanem a technikus is jó legyen. Ki kell valakit tanítani| A Falukarácsonykor
sem volt megfelelő a hangosítás.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Lecsófesztivál fellépőjét körültekintóen kell kiválasztani.
A honlap állapota felújításra szorul, elavult, oda kell rá figyelni!
A Hírmondót jó dolognak tartja, azonban nem mindig aktuális adatokat tarta\mazza. Az
aktuális híreket a honlapra is fel kelltölteni.

Kardos Attila - polgármester a képviselő-testület ülését 18.10 órakor bezárta,

Kmf.

, 
,t_, .._t

kardos Attila
polgármester

í .\
i ,, '.._i -- +-, --l^:. -*_ z-!,- ,_ -

szádvári Erika
aljegyző



A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 7/2016. (I. 19.)
határozata
amezőri szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáró!

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőri szotgátat 2015.
évi munkájáróI szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. január't 9.

8, Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polgármester: az előző képviselő-testületi ülésen a képviselők elfogadták
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központ alapító
okiratát, amely a Kincstár jelzése alapján felülvizsgálatra szorul.

A képviselők részéről hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket,

A képviselő{estület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta.

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 8/2016. (l. 19.)
határozata
a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntésének jóváhagyásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzata a Kerekegyháza és Térsége Feladatettátó
Társulásnak eIfogadásra javasolja a Humán Szolgáltató Központ alapító okiratára
tett módosító javas latot.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. január 19.

9. Ladánybenei Értéttar Bizottságról szó|ó döntés felülvizsgálata
E!őteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos elmondta, hogy a képviselő{estület 2015. november 24-i
ülésen tárgyalta a Telepúlési Ertéktár Bizottság létrehozásáról szóló elóterjesztést. A döntést
a Kormányhivatal jelzése alapján indokolt felülvizsgálni, mivel a határozatból nem
egyértelmű, hogy a bizottság az Mötv. vagy nemzeti értékekról szóló kormányrendelet
alapján hozzalétre.



HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 20,í6. évi teljesítménykovételményeinek
alapját képező kiemelt célokat az a\ábbiak szerint határozza meg:
a.) a képviseló-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a

hozott határozatok m a radéktalan vég rehajtása,
b.) a jogszabály módosítások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések

elsajátítása és azok jogszerű végrehajtása,
c.) a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a képviselő-testület és

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

d,) ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása,
e,) pályázati források felkutatása, a pályázatok szakszerű, ésszerű

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

rÖH es az intézmények vonatkozásában,
g.) önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok

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

továbbképzésen való részvétel,
i,) a 20'16-os önkormányzati rendezvények színvonalas, költséghatékony

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

köztisztviselői 2016. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek
meg h atáro zásár ól i ntézkedjen.

3. A képviselő-testület felkéri Kardos Attila polgármesteÉ, hogy a jegyző 2016. évi
teljesítménykövetelményeit az 1. pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések
alapján állapítsa meg.

Határidő: 2016. január 19.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

6. Beszámo|ó a tanyagondnoki szolgálat működésének 20í5. évi tapasztalatairól
Elóteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: a képviselőktől kérdezte, hogy van-e kérdésük a jelenlévő
tanyagondnoktól a beszámolóval kapcsolatban?

Tóth Árpád - képviselő: a közmunkásokat a tanyagondnok irányítla, ő adja ki a munkák,
melyet célszerű lenne visszaellenőrizni. Kérdezte, hogy ki dönti el, hogy ki lesz közmunkás?
A faluban sokan megállítják azzal, hogy a faluközpontot egy ember felügyelete alá kellene
vonni, aki rendszeresen takarít, Ügyeletet kellene tartani szombaton és vasárnap is, főleg, ha
leesik a hó. Többször látta, hogy a közmunkások addig dolgoznak, ameddig a tanyagondnok
a közelben van, Valamilyen rendszert kellene kialakítani.

