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ELŐTERJESZTÉS
F-adán3,beire K zség Önkorlrr áwyzat Képviselcí-ÉesttiteÉénei< 2"üí6. nol,entber 29-i titrésére

TiszÉelÉ Képvise! -ÉestiileÉ!

Ladánl,bgng Kozség Örrkorrn ányzat Képviselo-testriletének 2016. novernber 1 1-i
rilésén ellrarrgzott. 1rog;, célszerri lenne a kozség kozpontj ában lér,o piac terriietérr az aikalrrri
jellegu kereskedelrrri. l,endéglátó ipari tel,éken),ség sátorból, asztalró1, járrn bol torléiro

árus ítás ának ko zte rtil et- lra sznáIati dU át enr e lni .

A k zség kozporrtjábarr 1ér,o piac terriletén tortérro árusításrráI az utóbbi idoberr eg)/re

tobb problérrra jelentkezett. Vaiurak ol1,an értékesítok. akik szinte a fél piac terr-iletét

elfoglalják. s nem lragynak hel;,g1 rrrás árusoknak. Véihetoetl a irel;,zet rendezése érdekében
rlisszatartó erot jelent, lra a kozterulet-hasznáIatt díjtételeket elfoglalt terr,ilet arán5rvljvy,

szakaszosan enreljuk. Erre vonatkozo javaslat az errrlített képviselo-testuleti riiéserr elirangzott.

A rnozgóképrol szóló 2004. ér,i II. ton,érr).t (torzábbiakban: N4tr,.) irródosította a 2016.

évi LXVII. ton,éir},. A Mtr,. 34-35. -ai lartaltnazzáL< az onkorirráll1l7uroO esetében a
kozterrileten torlérro filrnforgatási szabáll,gka1, r,alanrint a 37. (1) bekezdés alapján

feiilatalrnazást kapnak a telepulési orr]<ormányzatok. lrogy a tulajdonukbarr áiló kozterriletek
fiirnforgaíást célir hasznáIatának díjára l,onatkozo - a torvény szabáIyait kiegészító - részletes

szabályokat. az alka\tnazhato inentességek és kedveznrén;,gP korét, a használat terrileti és

idobeli korlátait és egl,éb feltételeit, valairrint a turisztikailag kierrrelt kozteruletek korét
rendeletben állapítsák meg. Hatályba lépett továbbá az eljárási szabályokat 1artalnazo a

kozteruletek és az állarni tulajdoirban áIIo ingatlarrok filrnforgatási cél hasznáIatának

részletes szabáIyairól szóla 30212016. (X. 13.) Korm. rendelet is.
A fentiek értelrrrében a 2016. október i-jét kovetoen a teleprilési onkornrányzat tulajdonábarr

álló kozterl_ilet filrnforgatás céljából torténo igén;,bgvételre irányuló kérelmet a Magyar
Nernzeti Filrnalap Kózhasziru Norrprofií Ztt. (MNrF) - 1021 Budapest, Budakeszi t 5i. -
bírálja el. A Mtv. 35 (9) bekezdése az MNF-t lratósági jogkor gyakor\ásárajogosította fel,

airrely országos illetékességgel bítáIja el a filrrrforgatási célir onkorrrrányzati tulajdonÚr

ko zterulet lraszn áIat ir ánti kére 1rrr eket.
A filmforgató a kérelrnet az MNF-nél rryujtja be, arnelyet továbbít az ingatlarr tulajdorrosának

és elkészíti a lratósági szerzodést, arrrelyet az érintett teleptilési képvisel -testulet, vagy

bizottsága, vagy felhatalrnazása alapján annak tisztségviselóje: polgártnester jóválragy. Az
tigyintézési lratáridok rendkívril rovidek, ezért ktilonos figyelrnet kell fordítani azok

betartására.



A Mtr'. 34. (5) bekezdésében foglaltak szerint a telepiilési orikortnán5,zat tulajdorrábarr álló
koztertiletek filrnforgatási célu hasznáIatás,aI kapcsolatos eg)ies feltételeket a telepriiési
orrtriornrán\rzat liépvise1o-testtilete rendeletbetr szabáI7,g77v. nre1l,g1 Képvise1o-testriletunk
korábbair nregtett.
A Mtv. 34. (3) bekezdése szeriirt a teieptilési oirkortnán7,7vt akózterr,iletek filrrrforg atási célu
hasznáIatát iegfeljebb a 3. rrrellékletrrek rnegfelelo nrértékben tneglratározott dU ellerréberl
biztosítliatja. A rraptári napoir legfeljebb lrat órár,al átnyirló éjszakai forgatások esetébell a
toredékrrapra a 3. iirellékietbetr irreghatározott osszegeket kell alkalrrrazrri. A kozterr_ilet
hasznáIa ért rnegállapított díj a tulajdorrosi joggl,akorlót iileti neg. Az j szabáI7,g7a3
értelrrréberr a N4tv. az igérrl,bg veendo tertiletek hasznáIatát az eddigi 3-ró1 5 krilorrbozo
drj liate gó riár a o sztotta. íg}, u drj tételeiriket rrr ódo sítani kell.

Az itj szabá11,6zásnak rrregfeleloen a koztertiletek hasznáIatáról szóló rerrdeletrink
rrródo sít ása l<izfuó lag a rendelet 2. irreliékletet érinti.

A rendelet-Éervezet r észleÉes indokoXása:
1.

(1)

Az on]<orrnáfl},zat I1l2013. (XI. 25.) onkorrrránsrzati rerrdeletérrek 1. rrrellékletében
szabáI5,ozza a koztertilet-irasznáIati díjak osszegegét. A rrrelléklet b.) porrtja szerint:
:) aikalrrri jellegtí kereskedelnri, i,endéglátó ipari tevékenység sátorból, asztaltol, járrrrtibol
torléno árusítása (F tl n2 l nap) 300 Ft."

Egy árus átlagosan i5 nr? lrel),et fo_glaI el, s elrlrezviszonllilya sár,os rrregállapítást jarlaslunk.

