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ELOTERJESZTES
Ladánybene Kcizség OnkormányzatKépvise! -testí,iletének 20í7. április 26-i i,ilésére

Tárqv: A hulladékkezelési kozszolgáltatás ellátásával kapcsolatos dontések meghozatala

Tisztelt Képvisel -testtilet!

Jogszabályi háttér:

A 2013, január 1. napján hatályba lépett az uj hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
torvény /továbbiakban: Ht./, amely uj alapokra helyezte a hulladékgazdálkodást.

A Ht. az alábbiak szerint határozza meg a települési onkormányzatokra vonatkozó
szabályokat:

33. (1) A telep i!ési cinkormányzat az cinkormányzatl hulladékgazdálkodási kcizfeladat
ellátását a kcizszolgáltatóval kcitcitt huttadékgazdálkodási kozszolgáltatási szerz dés titján
biztosítja.
(2) A települési onkorm ányzat az onkormányzati hulladékgazdálkodási kozfeladat ellátására
kozbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a kozbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban:
Kbt.) szerint nem kell kozbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási
szerz dés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási korébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási
kozszolgáltatási szerzódés megkotése a Kbt, szerinti kivételi korbe esik.
(3) A felhívásban az ajánlatkéro meghatározza, hogy a kozbeszerzési eljárás során milyen, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minosítésérol szóló torvény szerint osztályba
sorolt gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot vagy nyújthatnak be részvételijelentkezést.
34. (1) A telep tés! cinkormányzat az onkormányzati hulladékgazdálkodási kozfeladat
ellátására a kcizszolgáltatóval írásbeIi szerz dést k<it.

(2l 
^ 

teteptitési cinkormányzat az cinkormányzati hulladékgazdálkodási ktizfeladat ellátására
csak 1 hultadékgazdálkodási kozszolgáltatási szerz dést kcithet.
(3) A telepíilési ónkormányzat hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerz dést csak a
hultadékgazdálkodási ki5zszolgáltatási tevékenység minósítésér l szoló t ntényben
meghatározott minósítési engedéllyel (a továbbiakban: min sítési engedély) és a 32/A. (1)

bekezdés f) pontja szerinti megfelelóségi véleménnyel rendelkez gazdasági szerepl vel
ki5thet.
(4) A települési onkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltéróen azzal a 32lA. (1)

bekezdés f) pontja szerinti megfeleloségi véleménnyel rendelkezó, de minósítési engedéllyel nem

rendelkezo gazdasági szereplovel is kothet hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzódést,
amelynek tagjai - az államot és a települési onkorm ányzatot kivéve - valamennyien rendelkeznek
m inősítési engedéllyel.
(5) A hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerz désnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kozszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítÓ, statisztikai
számjel),
b) a kozszolgáltatási tevékenység megnevezését,
c) a kozszolgáltatási teri.jletet,
d ) a kozs zolgáltatás i tevéke n ysé g végzésé ne k id ota rtam át.
(7) A hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerz dés a kózszolgáltatóval legfeljebb 10 évre
kothet me9.



(8) A hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás teljesítése torvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szuneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatlanh asználó
kérésére onkormányzati rendeletben meghatározott esetekben szuneteltetheto.
(9) A lakosság tájékoztatása érdekében a települési onkormányzat a kózszolgáltatási szerzódés
kozzétételről a helyben szokásos módon gondoskodik,
35 (1)A települési onkormányzaí képviselo-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg.
a) az onkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a kózszolgáltatási terulet határait
az Országos Hulladékgazdálkodási Kozszolgáltatási Tervben foglaltakkal osszhangban.
b) a kozszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet,
továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a kozszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha
a közszolgáltatást akózszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;
c) az onkormányzati hulladékgazdálkodási kozfeladat ellátásának rendjét és módját, a
közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel osszefuggo jogait és kotelezettségeit, valamint a
hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerz dés egyes tartalmi elemeit;
d) az onkormányzati hulladékgazdálkodási kozfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben
nem szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlanhasználót terheló, miniszteri rendeletben nem szabályozottdíjfizetési kotelezettséget,
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá azingatlanhasználó részéról torténó
szü neteltetés eseteit;
í) az üdülóingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
(2) A telepulési onkormányzat gondoskodik az elkulonített hulladékgyríjtési rendszer helyi
feltételei nek m egszervezésérol,
36. (1) A települési onkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében
egymással társulhatnak. A társulás tartalmát és feltételeit a helyi onkormányzatok társulásaira
vonatkozó jogszabályok keretei kozott társulási megállapodásban állapítják me9.
(2) 

^ 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési onkormányzati dontés meghozatala elott a

nyilvánosság véleményének megismerése érdekében közmeghallgatás tartható.
(3) A települési onkormányzat kozmeghallgatást tart a települési hulladék elkulonített gytíjtésének
bevezetésével kapcsolatos dontések megh ozatala elott,
37 (1) A hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzódést a települési onkormányzat a Polgári
Torvénykonyvben meghatározott felmondási okokon tulmenóen e torvény alapján akkor mondhatja
fel, ha a közszolgáltató
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a kornyezet védelmére vonatkozó
jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés elóírásait súlyosan megsértette, és ennek
tényét a bíróság vagy a hatóság jogerosen megállapította,
b) a szerzódésben megállapított kotelezettségét neki felróható módon sulyosan megsértette,
(1a) A 2016. április 1-jét kovetóen megkotott hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzódést a
telepulési önkormányzat legfeljebb egy hónapos felmondási idovel felmondja, ha a kozszolgáltató
nem rendelkezik m inos ítési engedéllyel vagy megfelelóségi véleménnyel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondási ido legfeljebb 6 hónap. A felmondási idó alatt a
k zszolgáltató a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatást változatlanul ellátja.
(3) A huIladékgazdálkodási kcizszolgáltatási szerz dés felmondása esetén a telepí.ilési
cinkormányzat képvisel -testtiletének haladéktalanul intézkednle kell a
h u l ladékg azdá! kodás i k<izszol g áltatás e! látásá n a k b iztosításá ról.
(4) A telepiilési i5nkormányzat a hulladékgazdálkodási ki5zszolgáltatási szerzódés
felmondása eseíén a szerz dés megsztinésétól az uj hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatási
szen dés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási kózszolgáltatás ellátásáról
h al ad éktal an u l g o n dosko d i k.
(5) A hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzódés megsztínése esetén a kozszolgáltatás
ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévo ügyek iratait és nyilvántartásait a közszolgáltató a
települési onkormányzatnak a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzódés megszűnése
napján átadja.
(6) A telepulési onkormányzat a birtokában lévo és a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatással
kapcsolatos, folyamatban lévo ugyek iratait és nyilvántartásait a hulladékgazdálkodási
k zszolgáltatási szerzódés hatályba lépésének napján az új kozszolgáltatónak átadja.
37lA. Ha a települési onkormányzat a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás ellátását a 33-34. -
ban foglaltak szerint nem biztosítja, vagy a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás a 33-34. -ban
meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a katasztrófavédelemrol és a
hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló torvény szerint kell eljárni.



