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ELÓTERJES ZTÉ,S

L adánybene Koz s é g Onk ormány zata Képvi sel o -te sttiletének
2017 . március 27 -i ulésére

Tárev: Ladánybene Kcizség
étkezok térítési díj áról

Tisztelt Képvisel -testiilet!

Onkorm ányzatának eloterjesztése az intézmények és ktilso

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tcirvény (továbbiakban:
Szoc.N.) 115. (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás
korébe tartoz szociális ellátások ellenértékeként megállapított osszeg (továbbiakban:
intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntart tárgyév április 1_jéig állapítja
meg. Az intézményi térítési díj tisszege nem haladhada meg a szolgáltatási onkoltséget. Az
íntézményi térítési drj év kcizben egy alkalommal korrigálhat . Az intézményi térítési díjat
integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az
onkoltsé g számítása során a k zos koltségelemeket a szolgáltatásonkénti kozvetlen koltségek
arány ában kell me go sztani.

(2) 
^ 

kcitelezett által fizetendo térítési díj osszegét (továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézményvezetó konkrét cisszegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylot a megállapodás
megkcitésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési drj nem haladhada meg az intézményi
térítési díj osszegét.

(3) A személyi térítési díj osszege onkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében
foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó dontése alapján csokkenthet , illetve elengedheto,
ha a kcitelezett jcivedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

(a) Ha az ellátott, a torvényes képvisel je vagy a térítési díjat megfizet személy a személyi
térítési díj osszegét vitatja, illetve annak csokkentését vagy elengedését kéri:

a) állami fenntartó esetén a (2) bekezdés szerinti értesítés kézh:ezvételét l számííott nyolc
napon beli,il a fenntartohoz fordulhat, ezt kovetoen a fenntartó dontésének feli,ilvizs gálaía
bíróságtól kérheto.

(5) A fenntartó dontéséig, illetve a bíróság joger s határozatáig a korábban megállapított
személyi térítési díjat kell megfizetni.

(6) A személyi térítési dlj osszege a megállapítás idopontjától fiiggetlentil
alkalommal vizsgálható felril és változtathato fr g, kivéve ha az ellátott jovedelme:

,) olyan mértékben csokken, hogy az e ttirvényben meghatározott térítési
kotelezettségének nem tud eleget tenni;

b) az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb osszegének 25%-át meghaladó
n vekedett.

évente két

dU fizetési

mértékben

(7) A feltilvizs gálat során megállapított rij személyi térítési díj megfizetésének idopontj ár I a

fenntartó rendelkezik. Az j térítési díj megftzetésére a kcitelezett nem kotelezheto a



feltilvizs gálatot megel z id szakra, kivéve, ha az ellátott a feltilvizsgálatot meg el z en -
jcivedelem és Vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére
visszamen legesen rendszeres pénze|látás kertilt megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi
térítési díj megfizetésének kezdo idopontja a rendszeres pénze|látásra való jogosultság kezd
napja.

(8) A személyi térítési díj feltilvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelems zedien
alka|mazni kell.

A fent hivatkozott joghelyek alapján Ladánybene Kozség Önkorm ányzata a szolgáltatási
cinktiltség alapján határozza meg az intézményi térítési díjat, a kcizcis koltségelemek
szolgáltatási fajtákra jutó kcizvetlen kciltségeinek arányos megosztásával.

Ladánybene Kcizség Önkorm ányzatánál az intézményi térítési díjak feltilvizs gá|ata
megtortént.

A gyermekek védelmérol és a gyámtigyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. (3)
bekezdése rendelkezik an l, hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagkoltségének egy ellátottra jutó napi cisszege.