(2)

A rendelet 2. rrrelléklete tatíaltnazza a koztertilet hasznáIatáért fizetendo díjakat, rrrely
díjtételeket az uj szabál;,okrrak rrregfeleloen 3 díjkategóriárói 5 díjkategóriára rnódosítja és
bevezeti a toredéknap rraptári napon legfeljebb 6 órár,al átrrlrrr15 éjszakat forgatás
drjtételeit.

(3)

A hatályba lépteto rendelkezéseket tartalnrazza. r,aiamint biztosítja a teclinikai deregulációt is
(lratályon kírzr.il lre1l,g2e,;,

Lz egyszerusített hatáss,izsgálati lapot az l. számu rneiléklet tartalrrrazza.

Kérjenr Tisztelt Képviselo-testuletet az eloterjesztést rnegtárg),alrri és dontéstiket meghozni
szír,eskedj errek.

Ladánybene, 2016. novernber 17.

Tisztelette1:

kardos Attila
polgárrrrester



i. rnelléklet

Hatásvizsgálati lap:

Fgysiéíií ített hatásvi2s$ál*t tap

F!atásvizsgálat
típusa*

e! zetes
utólaqos

vizsgálat !deie 2016.11, 17,

Vizsgált rendeIet
megnevezése

kozterü let-használat engedélyezésével
kozterulet-használati díjakról szóló
onkormányzati rendelet módosítása

kapcsolatos eljárásról, a
1412013. (Xl 25.)

1. !épés: takeho_lder elernzgs -.1z egyszer sített
, lTlódszertan alapián

Erintett { Erintett 2 Erintett 3 Erintett 4 Erintett 5

Azonosított
sÉakeholderek

(érintetti
csoportok}

meq nevezése:

filmalkotás i

tevékenységbe
n részt vevcík

nern helyi
lakosok

egyéb
intézmények,
szolgáltatók

Cél.!aik
azonosítása
(pénztigyi,
szakmai,

kénvelrnE}:

saját érdek,
szórakoztatás,
tájékoztatás

Nen"l érinteÉteknem érintetÉek

viselkedés ijk
(semleges vasy

blo kko ló}:

sern!eges se!,n leges semleges

2. lépés: Vizsgálandó hatások
ázo:nosításá :

Vizsgálando
hatás

Lakosságra
gyakoroít

hatás

FaglaIkaztatás
tra, szaciáíis

he|yzetre
gyakaralt

hatás

K rnyezetre
gyakoralt

hatás

Gazdaságra,
kiittségvetésr
e gyakoroít

hatás

Egészségre
gyakaralt hatás

Hatás
(probléma)

!eírása

kulturális,
ismeretterjeszto
alkotások

nem jellemzo nem jellemzo árbevétel nem jellemzo

Melyik
stakholder
csoporttal

kapcsolatos?

nem jellemzo nem jellemzo nem jellemzo nem jellemzo

Hatása a
StakhoIder
csoportra:

kikapcsolódást, muvelodést eloseg íto
tevékenység

s.'lépési a rendeletben foglaltak 
:

m egva l ós ításá nak szám sze ríísítése
Ggys=errisített CBA ele



Koltség becs lés szá mszerusíthe
to koltséq tétel**

változó, mértéke az igénybe veit területnagyságtól függ

szá mszerus íthe
to koítség
méftéke

Ftlm2lnap

Egyéb
koltségek***

meg nevezése

iechnikai kiszolgálás, parkolás,

Egyéb koltség
számszerusített

l11emeKe" ^ ^ ^

(pl,: esetleges
kártérítés)

az igénybe vett teruletnagyságtól függ

Ko ltség
men nviséq e

Szám ítás
ered ménye

az igénybe vett
terüIetnagyság-
tól füqq

KoltséE várható
rnértéke

(szárnszerusíthetó koltség méftéke + egyéb kóItség számszer sített méftéke) x
kóltséq mennviséqe =

szánrítás
eredménve

várható haszon
mértéke

Elore nem becsülheto,

Várható koltség
mértéke a
vá rh ató

haszo n hoz
képest

alacsonv / kozepes / magas

Szabály
módosítás
szl,ikséqes*

(

iqen / nem
onkormányzati rencjeletek nród osítása)

Egyéb javaslat Kózzététel a helyben szokásos módon. honlap, hírlevél, hirdetofalak.



Ladánybene Kozség Önkorrnányzat Képvlse! -testriletének
....J2a16. (.. ....,.) cinkornrányzati rendelete

a koztertilet-használaÉ engedélyezésével kapcsoíatos e!járásról, a kozterliEet-
használati díjakról szóló X412ű13. (Xl. 25.} onkorrnányzati rendelet módosításáról

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testülete az Alaptorvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatárazott eredeti jogalkotói hatáskorében eljárva, a mozgóképrol szóló
2a04, évi ll. torvény 37, (5) bekezdésében kapott felhatalnlazás alapján - figyelemmel a
rnozgóképrol szóló 2004. évi ll. torvény 34 (3) és (5) bekezdésekben, az épített kornyezet
alakításáról és védelnrérol szóló 1997, évi LXXVIll. torvényben, az országos
telepulésrendezési és építési kovetelményekrol szóló a 25311997 . (Xll. 2a.)
Kormányrendeletben, valamint a kozutak igazgatásáról szóló 19l1994. (V. 31.) KHVM
rendeletben foglaltakra a kozség kózigazgatási területén a külonbozo célu kozterulet
igénybevételéveI és használatával kapcsolaiban, valamint a Szervezeti és Mukodési
Szabályzatrol szóló 512011 . (V. 26,) onkorm ányzati rendeletének 29. (1 ) bekezdése
alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Osszeférhetetlenségi és Településfejlesztési
Bizottság véleményének kikérésével az alábbiakról rendelkezik:

1.

(1) A kozterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a kozterületi-
használati díjakról szóló 1412016, (Xl 25,) onkormányzati rendelet (a továbbiakban:
onkormányzati rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. rnelléklete lép.

(2) Az onkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és 2017. január 2, naplán hatályát
veszti.