önkormányzatunk és az lzsÁK-KOM Nonprofit Kft-vel kozott 2014. január 1. naPján
lépett lratályba kozszolgáltatási szerzódés. A NHKV Zrt. a jelenlegl kozszolgáttató
részére kiadott 3700_:8312016. sz. megfelel ségi véleményt azonnali hatállYal

visszavonta a Ht. 32tA. (1) bekezdés g.) pontjára hivatkozva, miszerint az állami

hulladékgazdálkodási kozfeladat keretében az állam a hulladékgazdálkodás országos
szintrj Óellainar és fejlesztési irányainak teljesulése érdekében kialakítja az
infrastruktu rál is eroforrások optimál is használatának rendszerét.

A fentiek alapján nem áll fenn jelen pillanatban a Ht, 34. (3) bekezdésében szabálYozott
eloírás, miszerint csak megfeleloségi véleménnyel rendelkezo kozszolgáltatóval kothetÜnk

kozszolgáltatási szerzódést, így gondoskodunk kell a kotelezó kozszolgáltatás ellátásáról
a jelénlegi kozszolgáltatási szerzodés felmondása mellett az uj kozszolgáltató

kiválasztásáia vonatkózó kozbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, ellenkezo
esetben a katasztrófavédelem jelolné kl az átmeneti kozszolgáltatót.

A feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében tobbszori egyeztetést folytattunk az
lzsák-kom Nonprofit Kft_vel, melynek eredményeként a jelenlegt szerzodés felmondásra
kerül, illetve a kozbeszerzési 

"Ílara, 
eredméÁyes lefolytatásáig megbízzuk az Ökovíz

Nonprofit Kft. (27oo Cegléd, Pesti ut 65., Cégj sz.. 1309086647; Adósz: 12564392-2,13,
rü.l:too 27g 742; KTJ-: 1o1 o84 999) a feladatellátással. Az Ökovíz Nonprofit Kft. a
hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási tevékenység minosítéséról szóló torvénY szerint
Nl, minósítéssel, és hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási engedéllyeI rendelkezo
nonprofit gazdasági társaság, így alkalmas a fe]adatellátásra.

Mellékelem a jelenle9 i kózszol9áltatási szerzodés megszÜntetésére vonatkozó
megállapodást, a2 örouiz Nonprofit Kft-vel megkotendo kozszolgáltatási szerzodést, az

ök viz irlonprofit kft. által kiadott nyilatkozatot a feladatellátásról, az lzsák-kom Nonprofit

Kft. által osszeállított tájékoztató anyagokat.

Torvényi kotelezettségeink ellátása érdekében javaslom a jelenlegi szerzodés
."g.r[lntetését, az új kózszolgáltatási szerzódés megkotését a kozbeszerzési eljárás
ereóményes lefolytatásáig, valamint a kozbeszerzési tervunk módosítását is.

A Ht. hivatkozott rendelkezési értelmében módosítanunk kell a hulladékkezelési
kozszolgáltatásról szó]ó 12t2o13, (X. 28,) onkormányzati rendeletunket iS, mivel az

nevesíti a kozszolgáltatót. Át kell vezetni a kozszolgáltató személyében Ökovíz

Nonprofit Kft. - tortént változást a rendeletunkben.

Rendelet-tervezet részletes i ndokolása :

ad. í.
A kózszolgáltató személyében tortént változást tartalm azza.
Rendelkezik továbbá a iratályba lépésrol: 2017, május 1. napja, és biztosítja a technikai

deregulációt (hatályon kívül helyezés).

Az egyszerrjsített hatásvizsgálati lapot az 1, szám melléklet tartalmazza,

Kérjem T, Képviseló_testületet az eloterjesztést megtárgyalni és dontésÜket meghozni

szíveskedjenek.

Ladánybene, 2017. április 11.

Kardos Attila
polgármester



HATAROZAT_TERVEZET

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képviset -testiiletének .../2017. (lV. 26.1

határozata
A h Ll l ladékkezelési kozszolg áltatás ellátásával kapcsolatos d ontések meg ho zatala

Határozat

1.t Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testulete a NHKV Nemzeti

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonk ezeló Zrt. 937612017 . nem

megfelelóségi nyilatkozatában foglaltakra tekintettel elfogadja - a határozat 1, sz-

metlét<letét képezó - az lzsák- Kom Nonprofit Kft.-vel megkotendo megállaPodást
a hulladékkezelési kozszolgáltatási szerzódés megszüntetéséról.

2.1 AKépviselo_testület a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV. torvény 33. (1) és
37. (4) bekezdéseiben foglalt kotelezettségei teljesítése érdekében elfogadja az
öt<oviz Nonprofit Kft_vel (27OO Cegléd, Pesti ut 65., Cégj sz,,, 1309086647', AdÓsz',

12564392-2-13, KüJ:100 279 742; KTJ, 101 084 999) megkotendo - a határozat
2, sz. mellékletét képezó - határozott ideig , határozott feltétel bekovetkezéséig, az
uj kozszolgáltató kiválasztására vonatkozó kozbeszerzési eljárás eredménYes
lefolytatásáig tartó hulladékkezelési kozszolg áltatási szerzodést,

3,/ A Képviselo-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi hulladékkezelési
kozszolgáltatási szerzodés megszüntetésérol szóló megállaPodás, a

kozszolgáltatási szerzódés aláírására.