Az élelmezésvezetó által rendelkezésre bocsátott anyagfelhasználási naplók szerint az vodai,
és iskolai étkeztetésnél a tíz rai és az uzsonna kciltségének n vekedése ért el jelentosebb
mértéket. A 3712014 EMMI rendelet 4. melléklete határozza meg az alkalmazand adagolási
eloírást, melynek értelmében a korábbinál nagyobb a tíz rai és uzsonna menrik zoldség- és
gyiimcilcs igénye . Ezen élelmiszerek beszerzési árai a vizsgált id szakban - 2017 . január - az
idény jellegébol adódóan igen magasak voltak. Véleménytink szerint ez a ncivekedés
id szakos, így nem jelent akkora volumení az év egészére vetítve, hogy emiatt az intézményi
térítési díjakat emelni kellene.

A gyermekétkeztetés, a szociális- és vendégétkeztetés ebéd onkoltségének novekedése
minimális volt, ami szintén nem indokolj a atérítési díjak emelését.

Élve a gyennekek védelmérol és a gyámugyi igazgatásról sz t 1997 . évi XXXI. tv. 147.
(3) bekezdés adta lehet ségtinkkel jelen megállapításunkat az év második felében
feltilvizsgáljuk, ha az onkoltség ncivekedési folyamata továbbra is fennáll, akkor az
intézményi térítési díjakat emelni fogiuk.

Emlékeztet til a jelenleg érvényben lév térítési díjak:

óvodai étkezés
Megnevezés
Tíz rai:
Ebéd:
Uzsonna:

Norma ktg.
79
214
64

Osszesen (Ft/nap)
100
272
81

Afa
2l
58
17

Egész nap: 357 96

Alsó taeozatos általános iskolai étkezés
Megnevezés
Tíz rai:
Ebéd:

Norma ktg.
98

265

453

Összesen (Ftlnap)
124
337

Afa
26
72



Uzsonna: 79 21 100
E gész nap 442 I19 56I

Fels taeozatos általános iskolai étkezés
Megnevezés Norma ktg. Afa Osszesen (Ft/nap)
Tiz rai:
Ebéd:
Uzsonna:

1 13 31 l44
306 83 389
92 25 |l7

E,gész nap 511 l39 650

Szociális étkeztetés intézménvi térít,esi díi4.
Megnevezés nettó Afa Osszesen (Ftlnap)
szociális étkeztetés 485 131 616
vendég ebéd 607 I54 761

Az ételházhozszá|lításának díia , ..
Megnev ezés nettó Afa Osszesen (Ft/nap)
belteriilet 27 7 34
kiiltertilet 54 14 68

Ladánvbene Kiizség Önkormánvzat Képvisel -testiiletének .../2017. (JIJ. 27.) határozata
az intézményi térítési díjak feliilvizsgálatár l

HATÁROZAT

Ladánybene Kiizség Önkormányzat Képvisel -testiitete az intézményi térítési díjakat
feliilvizsgálta, s a 2016. május 1. napjától megáIlapított térítési díjak iisszegén nem
változtat.
A képvisel -testíilet diint, hogy az intézményi térítési díjakat 2017. október havi
képvisel -testiileti iilésén jból feliilvizsgálja.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017 . október 30.

Kérjtik a Tisztelt Képvisel -testiiletet, hogy a szociális ellátások intézményi térítési díjainak
mértékérol szóló eloterjesztést vitassa me$, és fogadja el.

Ladánybene, 2017. március 23.

Kardos Attila
polgármester



ELŐTERJESZTES
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiitetének

2017 . március 27 -i íilésére

Táre\i Óvoda beiratkozási idopontjának meghatározása

El terjesztést készítette: szádvári Erika
aljegyzó

El terjeszt : kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Ktizség Polgármesterét l
6045LadánybeneoF t66.

Telefon z 761457-600

ELÓTERJESZTES
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiiletének

2017. március 27-i iilésére

Tisztelt Képvisel -testtilet!

A nemzeti kciznevelésr l szóló 2011. évi CXC. tcirvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján
2013. január 1. napját l az iskola fenntartója az állam,, az óvoda fenntartója továbbra is az
onkormányzaí.