Ladányberle, 2016.

kardos Attila
polgármester

kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2016.

1egyzó nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyzó

szádvári Erika
aljegyzó



1. melléklet a ...l2016. (., )onkormányzati rendelethez
,,1 . melléklet a 1412013. (Xl . 25.) önkornrányzati rendelethez

Koztent-iIet-használati dííak íllettó értékben meghatározvai:

a,l árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümolcs,
virág, konyv, hírlap, pavilon) elhelyezése amennyiben az neff,l jár építésugyi
hatósáEi engedély koteles építési tevékenység végzésével
(Ft/m2lhó) 150.-

b.l alkalmi jeIlegu kereskedelmi, vendéglátó ipari tevékenység
sátorból, asztalról jármubol tofténo árusítás (Fi/m2lnap)

- 0 -15rnZ- 15-30m2
- 30- m2

c.l építési nrunkával kapcsolatos állvány, építoanyag és tormelék
elhelyezésére, a B l4l bek, kivételével, (Ftimzlho) 2a0.-

d.l vendéglátó ipari elokert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás
alkalmával gongyöiegek elhelyezésére, árukiadásra, 250.-
(Ft/m2lhó)

e.l mutatványos tevékenység céljára, (Fi/m2inap)
Körhinta, sorgo, céllovolcle és egyéb mutatványos sátor, bódé:
- 0-10nr2
-11 -15m2
- 16 - 20 m2
-25-30m2
-31 -50m2
- kirakodás:

f .l lakodalmas és egyéb célu sátor,
(max, 5 nap) (Ft/alkalom)

g.l kózhasználatra még át nem adott kozterületnek (pl, meg nem
nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, (Ftlm2lho) 20.-

lr./ kozterületen létesített onálló hirdeto-berendezés, alapzatos
zászlos hirdeto, reklámtáblák elhelyezésére, 7aa.Ft/hó- vagy 7.000 Ft/ év
(nrinimálisan fizetendó terület reklámtáblánként 1 -')

i,l kiállítás, alkalmi vásár-, sport és kulturális rendezvények
alkalmával (Ft/m2lnap) 200.- J,

300.-
600.-

1 200,-

1.000 Ft/nap
1.500 Ft/nap
2,000 Ft/nap
2 500 Ftinap
3 000 Ft/nap

350 Ftlnap

8,000.-



2, melléklet a .. , ,12016 ( )

,,2, melléklet a 1412016, (Xl .25,)
ö n ko rm á nyzati re nd elethez
o n korm á nyzati re ndelethez

díülkofil mTorgalasl celu Kozierulet-nasznalail dl K
koztertilet forgatási

teriilet
FtímZlnap

technika.i
tertilet
Ft/m2lnap

stáb
parkolási
tertilet
Ft/m2lnap

kiti rítés i
tertiIet
FtlmZInap

forgalom-
technikai
biztonsági
tertilet
FtlmZInap

Ladánybene
belterulet

,i50

töredéknap
esetén:
75

,100

töredéknap
esetén:
50

50

iöredéknap
esetén:
25

40

töredéknap
eseién;
20

ó

töredéknap
esetén:
4
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Bizottság

Vagyo n-ny i latkozattétel i,
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ELóTtrR.JEszTÉs
Ladán5'bene Kcizség Önkornr án3,zat Képl,rsel -ÉesÉtitetének 2816. nol,enrb er 29-itilésére

Tiszte[É Képl,is e[tí -ÉesÉi.i teÉ !

A },,{agvaro rszág lreil,i onkorinán},zatairol szóló 2011. él,i CLXXXry. torvén), 1 3 . ( 1 )
bekezdése alapj án a irel1,| kozrigl,ek. r,alainirrt a |relyben biztosítandó kozfeladatok koréberr
ellátarrdó 1re15,i onkorrrrányzati feladat az egészségriel,i alapeliátás biztosítása.

Az egészségtigl,i alapellátásról szóló 2015. ér,i CXXII. toruén1, rerrdelkeztk. A ton/ény 5 - 6.
-a az alábbi kotelezo feladatokat írja elo az onkormányzatok részére:

,r5,
(1) A teleprilési onkorrnán7,7vl az egészségrig;,| alapellátás korében gondoskodik:
a.) a báziar.r, o si. ház gl,erm eko rr,o s i ellátásró 1.

b.) a fogon,osi ellátásról.
c.) az alapeliátáshoz kapcsolódó lráziorvosi, házt gl,ermekon,osi és fogorvosi tigl,g|gli

eilátásró1.
d.) a r,édorroi ellátásró1. és

e.) az iskola-egészségrig},i ellátásról.
(2) Az alapellátás n),iijtását érinto jogyiszon1, rrregr,áltozásárol szóió dontésérrek

nregirozatala során a teleprilési ontriorrrrányzat kikéri az alapellátást.r,égzó on/os. illetve
r,édono rré1 einénr,ét.

6.

(1) A Éelep,íilési einkormán3,zaÉ [<épvisel -Éestrilete - a Kornrárrlz 61ru' kijelolt prariskezelo
áItaL rrregadott szenrpontokat figl,elerrrbe r,ér,e - rendeletben rnegállapítja és kialakítja az
egészség,iig},i a}apelláÉások k<irzeteit.
(2) Az (1) bekezdés szerinti korzetek rrregáliapítása és kialakítása során ki keil kérni az
alapeliátásért felelos országos módszertarri intéznrérr_y vélernén;l{1 1r.

Ladán;,bg6g Kozség Örrkorrn án1,7v1 Képvise1o-testrilete rendelkezik az egészségtigyi
alapellátási korzetekrol szóló onkornrányzati rendelettel, azonban e rendelet a képviseio-
testtilet rnég 2002-ben alkotta nreg, s így feltilr,izsgáIatra szorul.

A ren d e!et- terl, e zet r ész'l,etes in d o ko lás a :

1.

Szabáiyozásta kerr-iit. irogy me11, ellátási terl-iletekre vonatkozik a rendelet.