4,t A Képviseló-testulet felkéri továbbá pol9ármestert a kozszolgáltatási
szerzódésnek az NHKV Nemzeti Hulladék9azdálkodási Koordináló és
Vag yo n k ezeló Zrt. részére tortén o m eg kü ld ésére.

Felelos: Kardos Attila - polgármester
Határido: 2017 . április 30.



Megállapodás azlzsák_ Kom Nonprofit Kft. és Ladánybene Kcizség telepÍ,ilés
kcizcitt meg kcitcitt h u l ladékkezelési kcizszolgáltatási szerz dés

megsz intetésér l

Amely létrejott egyrészról az IZSÁK-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 6070 lzsák, Vadas
dLjlo 0394/6.; Cgj.. 03-09-109888; asz: 12857823-2-03; képviseli. Rudics Akos ügyvezetó)
- a továbbiakban: Kozszolgáltató
másrészról: Ladánybene Kcizség Onkorm ányzata (képviseli. Kardos Attila polgármester)

mint Onkorm ányzat
- továbbiakban: Onkorm ányzat
- az Onkormányzat és a Kozszolgáltató a továbbiakban egyuttesen: Felek kozott,

Tudomásul szolgál, hogy

1. az önkorm ányzat és az lzsák- Kom Nonprofit Kft. kozott fennálló kozszolgáltatási
szerzódés a jogszabályi kornyezetváltozásokból eredoen pénzügyileg ellehetetlenult.

2. Az NHKV Nemzeti Hul]adékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezeló Zrt. (1011

Budapest, lskola u. 13.) országos hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási koncepciója szerint a

Duna- Tisza kozi térségben) 1kozszolgáltató látja el a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatást.

3. Az önkormányzat, a Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
torvény (Motv.) 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodás] feladat
ellátási kotelezettségének, itletve a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV. torvénY (Ht.) 33. (1)

és 37. (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleloen eleget kell, hogy tegyen a kotelezóen
ellátandó kozszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó kotelezettségének.

4, Az okovíz Nonprofit Kft , 
(2700 Cegléd, Pesti ut 65,, cgj.: 1309086647', asz',

12564392-2-13,,) _ továbbiakban: Új Kozszolgáltató) nevében Agatics Roland ÜgyvezetÓ,

nyilatkozik arról, hogy a társaság vállalja a telepütésen a hulladékkezelési kozszolgáltatás
fólyamatos biztosítáéát a hatályos jogszabályoknak, onkormányzati rendeletnek megfeleloen.
(lásd Kozszolgáltatási szerzódés tervezet)

5. Felek, a fentiekre tekintettet megállapodnak abban, hogy a kozottÜk 2013. december
1S_el megkotott hulladékkezelési kozszolgáltatási szerzodést kozos megegyezéssel 2017 .

április 30. napjával megszüntetik,

6. Kozszolgáltató, a hulladékkezelési kozszolgáltatás folytonosságának biztosítása
érdekében vátlalla, hogy a telepulés Úl Kozszolgáltatójának a teljesítéshez szÜkséges
dokumentumokat, adatokat és minden egyéb információt átad, minden szukséges
jog nyilatkozatot hozzájáru lást meg ad.

7 . önkorm ányzat vállalja, hogy a Kozszolgáltatási szerzódés érvényességének utolsó

napjáig, a Kozszoigáltató felé minden fennálló, nem vitatott tartozását kiegYenlíti.

A jelen megállapodást aláírók kijelentik, hogy a jelen foglalt jognYilatkozatuk

érvényességéhez tiaanybene Kozség önkormányzatának Képviselo- testülete l2O17. (lV,

25,) számu határozatával a hozz{lárulását megadta.

lzsák, 2017

lzsák Kom Nonprofit Kft

Melléklet: Agatics Roland nyilatkozata

Önkorm ányzat



Nyilatkozat

Alulírott Agatics Roland, mint az Ökovíz Nonprofit kft. (2700 Cegléd, Pesti ut 65., cgj.:

1309086647; asz: 12564392-2-13) képviseletre jogosult ugyvezeto igazgatója, nyilatkozom,

hogy az Ökovíz Nonprofit Kft. vállalja telepulésen a hultadékkezelési

kozszolgáltatás folyamatos biztosítását, az eredményes kozbeszerzési eljárás lefolytatásáig,

annak érdekében, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi onkormányzatairol szóló

2011. évi CLXXXIX. torvény (a továbbiakban: Motv,) 13. (1) bekezdés 19. pontjában

meghatározott hulladékgazdálkodási feladat ellátási kotelezettségének, illetve a hulladékról

szóló 2012. évi CLXXXV. torvény (továbbiakban: Ht.) 33. (1) bekezdésében foglaltaknak

megfeleloen, eleget tegyen a kotelezoen ellátandó kozszolgáltatás szervezésére,

fenntartására vonatkozó kotelezettségének, a hatályos jogszabályoknak, onkormányzati

rendeletnek és a mellékelt kozszolgáltatási szerzódésben foglalt feltételeknek megfeleloen.

Továbbá nyilatkozom, hogy a Társaság a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási

tevékenység minosítésérol szóló törvény szerint ful. minosítéssel, és hulladékgazdálkodási

kozszolg áltatási engedéllyel rendelkezo nonprofit gazdaság i társaság.

Cegléd, 2017.04,30.

Agatics Roland
ügyvezetó igazgató



KOZSZO LGÁLTATÁS| SZERZŐDÉS
Hulladék gYÚjtésér l, szállításáról, ártalmatlanításárol és a hulladékkeze!ési díj

beszedésér l

.. Amely létrejott egyrészró] az,,OKOVÍZ" Nonprofit Kft (2700 Cegléd, pesti ut 65.,
(KÜJ:100 279 742; KTJ: 1o1 o84 999; caj..: 1309086647; asz: 1256439z-z-13; képviseletébeneljár: . . .. ügyv ezetó) ,

- a továbbiakban: Kcizszolgáltató

másrészrol Ladánybene Kcizség Onkorm ányzata (asz: képviseli: Kardos
Attila - polgármester) mint Megbízó
- továbbiakban: Onkorm ányzat

- az Onkorm ányzat és a Kcizszolgáltató a továbbiakban egyuttesen: Felek - kozott a mai
napon az alábbi feltételek szerint:

l.