A koznevelési intézmények mtíkcidésér l és a kciznevelési intézmények
névhasználatár L szóló 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20 (1) bekezdése kimondja,
hogy a fenntart az óvodai beiratkozás idejér l, az erríil való diintés és a jogorvoslat
beny jtásának határidejér l kiizleményt, vagy hirdetményt tesz k zzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozást megel z en legalább 30 nappal.
Az Nkt. 49. -a alapján az óvodai felvétel jelentkezés a|aplán torténik. Az óvodába a
gyermek harmadik életévének betoltése után vehetó fel. A felvételróI az óvoda vezetóje
dont. A gyermekek csoportbeosztásáról a sziilok és óvodapedagógusok véleményének
kikérése mellett az óvodave zetó dont. Kérelmet helyhiányra hivatkozással lehet
elutasítani.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betolti, a
nevelési év kezd napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson koteles részt
venni. A jegyzó a sziil kérelmére és az óvodavezetó, valamint a védon egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem elott tarffa, annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek az todik életévét betolti felmentést adhat a kcitelezo óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi kcirrilményei, képességeinek
kibontak oztatása, saj áto s helyzete indoko lj a.

Az óvoda vezetójével egyeztetve a kcivetkezcí idopontokat javaslom az óvodások
beiratkozási idopond ára:

2017. május 3. (szerda) 10.00 - 16.00 óra
2017. május 4. (csiitiirtiik) 10.00 - 16.00 óra

A beiratkozási id pontokat helyben szokásos módon tessztik kózzé, helyszíne pedig
óvoda éptilet -Ladánybene, Rákóczi u. 6. - lesz.

Kérem a tisztelt képvisel -testtiletet,
eloterj esztésemet fogadj a el.

Ladánybene,2017 . március 22.

hogy a beiratkozási idopontokra vonatkozó

kardos Attila
polgármester

Tisztelettel:



HATÁROZATI-JAVASLAT

Ladánvbene Kiizség Önkormánvzat Képvisel -testiiletének ..../2017. (III. 27.)
határozata
az vodai beiratkozás id pontjának meghatározása

HATÁROZAT

l. I_,adánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete a Ladánybenei
Csiribiri Óvodába való beiratkozás id pontjait az alábbiak szerint
határozza meg.

2017. május 3. (szerda) 10.00 - 16.00 óra
2017. május 4. (csiitiirtiik) 10.00 - 16.00 óra

2. A képvisel -testiilet felkéri Szádvári Erika aljegyz t, hogy a mellékelt
felhívást a helyben szokásos módon tegye kózzé.
Felel s: Kardos Attila - polgármester

Szádvári Erika - a|jegyz
Határid z 2017. március 27.



1.1 FELHIVAS
óvonAl JELENTKpznsnn

Értesítem a kozség lakosságát, hogy a nemzeti koznevelésrol szóló 201t évi CXC. torvény 8.

(2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betiilti,
a nevelési év kezd napjától (2017. szeptember 1.) napi négy rát kiiteles óvodai
nevelésben részt venni.
Az óvodai jelentkezés id pontj a aLadánybenei Csiribiri Óvodában:

2017. május 3. (szerda) 10.00 - 16.00 óra
20|7. május 4. (csiitiirtiik) 10.00 - 16.00 óra

Az óvodaLadánybene Kozség teljes kózigazgatási terí.iletérol biztosítja a felvételt.