), J

A lláziorvosi k rzet (felrrott és _91,erntekkorzet) eilátás ára vonatkozik. Az orr]<o rtnán7,7v1
rerrdelkezik Kunbaracs liozséggei rnegkotott rrregállapodással. alro1 széklrel;,i<ént
Ladárrl, ene keri-ilt me glratárazásr a.

3.

Az orvosi rigl,elet vonatkozásában az oirkortnán3,7vlfeladatátr,ái]aiási szerzód,és keretéberr
gorrdosliodili az ugl,eleti ellátásról.

l,
Védorroi kcirzet keriilt inegliatárczásta. illetve az. lro_ey Kuirbaracs kozséggel eg5,titt látjuk
el ezt a feladatot. Ladánli$.r.. széklrell),el.

5.

A fogolr,osi feladatokat Ladárri,ilene orrállóarr látla eI.

6,.S
Az iskola egészségtigl,i feladatok ellátására rlonatkazik, irrelyg1 aháziarvos és a véd rro
kozoseir lát el.

7.

Hatáll,fu 3 l épteto rende lke zé s eket tartaltnaz .

Kéreirr a Tisztelt i(épvise1o-testriletet, hog), az rendelet-terizezetet az elóterjesztés szerint
vitassa rrreg, s fbgad.|a el.

Ladárrl, ene" ?016. troyerrrber 17.

Tiszteiette1:

Kardos Attila
polgárnrester
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tnátryzartal(épviselo-test|iletérrck..l2016.()orrkorrnányzati retrclelet c Llz egészségligyi alapell

korzeteirol



LacÉánry,hene Kcizség ÖnErorm án3,7ug
Képvis eEcí -tes tri IeÉén elr

.../28í6. (.. . . . ..) cin},iormán3lz3ti rendeEeÉe
az egészségtig5,i alape[EáÉás ktirzeÉeircí}

Ladárr5,bgng Kozség Örikorirr ányzat Képviselo-testtilete Magyarország Alaptorr,étrye 32.
cikkének (1) bekezclés a) pontjában rrreghatározott feladatkoréberr eljárva" r,alanritlt
N4agl,aro rczág lrell,i onkorirrányzaíairal szóló 20Il. évi CLXXXX. torr,én}, i 3. ( 1)
bekezdés (4) poirtjábarr és a 2015. él,i CXXVIII. torr,éir}, 5-7. -ban kapott feilratalrnazás
alapján a kovetkezoket rendeli el:

1.

A n"endelet haÉá[5,a

A rendelet hatáIy,v kiterjed Ladárrybeire Kozség kózigazgatási terriletérr tertileti eilátási
kotelezettséggel irrukodó lráziorvosi korzetre. fogon,osi kcjrzetre, r,édonoi ellátás k zetére az
aiapellátáshoz kapcsolódó r.igl,g|eti ellátásra valanrint az iskola-egészségrigyi ellátásra.

2.

Ffáziorvosi k rzet

Ladárrl,ilene kozség kozigazgatást teruletérr a felnott és gl,gprek (r,eel,es) háziorvosi ellátást,

iskoia- és ifiuságon,oslást Ladárryberre és Kurrbaracs kozségek kozott szriletett irregállapodás
alapján a TRI+MED Egészségr.igvi Szolgáltató és Kereskedelrni Betéti Társaság Iátja el (A
házion,osi korzet széklrei;,e: 6a45 Ladánybene. Fo utca 7l .).

3.

Az a'|,apellátáshoz kapcsolódó orvosi iig3,eleti etlátás

Az alapellátáslroz kapcsolódó u$,eleti ellátást az Örrkorrrrányzat feladatátadásilát:,áIlalást
szerzódés keretéberr a Kecskernéti Egészségtigyi és Szociális Intézrrrérr),ek Igazgatosága
Szegedi Tudorrránl,egl,etenr Háziorvosi Oktatókozpontja utján }átja el. Az rigyeleti ellátás
székirelye: 6000 Kecskenét. Piaristáktere 7 .

4.

véd n i kiirzet

Ladánybetre kozség és Kunbaracs kozség teljes illetékességi terulete egy védorr i korzetet
alkot. A korzet székelye: 6045 Ladánybene. Fo utca7l.



5.

Fogorvosi krie,zeÉ
Ladáirl,bgi1g Kozség Öirkortrr án5,7v1 l(épvisel -testlilete Ladárryilgng kozség kozigazg atási
teriiletén élo lakosok szánráraa fogorvosi feladatok ellátását ee1, fogon,osi korzetbeir látja e1

A korzet széklieli,e: 6045 Ladánl, ene. F ttt 66.

6.

Is loo ia-egészs égl,i gyi eEiáÉás

Az iSkOla-. és ifiuság egészség g},i eilátás a lrázion,os és r,édono eg},rittes szolgáItatásából áil.
mell'et a 6045 LaCáni,|ene. Fo ut 71 , szátn alatti oryosi rerrdeloben biztosítarrak.

7.

T,ár rendelkezések

(i) Ez a rendelet2016. decerni:ler i-jérr lép lratál1, 3.

(2) Jelerr rendelet lratál5,ba lépésér,el egyidg.juleg haíá\,át veszti Ladárr;,bgng Kozség
Örlkorrrr án7,zat Képviselo-testl-iletének az eeészségtig),i aíapeIlátásokról korzetérol szóló
4l2aa2. ryIII. 1 0.) oiil(ornrán5,zati rendelete.

i(ardos Attila Lórincz Edit
polgárrriester jegyzo

ner,ében és tár,o11étében

Szádr,ári Erika
aljeeir7g

I(ihirdetési záradék:
F:z a rendelet 2016. -án kihirdetésre kerult.