El zmények

Tudomásul szolgál, hogy az Önkorm ányzat és az lzsák- Kom Nonprofit Kft. kozott
fennálló kozszolgáltatási szerzódés a jogszabályi kornyezet változásokból eredoen
PénzÜgYileg ellehetetlenü]t, ezért a vele kotott kozszolgáltatási szerzódés felmondásra kerult.

Miután az uj kozszolgáltató kiválasztására kiírandó kozbeszerzési eljárás lefolytatása
még nem tortént meg , az eredményes kozbeszerzési eljárás lefolytatásáig, annak érdekében,
hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 2o11. évi CLXXXIX.
torvénY (a továbbiakban: Motv.) 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
hulladékgazdálkodási feladat ellátási kotelezettségének, illetve a hu|ladékról szóló 2012, évi
CLXXXV. torvény (továbbiakban: Ht ) 33. (1) és 37 , (4) bekezdéseiben foglaltaknak
megfeleloen eleget tegyen a kotelezóen ellátandó kozszolgáltatás szervezésére, fenntartására
vonatkozó kotelezettségének, szerzódó felek határozott idejri szerz dést kotnek.

A Kozszolgáltató a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási tevékenység minosítésérol
szóló torvény szerint ful. minosítéssel, és hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási engedéllyel
rendelkezo nonprofit gazdasági társaság, amelyet a tulajdonos Önkormányzatok azért hoztak
létre, hogy a hulladékkezelési kozszolgáltatást, a társaságot alapító, illetoleg a társasághoz
csatlakozó Önkorm ányzatok kozlgazgatási területén megszerv ezze, etlássa és szükség
esetén nevében és képviseletében az illetékes hatóságoknál és koordináló szervezetnél (a
továbbiakban: Koordináló szerv) eljárjon.

Il.

Értelmez rendetkezések
1, A kozszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a hutladékgazdálkodási
kozszolgáltatás korébe tartozó hulladékra terjed ki a telepulés kózigazgatási határain belül.

2, A hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás korébe a kovetkezó hulladék tartozik:
. az ingatlantulajdonos által az ingatlanon vegyesen és elkülonítetten gyríjtott települési

hulladék - a Ht. 39. -ában meghatározott eltéréssel -;
. a hulladékgyűjtó szigetre telepített gytijtóedényben elhelyezett telepulési hulladék;
. a lomtalanítás során a kozszolgáltato részére átadott lomhulladék



. az átvételi helyen, illetve speciális gyrijtohelyen átadott, illetve gyűjtoedényben 9y jtott
hulladék, ha annak elszállítását és kezelését a k zszotgáltató végzi, valamint

. a Ht. 61 (4) bekezdésében meghatározott esetben az elhagyott, illetve ellenorizetlen
korülmények kozott elhelyezett hulladék.

3. A Koordináló szerv Ht.32lA. -ában szabályozott jogkorében biztosítja a
hulladékgazdálkodási tevékenység szabályos, zavartalan mríkodését a település
kózlgazgatási határain belül. "

lll.
A k<izszolgáltató tevékenységére vonatkozo általános szabályok

1 , A Kcizszolgáltató kcitelezettséget vállal arra, hogy
a) a jelen megállapodásban nevesített kozszolgáltatást folyamatosan és teljes korrjen

látja el és ezen kozszolgáltatás teljesítéséhez szukséges mennyiségri, minoségrí
jármtívet, gépet, eszkozt, va]amint berendezést biztosítja és a kozszolgáltatás
teljesítés éhez szü kséges létszám u és képzettség rí szakem bert alka]mazza,

b) az Országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofelügyeloség által
meghatározott minosítési engedély szerinti kovetelményeket biztosítja, valamint azt,
hogy a minosítési engedély a jelen hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzodés
idobeli hatálya alatt folyamatosan a rendelkezésére áll,

c) a kozszolgáltatás folyamatos ellátásához, és biztonságosan bovítheto teljesítéséhez
szükséges fejlesztéseket, beruházásokat a kü]on jogszabályban rogzített feltételek
szerint az Önkormányzattal és a Koordináló szervvel egyezteti és engedélyezteti, majd
engedély birtokában elvégzi,

d) a tevékenységérol és az alkalmazás tapasztalatairól beszámolót készít a telepulési
onkormányzat részére, és azt a képviselo testületnek november 15, napjáig írásban
benyujtja,

e) a kozszolgáltatás teljesítésével osszefüggó és külon jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában
kezeli. Az adatszolgáltatása kiterjed külonosen a Korm. rendelet 11, és 12, -aiban
foglalt adatszo]gáltatásokra, melyekkel osszefüggésben kozszolgáltató kijelenti, hogy
tud o m ássa l b ír azok el m u lasztásá bó l származó j og kovetkezm én yekró l.

0 a gytjjtési korzet hulladékbiftokosai számára ü9yfélszolgálatot és tájékoztatási
rendszert épít ki és mtikodtet,

9) a hulladékbirtokost a kozszolgáltatás módjában beálló változásrol elózetesen értesíti,
h) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjét külon szabályzatban állapítja

meg, és ezen szabályzatot az onkormányzat számára megküldi,
i) a hatályos jogszabályok szerint a kozszolgáltatás ellátásához szükséges

h u lladékg azd álkodási engedéllyel rendelkezik,
j) a külon kormányrendeletben meghatározottak szerint fe|elosségbiztosítást kot,

k) az általa begytíjtott valamennyi haszonanyagot a Koordináló szery által kijelolt
szenlezetnek átadja, és tudomásul veszi, hogy a haszonanyag-értékesítésból eredo
bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

2. A Kózszolgáltató a kozszolgáltatás teljesítéséné! teljesítési segédet is igénybe vehet,

amennyiben a teljesítési segéd által végzett tevékenységért a Kózszolgáltató ugy felel, mintha
azt saját maga látta volna el.