Jelentkezéskor a sztil (gondvisel ) gyermekével egyiitt érkezzen, és vigye magával:

l d gyermek sziiletési anyakonyvi kivonata,

l d gyermek lakcímet igazo| hatósági igazolváfly&,

r d gyermek TAJ száma,

l d gyermek oltási kcinyve,

l d beírató szrilo személyi azonosító és lakcímet igazolo hatósági igazolványa

. Tartós betegségrol orvosi igazolás, MÁK igazolás magasabb családi pótlékról,

. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról határozat

Óvodába a gyeímeket 3. életéve betoltése után lehet felvenni. Felvehet, aki a harmadik
életévét a felvételt l számított fél éven belril betolti, feltéve, hogy minden, a teleptilésen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelke zó három éves és annál idosebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesítheto.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betcilti, a

nevelési év kezdo napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásonkoteles részt
venni. A jegyz a sztil kérelmére és az ovodavezetó, valamint a védon egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem elott tarVa, annak azévnekaz augusztus 31. napjáig, amelyben a

gyermek az otodik életévét betolti felmentést adhat a kotelezo óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi koríilményei, képességeinek kibontakoztatása. sajátos

helyzete indokolja.

Az 3 éves gyermek beíratásának elmu|asztása szabálysértésnek minostil.

jegyzó nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyzó



ELŐTERJESZTES
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiiletének

2017 . március 27 -i iilésére

Tárgv: Eloterjes ztés Ladánybene Kcizség Önkorm ányzatának 2017 . évi kozbeszerzési tervére

El terjesztést készítette: szádvári Erika
aljegyzó

El terjeszt z Kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



El terjesztés
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzata Képvisel -testiiletének

2017 . március 27 -i íilésére

Tárgv : Ladánybene Kozség Önk ormányzatának 20 17 . évi kozbeszerzési terve

Tisztelt Képvisel -testiilet!

A kózbeszerzésrol szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 5. (1)

bekezdés a.) d.) pontjában meghatározott ajánlatkérok az adott évre íewezett
kozbesz erzéseíró| az adott kciltségvetési év március 31-ig éves osszesített kozbeszerzési tervet

kotelesek készíteni az elfogadott éves intézményi pénzugyi terv/kciltségvetési elóíránYzat
figyelembevételével, és a szeívezeti egységek elozetes igénybejelentése alapján.

A kozbeszerzésí tervet Ladánybene Kozség Képvisel -testi.ilete hagyja j vá.

A terv elkészítésekor figyelembe vetttik a Kbt. hatályos rendelkezéseit is.

A tervben nem szereplo kozbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz kéPest

módosított kozbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha elore nem látható

okból eloállt kcizbeszerzési igény vagy egyéb változás meríil fel. Ilyenkor a tervet módosítani

ke|l az ilyen igény vagy egyéb változás felmenilésekor, megadva annak indokolását is.

A Kbt. szerint a nemzeti kozbe szerzési értékhat árokat a koltségvetési ttirvényben kell

meghatárczni. Ennek megfeleloen a2O17-es koltségvetési torvény a kovetkezókéPPenrógzití
2017. január 1 - 2017. december 31-ig irányadó, AFA nélkiili nemzeti kozbeszerzési

értékhat árokat,melyek a 201 6. évi nemzeti kozbesz erzési értékhatároktól eltérnek.

Árubeszerzés esetén: 15 millió Ft,
Építési beruházás esetén 25 millió Ft,
Epítési koncesszió esetén: 100 millió Ft,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

A fentiek a1apján kérem a tisztelt képviselo-testriletet, hogy LadánYbene Kozség

önkorm ányzatának 2017. évi kózbeszerzési tervét vitassa me , amely szerint a kcizségi

onkormá nyzat 2017 . évben kozbeszerzési elj árás lefolytatását nem tew ezi.

Ladánybene,2077 . március 23.

kardos Attila
polgármester



HATAROZAT-TERVEZET

Ladánvbene Kiizség Önkormánvzat Képvisel -testiiletének...../2017. (III. 27.)
határozata
Ladánybene Kiizség Onkorm ányzatának 2017. évi Kiizbeszerzési Tervér l

HATARO ZAT

Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testiilete Ladánybene Kcizség
Önkormányzatának 2OI7. évre vonatkozó kozbeszerzési tervének elfogadására vonaíkozo
eloterjeszíést megtárgya|ía, amely szerint kozbeszerzési eljárás lefolYatását nem íervezi.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2077 . március 27 .