Szádr,ári Erika
allegyzó



Ladálayíseree E{ zség PoígórpEcesterét í
#4 5 Lgd rcvbepce, F rÁt 66"

Tei. : a6-7 6l457 -6a0; Fax. :a6-7 61555-284
E-nraii :,pqkar-ü .n ]**Jé44l1.&qct:.Jrt-t

ELOTERJ ESZTES
Ladánybene Ktizség Onkormán yzat Képvlselcí-testtiletértek 2016. nove fiber 29 - i

ü !ésére

Tárgv: a nem közmuvel összegyLjjtott háztartási szennyvíz begyujtésére vonatkozó
kozszoIgáltatás biztosítására megkotott kozszolgáltatási szerzodés '1 . számu módosítása

E! terjeszt : kardos Attila
polgármester

Az e! terjesztést készítette: szádvári Erika
allegyzó

Vélernényezésre megkapta: Ugyrendi, Vagyon-nyilatkozaitételi,
Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési
Bizottság
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E-ad áit5,b eire Kcizs ég Fo[gárnresÉeréÉcí E

6045 n-adán5,bene, F' É 66.
Te[efon: 761457-6S0, trmail: í,}{}íEg}"L"írtmt*l"i&:La&awl4st:lre,ku

trtÓTtrR"FEsZTÉs
F'adáill'hene K<izség Örrkorm án3,zaÉ tr{épviset -ÉesÉtiieÉének 2S16. novenrab er 29-itipésére

TiszÉelÉ Képvis eIcí-ÉesÉtiÉeÉ !

Ladárrl,berre l(ozség Önkorinán3,7a1 Képviselo-testr_ilete 20i5. február 21 i
képi,iselo-testrileti rilésérr 9Dal5. (II.24.) határazatával elfogadta a Kuszaka 2004. Bt. -
Kunszentnriklós, f-iszÉ F. u. 1S. szám atratti kcizszolgá|tat val megkciÉiiÉÉ nern kciznriíl,eE
tisszeg3,iíjt tt báztartásn szenn5,r,íz begytíjÉésére vonaÉ[,ioz kózszotgáitatási szerztídésÉ.

A képviselo-testulet a szerzódést 2015. rrrárcius 1. napjától - 2016. decenrber 31.
napj átg- határozott idotat*ranrra kototte ineg.

A kózszolgáltatási szerzódés lejárta elott leir"etosége irllf|iP a képviselo-testuietnek.
irog}, a szerzódést. taatározoÉÉ ld ÉarÉamra meghosszabbíÉsa.

A s,ízgazdáíkadásról szóló 1995. LVIi. tcin/ény (a tor,ábbiakban: Vgtrz.) 41lG. 5S-a az alábbi
rendelke zé s eket tatlaltnazza:

(1) A teleprilési oir1,orl7lán5,7v1 képviseio-testrilete a kozszolgáItatás eIlátásáta írásban
szeruódést kot.

(2) A kozszolgáItatásra r,onatkozo szerzodést legfeijebb i0 ér,re leiret rnegkotnt. Az ill,gn
szerzó désben m e g ke 11 iratá r o zni a háztaftás i szenn5vizet fo gadó léte s ítin én},ek et.

(3) A kozszoigáItatoi szerzódés csak akkor nrondlrató fel az onkortnányzat részérol. lra a
kozszolgáItato

a) akózszolgáltatás eLlátása során a lccirn;,ezet l,édelnréle és a vízgazdáIkodásra vonatkozo
jogszabál1,ok, r,ag}, a rá l,otlatkozo lratósági hatátozat eioírásait sull,gsal1 megsérti, és errrrek

tényét a bíróság vag}, lratóság j ogeroserr rrregáll apítja.
b) a szerzodésberr rrregállapított kotelezettségét neki feirólratóarr sirlyosan lnegsérti.
(1) A teljesítés rrregkezdését kovetoen akózszolgáItata akózszolgáltatási szerzódést akkor

nrondlratja fel, ha
a) az orrkorinányzat a kozszolgáItatást szerzódésben rrreglratározott koteiezettségét - a

kcizszolgáItato feiszólítása ellenére - sirlyosan rnegsérti , és ezze| akózszolgáltatónak kárt okoz
vag}, akadályozza a kozszolgáItatás teljesítését, vagy

b) a kozszolgáitatási szerzódés megkotését kovet en hatáIyba iépett jogszabály a

kozszolgáItatást szerzódés tartalnri elerrreit uglr y{|1oztatja meg, lrogy az akózszolgáltatórrak a

kozszolgáItatás szerzódésszertí teljesítése korébe taftozo lényeges és jogos érdekeit jelentos
rnérlékben sérli.

(5) A felrriondási ido legalább két lrónap. legfeljebb hat lróirap.



(6) A kozszolgáItatási szerzódés
irrtézkednie kell, 1to_91, a feltrroirdási icio

{ lgtrz. elóírásai szerint:

felrnorrdása esetén a teleptiiési cjnkornrán1,2nln21
Iej ártát koveto en a kózszol gáltatás b izto s ított 1 e gyetr. "

..i(ozszolgáltatást az r,ége zllet, al<i

a) biztosítarri tudja a kózszolgáltatás szenrél5,i és tárg),i feltételeit. arrrell,gli gararrtálj ák a
kozszol_gáIíatás tartós. retrdszeres és a konrl,g2etr,édelnri szenrpontoktrak rrraradéktalarrul
rrre gfelel ó ellátását.

b) a r,égzerrdo be-el,ujtési ter,éken),séget a begy jtés lrel;,g szerint illetékes r,íztig),i
lratóságnak bejelentette. és a r,íztig},i lratós ág ater,éketr),séget tr1l|]1la11artásba t,ette,

c) kózbeszerzési eljárás l ag}, - ha a kozbeszerzésekrol szóló torr,én}, szerint l]em szrikséges
- kijelolés aiapjáii a telepl-iiési ori]<ortnány7vftal kozs zolgáItatási szerzodést kotott.''