3, A hulladék gazdálkodási kozszolgáltatás korébe tartozo hulladék kezelésével
kaPcsolatos hulladékgazdálkodási mlíveleteket kozvetlenul irányító vezetonek kozépfokú
kornYezetvédelmi szakirányu hulladékgazdálkodási létesítmény vezetójének felsofoku
m tjszaki VagY felsofoku kornyezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.

4, A KÓzszolgáltató hulladékkal kapcsotatos kozvetítoi, kereskedelmi tevékenységet nem
végezhet, viszont hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás korébe tartozo hulladékkal
kaPcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívul - a Ht. 42, (5) bekezdésében
meghatározottakra figYelemmel - a hulladékgazdálkodási kozszotgáltatás korébe nem tartozo
hulladék ártalmatlanítását végezheti, az általa üzemeltett hulladéklerakóban,

lV.

A kcizszolgáltató kcitelességei

1. Akozszolgáltatásitevékenység9el kapcsolatban:
a) hulladékszállítási kozszolgáltatás folyamatos és teljes korrí ellátására, mely

kotelezettsége teljesítése során koteles a hulladékbirtokosok részére biztosítani a
szerzódés hatálYa a]á tartozó területen a veqves hulladék heti eovszeri qvakorisáqu
begyűjtését,

b) az ingatlantulajdonos által szabványos vagy a vegyesen torténo hulladékgylíjtés céljára
gYártott sPeciális gyrÍjtoedényben gytijtott hulladék elszállítását zárható konténerben
Va9Y a kiPorzást és kiszóródást megakadályozo ideiglenes takarásu konténerben,
illetve az e feltételeket biztosító célgéppet, szállítójármtivel a kornyezet
veszélYeztetését, szennyezését, illetve károsítását kizáró módon elszátlítani,

c) az elkulonítetten qvLÍitott települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülonítve, külon
gytÍjtoedénybe vagy konténerbe helyezve kétheti qvakorisáqqal elszállítani,

d) amennyiben az ujrahasznosítható hulladékot hulladékgyríjto zsákban gyríjtik, akkor a
zsákot olYan színnel, jelzéssel vagy felirattal ellátni, amelybol egyértelmríen kiderul,
hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz,

e) ha a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás korébe tartozo elkülonítetten gyrijtott
hulladék hasznosítható osszetevóket tartalmaz, a hulladék hasznosítását megelozoen
gondoskodni a hulladék válogatómuíbe torténo elszállításáról és a hasznosítható
h u l l adék-osszetevók elkü lo n ített g y ríjtését koveto vá log atásáról.

f) az elkÜlonítetten gyrÍjtott un. zold hulladékot (fuvet és lombhulladékot) a kovetkezo
módon és gyakorisággal elszállítani:

. Január hónapban két alkalommal, a kihelyezett fenyofák gyűjtését és
szállítását.

. Áprilistól - novemberig havi 1 alkalommal házhoz meno zoldhulladék
gytjjtésként,

a kÓzszolgáltató a zoldhulladék gyűjtéséhez zsákot biztosít és a zóld hulladékot csak
abban az esetben koteles elszállítani, ha ilyenben van kihelyezve.
hulladékbegytíjtést a szállítási naptárban meghatározott napokon 6 óra és 22 ora
kozott elvégezni,
a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az lngatlan bejáratának kozelében, az uttest
szélére kitéve, kozterületen átvenni. Ha az ingatlan bejárata mellett uttest vagy
megkozelítési ]ehetoség nincsen, ugy az ingatlan bejáratához legkozelebb esó uttest
mellett veszi át a hulladékot,
a hulladék átvételekor, illetve elszá]lításakor a kiszóródott hulladékot felszedni és
elszállítani, valamint a területet megtisztítani,

9)

h)

j)



k) a hulladék begytíjtésének megtagadása, ha a hulladék nem az onkormányzati
rendeletben meghatározott szabványos gytíjtóedényben került átadásra (kivétel a
Kozszolgáltató által bíztosított az eseti többlethulladék, vagy a szelektív
hulladékgytíjtésre szolgáló - zsák), továbbá ha szemrevételezéssel megállapítható,
hogy a gytijtóedény vagy hulladékgytjjto zsák a hulladékkal együtt nem gytijthetó,
szállítható, ártalmatlanítható (pl. állati vagy más veszélyes hulladék), vagy
ujrahasznosításra alkalmatlan anyagot tartalmaz,

l) a hulladék begytíjtésének megtagadása, ha a hulladéktartály tartalma betömorített,
befagyott, vagy nem lakossági eredetrí, kommunális jellegtí hulladékot tartalmaz, Az
urítés megtagadását csak értesítés hátrahagyásával teheti meg,

m) biztosítani, hogy az ingatlantulajdonos a vegyes hulladék gytijtéséhez legalább 2

külonbozo tírméftéku gytijtoedény kozül választhasson, a választási lehetoséget az
ingatlantulajdonos számára a kozszolgáltató ugy ajánlja fel, hogy a választható
gytíjtoedény tjrmértéke arányos legyen az ingatlanon képzódó hulladék
mennyiségével,

n) gondoskodni arról, hogy a kozszolgáltató gyLijtójármrjvén munkát végzó alkalmazottak
kozül legalább egy jelenlévo a hulladék átvételére vonatkozó alapfoku szakirányu
képesítéssel rend elkezzen,

o) évente eqv alkalommal biztosítani a lakosság
belüli elszállítását,

részére a lom hulladék kijelolt idoszakon

2. A lakosság tájékoztatásával kapcsolatban:
a) a vegyes, az elkulonítetten gytijtott és a lomhulladék elszállításának rendjéról, idopontjáról,

módjáról, feltételeirol, kulonos tekintettel az unnep és szabadnapok miatti változásokról,
b) az általa nyujtott egyéb szolgáltatások rendjéról, a kozszolgáltató honlapján vagy a

helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni,
c) biztosítani, hogy a tájékoztatót az ingatlantulajdonos a kozszolgáltató székhelyén,

telephelyén térítésmentesen személyesen átvehesse, vagy kérelemre a tájékoztatót
elektronikus uton a lakosságot az elkülonített hulladékgytíjtéssel kapcsolatban tájékoztatni,

d) az ingatlantulajdonos kérésére az elkulonített hulladékgytíjtés és hasznosítás célját,
továbbá a hasznosítás folyamatát bemutató ismeretterjeszt tájékoztatót készíteni és
térítés ellenében postai uton az ingatlantulajdonos részére megküldeni.