ELOTERJESZTES
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat Képvisel -testiiletének

2017 . március 27 -i iilésére

Tárgv: Eloterjesztés a Ladánybene - Felsolajos Szennyvíztársulás 2017. évi kcizbeszerzési
tervére

El terjesztést készítette: szádvátri Erika
aljegyzó

El terjesztíjz kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



El terjesztés
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzata Képvisel -testiiletének

2017 . március 27 -i iilésére

Tárgv: EloterjesztésLadánybene - Felsolajos Szerrryvíztársulás 20í7. évi kozbeszerzési
tervére

Tisztelt Képvisel -testiilet!

A kozbeszerzésrol szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 5. (1) bekezdés

a.) - d.) pontj ában meghatározott aján\atkérók az adott évre tervezett kozbeszerzéseiról az

adott koltségvetési év március 31-ig éves osszesített kozbeszerzési tervet kcitelesek készíteni

az e1fogadott éves intézményi pénziigyi tervlkoltségvetési el irányzat figyelembevételével, és

a szervezeti egységek el zetes igénybejelentése a|apján.

A kozbe szerzésitervet aLadánybene - Felsolajos Szerrlyvíztársulás Társulási Tanácsa

hagyj a jová,melyet a társult képvisel -testtileteknek is véleményezni kell.

A terv elkészítésekor figyelembe vetttik a Kbt. hatályos, módosított rendelkezéseit is.

A tervben nem szereplo kózbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz kéPest

módosított kozbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet foly'tatni, ha el re nem |áthat

okból el állt kózbeszerzési igény vagy egyéb vá|tozás mertil fel. Ilyenkor a tervet módosítani

kel| az ilyen igény vagy egyéb vá|tozás felmeri.ilésekor, megadva annak indokolását is.

A Kbt. szerint a nemzeti kozbe szerzési értékhatárokat a koltségvetési torvénYben kell

meghatározni. Ennek megfeleloen a 2017. évi koltségvetési torvény a kovetkezokéPPen

ragzitt2Ol7.január 1-2O17. december 31-ig irányadó, ÁFA nélkrili nemzetikÓzbeszerzési

ert?t<tratárokat, melyek a2016. évi nemzeti kozbeszerzési értékhatároktól eltérnek.

Árubeszerués esetén: 15 millió Ft,
Építési beruházás esetén 25 millió Ft,
Építési koncesszió esetén: 100 millió Ft,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft,
Szotgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

A fentiek alapján kérem a tisztelt képvise1o-testi.iletet, hogy Ladánybene Felsolajos

Szennlvízíársu\ás 2017. évi kozbeszerzési tervét fogadja el.

Ladányb ene, 2017 . március 21 .

kardos Attila
polgármester



HATAROZAT-TERVEZET

Ladánvbene Kiizség Önkormánvzat Képvisel -testíiletének...../2017. (III. 27.)
határozata
Ladánybene - Fels lajos Szennyvíztársulás 2017. évi Kiizbeszerzési Tervér l

HATÁRO ZAT

Ladánybene Kcizség Önkorm ányzatának Képviselo-testrilete Ladánybene Felsolajos
Szennyviztátsu|ásának - jelen határozat mellékleíétképezó - 2017 . évi kózbeszerzési tewét a
társulási tanácsnak elfogadásra j avasolj a.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2077 . március 27 .