Javasloirr a Tisztelt Képrliselo-testriletnek. 1rog1, az ellátás fol1,apatos biztosítása érdekéberr a
nregkotott kozszolgáltatási szerzódést a határozati-javaslatban fo_elaltak szerint riródosítsa, s a
j arlaslatot fogadj a el :

Ladánvbene K onkorrn áml,zat Képvis eIcí -tes tti Ietén ek XI. 29.
határozata
a nem kcizrniír,el iisszeg3,{íjtirÉt háztartási szennyr,íz
k zszolgáltatási szerzcídés tr. szám módosításáról

begl,iijtésére vonatkozó

É{ATARaZAT

{,adán5'bene Kcizség Önkorm ányzat Képvisel -test,iilete, diinÉ, h*gy a Kuszaka
2ÜÜ4. BÉ-vel, - 6ü90. Kunszentrniklós, LiszÉ F. u. 10. szánr - s a képvisel -Éesttilet
9/2Ü15. (II. 21.) határtzatál,a| e[fogadott nene kcizmlír,el cisszegytíjt{itÉ háztan,tási
szennyvrz beg5'{ÍjÉésére vonaÉi<ozó ktizszolgáltatás biztosításra 20X5. rnárcius 1.
napjátÓ\ za6. decernber 31. napjáig megk t tÉ k zszo}gáltatási szerzódést 2015.
március 1. napj át |2üí9. december 31. napjáig módosítja.
A képvisel -testtitet felh atalrnazza - Kardos Attila - polgármestert - a rnódosított
kiizszolgáltatás szerz dés aláírására, mely jelen határozat mellékletét képezi.
Feiel s: Kardos Aitila - polgármester
Határid : 2016. decenrber 31.

Ladáirybene. ?016. noveinber 18.

Tisztelette1:

Kardos Attila
polgárnrester



KÖZ ZOLGÁLATATÁSI SZERZŐnÉS
1. számu módosítása a

a nem kcizmiÍvel osszegytíjtott háztartási szennyvtz begytíjtésére vonatkozó
kozszo!gá tatás biztosítására

Amely létrejott egyrészrol :

Név: Ladánybene Kozség Onkormányzata
Székhely: 6045 Ladánybene, Fo ú]t 66.
Törzsszá m,, 724694
Ad ószám a,, 1 57 24698-2-03
Bankszámlasz. OTP Bank 1173202-1 5338239-00000000
Képviseli: Kardos Attila - polgármester,
a továbbiakban: Önkorm ányzat

Másrészrol:
Név: KI"JSZAKA 2004, tst.
Székhely: 6090 Kunszentnriklós, Liszt F. u. 10.
Bankszámlasz. 52800038-1 0304082
Adószám a,. 2193848 1 -2-03
Képviseli: Matics Attila - vezeto tisztségviselo
a továbbiakban: Kozszolgáltató

együttesen: Szerzódó felek kozott az alábbi feltételekkel:

El zmények:
Ladánybene Kozség Onkormányzat Képviselo-tesiülete 2O15. február 24-i képviselo-testületi
ülésen hozott 912015. (ll 24 ) határozatával elfogadta a nem kozmr-ível osszegyríjtött
háztartási szennyvíz begyujtésére vonatkozó kozszolgáltatás biztosítására vonatkozó
kozszo lg áltatási szerzodést.
A közszolgáltatási szerzodést a felek 2015. március 1, napjától 2016, december 31. napjáig
kototték, melynek meghosszabbítására vonatkozóan a közszolgáltatási szerzódést a felek az
alábbiak szerint módosítják.

1. A kozszolgáltatási szerzodés 3.3. pontja helyébe a következo rendelkezés lép:

,,3.3. A Szerzodo felek jelen közszolgáltatási szerzódést 2015. március 1-tól 2019. december
31-ig terjedo idore kotik meg."

2. f;g},*bek[:en F*l*k & K*zsr*[gáitatási sz*rzodésben fogleltakat vált*r*t!*n
4,^,-+-!^*iaiiair:lilitt*l f*r:niartják, j*l**n sr*rz*dés-rnccj*s[tás annak *lvála*xihatatlan
l"t-.*i ié klctat r* nczi

3. *l*len sz*r"x*,**s-n"ródasítás ?ű"l7 január 1, napl;ával íóp h*táiyi:a.

Felek a szerzódést elolvasás után, valamint akaratukkal mindenben megegyezót írták alá.

Ladánybene, 2016

kardos Attila
polgármester

Matics Attila
vezeto tisztségviselo
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Erika Szádvári <jegyzo@ladanybene.h u>

Ftnrd: Kozrm uíve! c.Bés n rmegáfilapodás
3 üzenet

lzabella elypes <lbene@ladanybene.hu>
Címzett: Erika Szádvári <)egyzo@ladanybene.hu>

udvozletiel.
Se/ypes \zabetla

eIóadó
76/555-284

Továbbítoti levél
Feladó: Lakó Sándor <,e.?.r:.sa:,:',..:".,S;.:zi,.1,1,j-,;;1,,3;,..;^...2

Dátum: 2016. novenrber 25 16,04
Tárgy: Kozmuvelődési megállapodás
C í mzeit: Ka rd o s Aiti l a < l|:t:; *la,, : :, : :- i,;,,-,-,3. *, 

;, )

2016. november 28. B:OB

Tisztelt Polg ármester U r!

Az Aranyhomok Kistérségfejlesziési Egyesület támogatásával a Kiskunsági Hagyományózó, Kézmuves és
Turisztikai Egyesületpalyázatoi kíván benyujtani az EFOP-3.3.2-16 pályázati kiírásra.

Ennek kereiében Ladánybene álialános iskolás ianulói és óvodásai kéznruves foglalkozásokon,
muhelylátogató kiránduláson, témahéten, ökológiai programon és versenyen vennének részt. A iérségi
versenyen gyoztes osztályi ingyenesen iáborozni is visszük.

November24-én személyesen kei-estem fel a kunadacsi és ladánybenei iskolák igazgaiójái és a kunadacsi
intézmény vezeiojéi, akik örömmel fogadiák a pályázaii lehetőséget 

,,

A programok ieljes mértékben iéríiésmentesek, beleérive az ulazási költségei is. Eseienkéni az étkezési,
illetve a kíséro tanárok díjait is az Egyesülei állja.
A pályázat benyujtásához szükséges, hogy az Önkormányzat az Egyesüleitel ugynevezeit "Közmuvelodési
megállapodási" kossön, amelynek szövegét csaio|om és tiszteletiel kérem, hogy a november 29-i
Képviselotesiületi ülésre beterjeszieni szíveskedjék.