3. Az általa vezetett nyilvántartásokban biztosítani a Korm, rendeletnek megfeleloen a

Koordináló szerv által megkovetelt adatok naprakész nyilvántartását.

4, A kozszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkorébe tarlozó hulladékgazdálkodási
tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel ugy válassza meg, hogy a Ht.-ben, illetve
a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelozési, hasznosítási és ártalmatlanítási
cél kittizések teljesü l n i tudj anak.

5. A kozszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervben eloírtaknak megfeleloen köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv a Ht. 32lA. -a

alapján minosít, és erról megfelelóségi véleményt állít ki.

V.
Az ingatlantu lajdonosok kcitelezettsége

Az ingatlantulajdonos koteles:
a) A kotelezo hulladékkezelési kozszolgáltatást igénybe venni



A vegyes, továbbá az elkülonítve gyríjthetó papír-, fém-, mríanyag vagy lehet ség
szerint egYéb fajtáju telepulési hulladékot az ingatlantulajdonos zárhato, szabványos
gytÍjtóedényben vagy a hulladékgyrijtés céljára gyártott hulladékgyLíjto zsákban gyLíjti a
további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése céljából,
Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyríjtésére szolgáló gyríjtoedényt az
ingatlanon belül tartja, azt kozterületen tartósan csak kozterület_használati engedély
birtokában helyezheti el, Nem tekintheto tartós kozterulet használatnak a gyríjtoedény
ürítési célból torténo kozterületre helyezése.
Az ingatlantulajdonos gondoskodik arról, hogy a települési hulladék kozszotgáltatónak
torténo átadása, illetve átvételi helyre, hu]ladékgyLíjtó szigetre, továbbá hultadékgyLíjto
udvarba torténo elszállítása biztonságosan, a kornyezet veszélyeztetését,
Szennyezését, illetve károsítását, valamint a hulladék kiszóródását klzáró módon
torténjen.

Vl.
O n ko rm ányzat kcite ! ezettsé g e i

Az Önkormányzat kotelezettséget vállal arra, hogy
a) a jelen megállapodásban nevesített kozszolgáltatás hatékony és folyamatos

ellátásához a kozszolgáltató és a Koordináló szerv számára a szükséges információkat
haladéktalanul megadja,

b) A Ht. 35. -a szerinti tartalommal megalkotott onkormá nyzati rendeletben a
Kozszolgáltatót, mint a hulladékkezelést kizárólagosan végzó Kozszolgáltatót a jelen
kozszolgáltatási szerzódés alapján kulon nevesíti.

c) a Ht. 35. g) pontlában foglaltak figyelembe vételével a kózszolgáltatás hatékony és
folyamatos ellátásához a kozszolgáltató és a Koordináló szerv számára szükséges
információkat biztosítja.

d) a kozszolgáltatás korébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek
kozszo l g á ltatássa l torténo osszeha n g o lásá n ak eloseg ítését;

e) a kozszolgáltatásnak a településen végzett más kozszolgáltatásokkal való
osszehang olásának elóseg ítését;

f) a kotelezóen igénybeveendo hulladéklerakónak az lzsáki Regionális Hulladéklerakót
(hrsz. .0737 l 12) nevesíti.

Vll.
A Koordináló szerv feladatai a hulladékgazdálkodási feladatellátásban

1. A Koordináló szerv a Kozszolgáltatási szerzodés Ht. 92lB. (2) bekezdése szerinti
megfeleloségét vizsgálja.

2. A Koordináló szerv a kozszolgáltatási díjakra vonatkozo számlákat a Korm. rende]et
20. (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

3. A kozszolgáltató hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló
szery a nem megfelelo adatszolgáltatással érintett ingatlanhaszná]ó tekintetében a
Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott kózszolgáltatási díjról állít ki számlát, AE
ezze] osszefüggésben keletkezó díjkorrekció esetén minden helytállási kotelezettség a
kozszolgáltatót terheli. M így ke|etkezó kózszolgáltatási d'rjkülonbozet pozitív mérlegét a
Koordiná|ó szerv a kozszolgáltatónak fizetendo esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

4. A kozszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredo, a Koordináló
szerv által nem megfelelo adattartalommal kiállított számlákka! kapcsolatos valamennyi
kovetkezményért a kózszolgáltatót terheli felelosség.

5. A Koordináló szerv a Korm. rendelet 20. (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból
kiindulva megállapítja azon ingatlanok korét, amelyre nincs kozszolgáltatási d íjfizetés

b)

c)

d)



6,

meghatározva az adatszo|gáltatásban, ugyanakkor vélelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefüggésben teljesítés tortént, A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen
adatot kérni az illetékes hatóságtól a Korm. rendelet 20. (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szukséges adataik megállapítása érdekében.
Az 5) p o n t alapján rogzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
kozszolgáltatónak, és felhívja a kozszolgáltatót, hogy a megküldott ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfeleloen korrigálja a Korm, rendelet 20. (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatást legkésobb az értesítés kézhezvételét koveto 8 napon belül.
A 6) pont szerinti korrekclót kovetóen - a kozszolgáltató eltéro adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a kozszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak
számlázza kl.
A Koordináló szerv a kiszám]ázott és az ingatlanhasználó által határidon belul ki nem
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik a Közszolgáltatási szerzodés
Vlll. 8) pontjában foglaltak szerint,"