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: ő is látta, egy ember dolgozik, a többi pedig nézi.

kisiuhász lstván - tanvaqondnok: van stabil 6 ember, akikre lehet számítani, a többi
,,töltelék".

Szádvári Erika - alieqvző: az utóbbi időben szigorítás volt.

Tóth Árpád - képviselő: kisebb csoportokban kellene dolgoztatni őket.
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4. Előterjesztés a községi önkormányzat2016. évi rendezvénytervére
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy minden év elején megtárgyalja a testület az
adott év rendezvénytervét, melyet előzetesen ebben az évben is megtárgyalt a bizottság,

Visontav lstván - képviselő: a bizottsági ülésen javaslatként hangzott el, hogy a
Lecsófesztivál ne a faluközpontban legyen - költségmegtakarítás szempontjából - hanem a
Szentábrahám-parkban. A rendezvény időpontjáig ki lehet alakítani azt a területet.

Tóth Árpád - képviselő: javasolta, hogy a labdarúgópálya környékén egy közvilágítási
lámpa kerüljön elhelyezésre.

Kardos Attila - polqármester: javasolta, hogy a játszótér környékét nézzük át, meglehet-e
ott tarlani a Lecsófesztivált, Ő is 1avasolja, hogy ne a faluközpontban legyen, mivel az
útlezárásért fizetni kell.

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: jó időpontnak tartja az augusztus végét a
Lecsófesztiválra.

Mátvás Ferenc - képviselő: kérdezte, hogy nemzeti ünnepek közül melyik lesz a
hangsúlyosabb. Javasolta az október 23-át.

Szádvári Erika - alieqvző: március 15 aközponti rendezvény.

A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, í9y a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 4/20í6. (!. í 9.) határozata
a település 2016. évi rendezvénytervéről

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képvisető-testülete jelen határozat 1. me!!ékletét
képező rendezvénytervet fogadja el :



3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felősoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz
Elóterjesztő: kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Jurászik Erika szociális előadó
Előzetes bizottság i tárgyalás:

4. Egyebek

2016. október

1. 2017. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő, Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Elózetes bizottság i tárgyalás:

2. Ladánybene Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési, gazdá|kodási
célkitűzései
Előterjesztő: Kardos Attila polgármester
Előkészítésért felelős. Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előzetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság

3. Tájékoztatató a 2016. évi költségvetés lll. negyedéves gazdá!kodásáról
Elóterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika jegyző
Előkészítésben résztvevő: Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Előzetes bizottságitárgyalás: Pénzügyi - és Ellenőrzó Bizottság

4. Egyebek

201 6. novem ber - közmeg hal l gatással egybe kötött képviselő_testü leti ü lés

1. Beszámoló a parlagfű ellenivédekezésről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyzó
Előkészítésben résztvevő: Selypes lzabella munkaügyi előadó
Előzetes bizottság i tárgyalás.

2. Beszámoló a 2016.1- lll. negyedéves közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős. Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő, Selypes lzabella munkaügyi elóadó
Előzetes bizottság i tárgyalás:

3. Az lzsák-Kom. Kft. beszámo!ója
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő. lszák-Kom Kft. ügyvezetője
Előzetes bizottság i tárgyalás:

4. Egyebek



2. Beszámoló a 2O15. évi belső ellenőrzési
Előterjesztő:
Előkészítésért felelós:
E lőkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás.