A hagyományózó egyesület számos hazai és nemzetközi díjjal kitünieteit ökogazdálkodói, kézmuvest fog

össze és az Aranyhomok Kisiérségfejlesziési Egyesület parlnereként kapcsolatunk iöbb mini tíz éves múlira
tekint vissza, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület ezért eziaz Egyesüleiet jelölie ki a pályázat
gesztorakeni.

Tiszieleitel és Üdvozlettel:

Dr. Lakó Sándor
Projekikoordinátor
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesü lei

=] T:,=* 
UVE LO D ES l_M EGA LLA P O DAS_te rvezet Lad á ny be n e.doc

JJN

Mátyás Ferenc <ferenc. miys@gmail.com>
Címzeit: Szádvári Erika <jegyzo@ladanybene.hu>

2016. november 28. 9:06

I/1 2016.11.]9. ll:18



xözntűvplópp sI nnpcÁrr,tpopÁs

alirel1, létrejott e_q),részrólLadárryberre Kcizség Önkormá*3,zata (6045 Ladány$gtre. Fo u. 66,). trritit
rrregbízó (tol,ábbiakbari: Megbízó). l<épi,iseli: Karcios Attila poigárrnester
itláslészrol a Kiskurisági l{agl,g1l5n1l6rrfi. Kéztrttiyes és Turisztikai Egl,estilet
(6041 KerelieSyháza.I(r,rnptrszta 81.). nrirrt rtregbízott (toiábbiakbarr: N4egbízott). képviseli: Rendek
LászIÓné etncik l<ozott Laclán5,bene Kcizség Önkcrrnánl,zaÉa Képviselo-testtiletérrek ....l2O16.
( ,,) száilti határozata alapján az alábbi feltételek szerittt:

1./ N4egbízo és N4egbízott kijelentik. iiogl,N4egbízott pál3,ázatot szándékszik beirl,ujt az j:,j]tX} j,3.:-
i{: };ii.isziii:tir ."}"Lrituiiilrs ilriézriréi:},tli e liiizr:*r,,*!ás ;l,*ijlltállt,*sség*é:"t" c. pel-,,:iz::.Li i,_iil,j;s,r,a

(tor'ábbiakban Pá15,ázat). attrel1,11gk forniális feltétele orrkorrilálly7uli ..Kozrrriii,elodési niegállapodás"
létesítése.

2.1 A kozm ír,elodési inegállapodásban rogzítettek értelrléberr Megbízott 2aI9, decenrber 31-ig"
legkésobb azoitban a Páll,ázat trre_9r,alósításárrali lezárr_rltáig. szakszeruen és foly31121osail bi*osíga
Ladátr5,bgng kozség ór,odás és iskoláskorúr lakosai szánára az alábbi kozrntivelodési
ter'éketrl,ségekben l,aló résn,ételt:

Ü r.llgetrr}ái!i*eiás *s irJr"r:,3,er*f {trljiti*sság *óps;rer"tí,sftós*, l,;aiit,ntint xópi nt*sÉep,-sóg*tra bercuÉat;islt

3./ N{egbízotí aPá1.r,ázat tlegvalósítása keretébert szakkoroket, foglalkozásokat, nrrilrelylátogatásokat,
\/ersen)/t stb. szervez akózség trevelési irrtézrrrénllgilzgI egytittrrr ikodve.

4.1 N4egbízott ter,éken),ségét a résár,eyo _g),ernrekek yoiratkozásábarr térítésrrretttesen r,égzi. az
esetleges utazásl szállás és étkezési koitségeket teljes rrrértékberr állja, a kíséro pedagógusok drjazását
fedezi. A fo glalkozások ati1l3o[51tségét szirltérr Megbízott fedezi.

5.1 N4egbízó r,állalja, ho91, a 9),ernrekek fo11,311-,u1o, rrrrír,elodési 1elretoségeinek rrregfele1o
propagandáj áró l gondoskodik.

6./ Megbízotí yá|lalja. lrogy a kozrnr"lr,elodési rnegállapodás íárgy,al képez feladatkorben biztosítja a
g},erirrekkorűr l akoss ág részl,éte lének e g},enlo sé gét.

7,l Ajelen rrregállapodás azaláírás riapjárr lép lratályba.

8./ A kozmtírlelodési niegállapodás kozos lle_qeg)/ezéssel. a rnegállapodás céljának sérelnre nélktil
bárirrikor rrr ódo s ítlrató.

9.1 A felek kotelezik rrragukat. hoe1, a koznrt-ivelodési rnegállapodás végrelrajtása sorátr kozottuk
tárnadt vitát a rnegállapodás céljának trregvalósulása érdekéberr tárgyalás irtján rerrdezik.

i0,/ A jelen szerzodésben netn szabál7,g7oft kérdésekberr az Álrt,, u. Ár,r., a Polgári Torrzénykott1,1,

rend e lkezé s e i " i ll etl,e e _qyéb vo tratko zó j o gs zab ály61, irányadóak.

1Ll A jelen szerzodés eg),lllással rrregegyezo, négy eredeti példárr),ban készrilt. rnelllbgI két-két
példárr5, a N4egbízót. illetve a Megbízotí.at illeti rneg. A szerzódó felek jelen szerzodést - antrak

áttantrlrrrátl1,ozása, kozos értelrrrezése és rrregértése utárr -, trritrt akaratukkal rrrirrdenben rrregegyezot
írták alá.