Vlll.
A kcizszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei

A hulladékbegytíjtés, szállítás és ártalmatlanítás díját jelen szerz dés 1. számu
mel léklete tartalm azza
A hulladékszállítási díjfizetési idószak megegyezik a naptári évvel.
A hulladékszállítási dU megállapítása az Árn nélkül számított egységnyi díjtétel
meg hatá r ozásáv al tortén i k a m i n iszteri rendeletben fog laltak szeri nt,

A hulladékkezelési kozszolgáltatás dtja magában foglalja a szállítási naptárban
meghatározott napokon tofténó vegyesen gytíjtott hulladék gytijtését és elszállítását, a

házhoz menó szelektív hulladékgytíjtést és a begytíjtott ujrahasznosítható hulladékok
elokezel hóz vagy hasznosítóhoz szállításának, elokezelésének a házhoz meno
lomtalanításnak és a hulladék ártalmatlanításának koltségét,
Tudomásul szolgál, hogy a kotelezóen ellátandó kozszolgáltatás kereteibe nem tarlozó
más hulladék kezelési szolgáltatás koltségei elszámolását, és díját szigoruan el kell
kuloníteni és a koltségeket a jelen szezódésben szabályozott kózszolgáltatás díjából
nem lehet finanszírozni.
A kozszolgáltatás ellenértékét (kozszolgáltatási dt.1) az ingatlanhaszná]ók fizetik meg a
koordináló szerv részére,
A kozszolgáltatás díjat a hul]adékbirtokosoktól a Koordináló szerv saját nevében és
számlájára koteles és jogosult beszedni.
A kiszámlázott, de a hulladékbirtokos által meg nem fizetett díjhátralék behajtására a Ht.

52. -ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Ht, 32lA. (1)

bekezdés j) pontjában szabályozottak szerint a Koordináló szerv kezeli a

kintlévosé9eket.
9. Az onkormányzat kotelezettséget vállal arra, hogy az onkormányzati rendeletében

biztosított kedvezmények ellenértékét számla ellenében negyedévente megfizeti a

koordináló szerv részére.
10. FE onkormányzat kotelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményben részesített

ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan teljesíti a
kozszolgáltató felé, aki a Kozszolgáltatási szerzodés lIl/1 . pont e) pontjában

szabályozottak szerinti teljesíti a kedvezményekre vonatkozó adatszolgáltatását a

koordináló szerv felé.

7.

8.

1.

4.

2,

3.

5.

6.

7,

8.



11. A kozszolgáltató részére a kozszolgáltatási szerz désben rogzített feladataiért a
Koordináló szerv, kulon ioqszabálvban meqhatározott szolgáltatási díjat flzet

lx.
A szerz dés hatálya és megszíinése, a szerz désszegés szankciói

A jelen szerzódés 2017. május 1-jén lép hatályba.
A jelen szerzódést a Felek jelen szerzódés aláírásávat egy idoben induló közbeszerzési
eljárás eredményeként kotendo uj hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzódés
hatályba lépéséig kotik.
A kózszolgáltatási szerzodés megszrjnik:
a) a telePÜlési Önkorm ányzat uj hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzodése

megkotésekor
b) a meghatározott idotartam lejártával,
c) a kózszolgáltató jogutód nélküli megszr-ínésével,
d) elállással, ha a teljesítés még nem kezdodott meg,
e) felmondással.

Az onkormánYzat a jelen szerzodést a Polgári Torvénykonyvben meghatározottakon
tulmenoen akkor mondhatja fel, ha a kozszolgáltató
a) a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás ellátása során a kornyezet védelmére

vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat eloírásait
sulyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy más hatóság jogerosen
megállapította,

b) vagy a szerzódésben megállapított kotelezettségét neki felróható módon
sulyosan megsértette.

A Kozszolgáltató a teljesítés megkezdését kovetóen a Polgári Torvénykonyvben
meghatározottakon tulmenoen a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzodést
akkor mondhatja fel, ha

a) a települési onkormányzat a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzódében
meghatározott kotelezettségét- a kozszolgáltató felszólítása ellenére - sulyosan
megsérti és ezzel a kozszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a
hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás teljesítését, vagy

b) a hulladékgazdálkodási kozszolgá|ati szerzódés megkotését kovetóen hatályba
lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerzodés tartalmi
elemeit ugy változtatla meg, hogy az a kozszolgáltatónak a hulladékgazdálkodásí
kozszolgáltatás szerzódésszertí teljesítése korébe tartozó lényeges és jogos
érdekeit jelentos mértékben sérti,

x.
zár rendelkezések

1, Amennyiben a jelen szerzódés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba
utkozik, és ezt bíróság jogeros ítélete megállapítja, ugy a Felek ezt a rendelkezést a
vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerzódéses cél megvalósítására leginkább
alkalmas, érvényes és jogszabályba nem utkozo írásbeli rendelkezéssel kotelesek
pótolni a dontés jogerore emelkedését kovetó 30 napon belül. Ez a kotelezettség nem
terheli a feleket, ha a bíróság által érvénytelennek nyilvánított szerzodéses rendelkezés
nélkul valamelyik fél a szerzódést nem kototte volna meg. A szerzodés esetleges
módosításáig a Felek a mé9 módosításra nem kerult szabályozást tekintik irányadónak.

1,

2.

3.

4.

5.



2. A felek a szerzódés teljesítése érdekében egymással kotelesek egyuttmtíkodni és a
szerzódés rendelkezéseinek teljesulése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot
hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerzodéssel
kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a jognyilatkozat írásba foglalása
szükséges.

3. A jelen szerzodés rendelkezéseit érvényesen, csak mindkét fél cégszerti aláírásával
ellátott megállapodással lehet módosítani

4, A jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Torvénykönyv és a Ht,

vonatkozó rendelkezései az irány adóak.

5. A Felek a jelen szerzódésbol származó jogvitáikat elsosorban békés uton kísérlik meg
rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés uton nem érhetó el, ugy a Felek jelen

megállapodásból származo bármilyen vitájuk elintézésére a Kecskeméti Torvényszék
kizárólagos illetékességét kotik ki.