Beszámoló a
Előterjesztő.
Előkészítésért felelős:
Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás:

4. Egyebek

20í6. május

1. Óvoda vezetői pályázatetbírálása
Előterjesztő,
E lőkészítésért felelős :

Elő készítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás:

3. Tájékoztatő a
Elóterjesztő:

Előterjesztő:
E lőkészítésért felelős:
Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás:

6. Ladánybene Község vadgazdálkodása
Előterjesztő.
E lőkészítésért felelős:
Elókészítésben résztvevő.
Előzetes bizottság i tárgyalás:

7. Egyebek

feladatel|átásról
Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó

..--
Ugyrendi Bizottság

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Fehér Gábor egyesület elnöke

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
egyesület elnöke

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
vadásztá rsaság vezetője

Ladánybenei Közös Onkormányzati H|vatal munkájáról
Szádvári Erika aljegyző
Szádvári Erika aljegyző

Beszámoló Ladánybene Község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: a rendőrség képviselői

Ladánybenei Polgárőr Egyesület működéséről

E lőkészítésért felelós :

E lőkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás:

Tájékoztató a
Előterjesztő:

Ladánybenei Football Club működéséről

Előkészítésért felelős:
Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás;

5. Ladánybene Község állategészségügyi helyzete



3.

4.

Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás: Ugyrendi Bizottság

köztisztvis elők 2016. évi teljesítményértékelésének megtárgyalásaElőteryesztő, polgármester
Előkészítésért felelős: Szádvári Erika aljegyző
Előkészítésben résztvevő:
Előzetes bizottság i tárgyalás:

Be,számoló a tanyagondnoki szolgálat működésének 20í5. évi tapasztalatairólElőterjesztő: kardos Attila polgármestei
Előkészítésért felelős;
Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás:

Beszámo!ó a mezőőri szolgálat
évi változások áttekintése
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás:

Egyebek

Előterjesztés
Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkészítésben résztvevő:
Előzetes bizottság i tárgyalás:

2. E|őterjesztés Ladánybene
rendeletének módosítására

Elóterjesztó:
Előkészítésért felelős:
Előkészítésben résztvevő.
Előzetes bizottság i tárgyalás:

3. Tájékoztató az önkormányzat által
elszámolásáról

Előterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkész ítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás:

Elóterjesztő:
Előkészítésért felelős:
Előkészítésben résztvevő :

Előzetes bizottság i tárgyalás:

Egyebek

Szádvári Erika aljegyző
Kisjuhász lstván tanyagondnok

működésének 20í5. évi tapasztalatairól, 20í6.

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Drabant János mezőőr

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző

Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

2015. évben támogatásban részesítettek

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyzó
Jurászik Erika előadó
Ügyrendi Bizottság

b.

í.

2016. február

Ladánybene Község Önkormányzatának 201 6. évi költségvetésére
Kardos Attila polgármester
Szádvári Erika aljegyző
Kerekes Tiborné gazdálkodási előadó
Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság

Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési

4. E|Őterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat telepü!ési támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára



JEGyzőKöttw

KészÜlt: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estületének 2O16. január 19-i
ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván képviselők (7 fő)

szádvári Erika aljegyző (Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jegvzőkönvvvezető: J urászik Erika előadó

Kardos Attila polgármester: 16.00 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselŐ-testületi ülésen minden képviselő jelen van (7 főből7 f ő), a képviselő-testület ülése
határozatképes.

A ieqvzőkönvv hitelesítésére felkérte: Tóth Árpád és
Vida Lászlóné képviselőket,

A KépviselŐ{estület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Atti!a - polgármester: elmondta, hogy a meghívó kézbesítését követően
keletkeztek olyan ügyek, amelyekről a képviselőknek dönteniük kell, s a képviselók az alábbi
módosított napirendi pontokra vonatkozó javaslatot terjesztett, melyet a képviselők
egyhang úlag elfogadtak.

NAPIREND! PONTOK:

1. Jelentés a képviselő-testület álta! hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

2, Ladánybene Község településrendezési eszközeinek módosítása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

3, Előterjesztés a község önkormányzat képviselő_testületének 2016. évi
munkatervére
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4. Előterjesztés a községi önkormányzat2016. évi rendezvénytervére
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

5. KöztisztviseIők 20í6. évi teljesítményértékelésnek megtárgyalása
E!őteriesztő: Kardos Attila - polgármester