Aiánlatkér szervezet neve és címe:

A k zbeszezés tárgya és
mennyisége

!d beIi íitemezés Sor kerüt-e vagy keri.ilt-
e az adott

az eljárás
1 megindításának, ille-,- _ szerz dsé kiizbeszerzéssel

kiizbeszerzés''u"" t"t;""_itésé,nekvárható sszeftiggésben

: 
1"ou"l",oJ"* Jl:á."Jj,ír;i:I"".", 

"'u'i:;;*:;;"',T""n
tervezett idópontja ]'*'--'"" I Xazzetételére

. Árubeszerzés

nincs tervezve

. Epítési beruházás

elvezetése és

hálózat létesítésével

lll. Szolgáltatás

FlDlC mérntiki szolgáltatás

enedzsmenti

, Építési koncesszió

45232400-6 Kbt. lll. része

71300000-1 Kbt. lll, része

72224ooo-1 Kbt. lll. része

]

2017 . szeptember -október
]

20 1 7 . szeptem ber -október

becsült érték: 900.000. 000,-Ft.

becsült érték: 24.900.000,-Ft,

Kozbeszerzési terv 20í 7. évre vonatkozóan

2O 1 7, szeptem ber október 2017. október

20'17. október

2017. junius

nincs tervezve



Dátum: 2017. év március hó 16, nap

Társulás Elnoke



Et TERJESZTÉS
ladánYbene Kcizség Onkormányzat Képvisel _testtitetének

2Ot7. március 27-i tilésére

Tárev; El terjesztés KerekegYháza és Térsége Feladatellátó Társulás dontésének jóváhagyására

El terjesztést készítette:
szádvári Erika

aljegyz

El terjeszt :

kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



Ladánybene Kcizség Polgármesterét l

6045 Ladánybene, F ut 66.
Telefon : 761457-600, Email: polgarmester@ladanvbene.hu

Tárgv: El terjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás dontésének jóváhagyására

Tisztelt Képvisel -testtjlet!

Ladánybene Kozség Onkormányzata tagja a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulásnak,
amelynek utolsó társulási itlése 2017. február 22-én volt, amelynek rilésén az alábbi napirendi pontok
kerületek megtárgyalásra. A napirendi pontokat a képvísel -testriletnek véleményeznie kell:

1. KTFT 2OL7. évi kciltségvetésének elfogadása:
Ladánybene a társulásban kizárólag szociális feladatok ellátása terén kapcsolódik, amelyhez
lakosságszám, illetve ellátotti létszám alapján támogatást ny jt. A társulás koltségvetéséhez a
tagonkormányzatok az alábbi támogatási osszegeket ny jtják:

Kerekegyháza: 22.600.604 Ft

Ágasegyháza: L.982.629 Ft
Ladánybene: 3.435.801 Ft
F lopháza: 2.501.565 Ft
Kunbaracs: 1.946.618 Ft

Összesen: 3 2.467 .21-8 Ft

Önkormányzatunk a társulás egyéb feladatellátásában nem vesz részt, így ehhez támogatást sem
fizet.

2. 2016. évi ktiltségvetés módosítása: a társulás óvodai fe]adatainak ellátását jelenti, amely
nem vonatkozik Ladánybenére.

3. Térítési díjak feliilvizsgálata:
lntézményi térítési díjakat a társulás ebben felülvizsgálta, Ladánybenét a házi segítségny jtás érinti,
amelynek óra díja 4OO Ftl ra + ÁrA helyett 50O Ftlóra + ÁFA lett.

4. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Beiratkozási id pontjának meghatározása:
Ladánybenét nem érinti.

5. Kerekegyházi Bóbita Óvoda térítési díjának meghatározása:
Ladánybenét nem érinti.

Kérem a Tisztelt Képviseló-testuletet, hogy az elóterjesztést vitassa meg, s a határozat-
javaslatot fogadja el.

Ladánybene, 2017. március 21.



Tisztelettel.

kardos Attila
po|gármester

Ladánvbene Kcizség Onkormánvzat Képvisel -testületének ..../20í 7. (lll. 27.)
határozata
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás határozatának jóváhagyásáról

HATÁROZAT
1. Ladánybene Kcizség Önkorm ányzat Képvise! -testí,ilete egyetért a

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017. íebruár 22-i íilésének
dcintéseivel, an nak elfogadását támogatja.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határidó: 2017. március 31,