Ladánybetre, 201 6. trovetnber 29.

kardos Attila
polgárrrrester

Ladárryberre Kozsé g Öllko rn lált5, 7vlv
Me_ebízó

Rerrdek Lász|oné
elrrok

Me_9bízott



vÁr_,rÁLKozÁsr SzERzőnÉ s
(La dá nybeile belteI"ti leti lia rbaIita t-tási m u n Iiá ltra)

anrel1' létLejott egl'felÓI Ladán5,bene Kcizség ÖnE<on,nr án3,zata - E<épl,ise[i: Karc}os Atti}a _

polgármester
széklreli,e: 6ü-65 Ladáir3,bene, F' É 66.
PIR torzsszán: 724691
ado száma: í 57 2 4.6 9 8 -2 -ü 3
b air],s z á lnláj át v ezetó lrit e 1 i nté z et é s b arrk s zánr 1 a s z ánr a :

OTP és Keresl<edelnri Bank F{\.rt. - 11732üa2-15338239-s00000s0
inint megi,endelo,

irrásfeiol Zafír Épít Kft.
székhell,e: 6045 Ladán.vbene pet fi Sándor u. 15.
cégj eg;,2ékszárna: 03-09- 1 29B69
adoszáma: 2539 69 í9 -2-ü3
b anks z áml áj át v e z etó h i t e l i rrt é z et é s b artk s z árnl as z átn a :

Fó ku sz Taka réksztiv etke zet L adán5,b en ei Kiren d elts é ge
51 700 13 1-15448235-000üOOCIs
rrriirt r,állalkozo kózótt a kol etkezok szerint:

I. Szenz dés Éárg3,2

1. A r,állalkozó kotel ezi magát. hog1, Ladány|erre belterrileti utak burkolatait és hozzátartozo
padka, vízell,ezeto és szikkasztó árkok karbantarlási rrrunkáit a Megrendel részére elvégzi.

2. A l,állalkozó a kivitelezést a Ladárrybene Kozség Örrkorrrrányzata áItaI kijeloit és
rne glratát o zoít terril eteken l,é gzi.

fi. Vállatkozó díj

3. A Ladánybenei beiterr-ileti utak burkolatait és hozzátaftozó padka, víze|vezetó és szikkasztó
árkok karbantartási rrrunkái bruttó 3.500.000 Ft azaz háronrmitliótitszázezer forintban
Ilatátozzák rrreg. A i,állalkozói díj magábarr fogl alja a ter,ékerr),séghez szukséges valatnerrnyi
tnunka-, anyag- és egi,éb koltséget.

4. A nregrendel jelen szerzódés aláírásakor a 3. pontbarr rrregjelolt irtépítési rrrunkákat
rrregreirdeli.

5. Anregrendelo kotelezi nragát. lrogy a ferrti 3. pontban nregjelolt bruttó váIla|kozói díjat
teljesítéstol számított B rraptári napon belul átutalj a aváIlalkozó részére.

III. Teljesítési határid k

6. A r,állalkoz az elokészítést a szerzódés lratálybalépését koveto napon rrregkezdlreti.

7 . A r,állalkozó kotelezi nagáL 1rogy 3. pontban nreglratározattakat legkésobb 2016. decernber
20. napjárr átadja a megrendelorrek.



B. A sáIlalkozó k teles a lnegreirdelot lraladéktalairul értesíterri irrirrclerr ol1,2,, korl_ilrnén1;1o1.
airrell,irek a szerzodés teljesítésére kilratása lelret.

i0. A \/áilalkozó jogosr-rlt a jelerr szerzódésbetr ltikotott teljesítési határido elott is teljesíterri.
azanban errol 5 ilappal korábbarr koteles a Megrendelot értesíterri.

11. A trrutrkateriilet N4egrerrdelo á|tali liésedelirres átadása esetétr a kii,itelezés ftsz- és
befejezési lratáridoi a késedelenr idejér,e1 tneghosszabbodrrak. Pótrrrurrlra. illetye tobbletrrrurrka
felrrierl,ilése esetén a Szerzodo felek lirilorr áilapodnak rrreg a lratáridok rrróclosr_riásábarr.

I\z. Átadás - Át*,ét.I

12. A irregrendelo a kii'itelezést - irrr-intriaid ó alatt - bárirrikor ellerrorizlreti és kifog ásait az
ellenorzéskor 1l;l6rrrbun kozolheti. A iribás teljesítésért azonban a i,állalkozó akkor is felel. lra
a negrendelo a kivitelezést nenr ellerrorizte.

13. Az átadás- átr,éteii eljárásról a felek - rrrindkét fél részér I cégszeruen aláírt
jegl'zokon\r'et veszirek fe1. arnei;,bgn rogzítik a létesítrrrén;, átr,ételét \;&91l arurak
irregtagadását" az észlelt merurl,iségi liiányokat és rrrinoségi lribákat. rzalanrint a Megrende1o
áTtaI érr,éir),esíteni kíriáirt szavatossági igén1,g|igi. A irregállapított iribákat, lriárr1,6|i31 u
Váilalkozanak a jeglr26konlr,berr rogzített lratáridon belril ki kell kuszobolnie. továbbá e1 kell
l,éqezirie az átadás- átr,ételi eljárás során valamel), lratóság által eloír1 irrurrkákat is.

\z. Eg},éb rendelkezések

14. Arrrennl'iben a negreirdeio a szerzódéseir alapuló fizetési kotelezettségét késedelrrresell
teljesíti. évi 1 loÁkanatot koteles fizetiri.

15.Ezt a szerzódést csak írásban leliet rrródosítani rrag), feibontani. E korberr jogrryilatkozatot
a inegrerrdelo lészérol l(ardos Attila" a r,állaikozo részéroi Gerrgeliczki Milrál_v cégjeq,zésre
j ogosult tisztségviselo rnegiratalnrazottj a teiret.

16. A kii,itelezés és a teljesítés koréberr a megrendelo nevében Kardos Attiia járhat el. aki
gl,akorolja az ellenorzést és nregtelreti az ezzel kapcsolatos ny||atkozatokat. Ar,állalkozó a
vele való kapcsolattartásra Gerrgeliczki Milráli,t jeloli ki.

17. A felek e szeruódésbol eredo nrindenrrerrrr-í jogl,ita eldontésére kikotik a Kecskernéti Járási
Bíróság lratáskorét.

Ezt a szerzódést a feiek eg),etért en eifogadták és cégjegyzésre igazoltanjogosult képviseloik
aláírták.

Ladánl, ene. ?016. iroverrrber 29,
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