6. A jelen szerzódésból a Felek 4 példányt készítettek, melybol a Feleket 3-3 példány illeti
meg.

7. A jelen szerzódést aláírók kijelentik, hogy a jelen szerzódésben foglalt jognyilatkozatuk

érvényességéhez Ladánybene Község Önkormányzatának Képviseló- testülete 12017,
(lV. 25.) számu határozatával a hozzájárulását megadta.

Cegléd , 2017

,,OKOVÍZ" Nonprofit Kft
ügyvezeto

Önkorm ányzata
polgármester



A 2017. évi hulladékkezelési díj

1. számu melléklet

Ft + Áfaiév

50 l-es gytljtoedény edénybiztosítás nélkül 11.417

60 l-es gytíjtóedény edénybiztosítás nélkul 12.000

80 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkul 12.740

110-120 l-es gytijtoedény edénybiztosítás nélkül 13.362

1 1 0-'120 l-es gytíjtóedény edénybiztosítással 14.776

240 literes gytíjtóedén y 25.992

120 literes zsák a maradék hulladéknak 276

A dU tartalmazza a maradék hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgytijtés és a házhoz menó
lomtalan ítás költséget.



LADÁNyBENE rozsÉc öru xonmÁruyznr
xÉ pvls e lő-resrü lerÉru e x

.....12017. (lV. ....) cinkormányzati rendelete

a hulladékkezelési kózszolgáltatásró! szóló

1212013. (X. 28.) cinkormányzati rendeletének a módosításáróI

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékról szólo 2012, évi CLXXXV.
torvény 88 (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptorvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi onkormányzatairol szóló 2011. évi CLXXXIX.
torvény 13 (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékról szólo 2012. évi CLXXXV. torvény 35
(1) bekezdésében meghatározott feladatkorében eljárva, Ladánybene Kozség Önkormányzata
Képviseló-testuletének a Szervezeti és Mrjkodési Szabályzatáról szótó 512011. (V. 26,)
onkormá nyzati rendelete 29 (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-
nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi és Telepulésfejlesztési Bizottság, véleményének
kikérésével a hulladékkezelési kozszolgáltatásról szóló 1212013, (X. 28,) onkormányzati
rendeletének módosításával kapcsolatban a kovetkezóket rendeli el:

1. (1 ) A hulladékkezelési kozszolgáltatásról 1212013. (X. 28.) onkormányzati rendelet
(továbbiakban R,) 2, (1) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

,,2. (1) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék, ideértve a zoldhulladékot is
átvétetévet, elszállításával, kezeléséveI kapcsolatos feladatok ellátására az Ökovíz
Nonprofit Kft-vel (2700 Cegléd, Pesti ut 65., Cégj sz.,, 1309086647; Adósz:12564392-2-
13, KüJ:100 279 742; KTJ. 101 084 999) - továbbiakban: kozszolgáltató
kozszolgáltatási szerzódést kot, a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV. torvény 33. (1)

és 37. (4) bekezdéseiben foglaltak alapján az uj kozszolgáltató kiválasztására
vonatkozo kozbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig."

(2) Ez a rendelet2017, május 1-én lép hatályba, és 2017. mfius2-án hatályát veszti.

kardos Attila
polgármester

Lórincz Edit
jegyzó

távollétében és nevében

Szádvári Erika - aljegyzó

kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. április ... .

Ladánybene, 2017 . április

napján kihirdetve.

szádvári Erika
aljegyzó



Határozat-tervezet

Ladánvbene Kcizséq Qnkormánvzat Képviset -testiiletének ../2017. (tV. 26.) határozata
Ladánybene Kcizség Onkormányzatának 2017. évi kcizbeszerzési tervér l

Határozat

1,) Ladánybene Kozség Onkormányzat Képviseló-testülete
Ladánybene Kozség Önkormányzatának a határozat 1. sz.
mellékletét képezó - 2017 . évi kozbeszerzési tervét elfogadja.

2.) Egyuttal felkéri az aljegyzót Ladánybene Kozség Önkormányzat
2017 . évi kozbeszerzési tervének telepulés honlapján torténo
kózzétételéro l g o nd oskodj on,

Felelós: Kardos Attila - polgármester

Szádvári Erika - aljegyzó

Határid : 2017. április 30.



Ladánybene Kiizség Önkormányzatának
2Ol7. évi ktizbeszerzési terve

Ajánlatkér
megnevezése

Ladánybene Kozség
Önkormányzat

A ktizbeszerzés tárgya
e mennylsege

Irányadó Tervezett
eljárásrend eljárási típus

az eljárás
megindításának,

illetve a

kiizbeszerzés
megvalósításának
tervezett id pontja

Id beli iitemezés

szerz dés teljesítésének
várható id pontja vagy a

szerz dés idótartama

or keriil-e yagy
sor keríilt-e az

adott
ktizbeszerzéssel
tisszefíiggésben

el zetes
tisszesített
tájékoztató

k zzétételére?

CPV kód

t. Árubeszerzés

IlI. Szolgáltatás-
megrendelés

Kommunális hulladék 905 l2000-9
szállítás

IV. Epítési koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

Kbt,
rész

harmadik Nyílt 2017,jrinius 2017 . szeptember
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lktatóslánr: 522{.i* l20t7.
ÜgyintÉzeí: Hprváth Ánne

é,z iZ AK-KÜM Térségi Kornmuná!is zolgáilató írionprofit Kft,-vel huíladékgazdálkndási k*rszclgdltatási
saerzcídést küt{itt Ön korm*ny;a tok réseére

]fugy: T;*jdk*ztatds m*gfele{ sógi vdlenrÉrry vísgeav*násáról

Tisrte t !láttsért Felefős

Ár dl an"lí hulladtkgazdálkodás! kcirfeiadat ellátésára létrehoegtt srerveuet kijelr5lésér I, feladatkorér l,

e r adatkerel*s r*ÓdjárÓ|, vaiamint az adatsu*lgá tatási kotelezettségek résaletes saabályairól szóló
6 l2 16" {lll. 31.} l{rrm- rendelet ia tcvábbiakban: 69/3016. {lli" 3]".} Korrn. rendeleti8. {3} bekezddse
alapján, rnint elt*tásért feíe| st tájékcztatsmn hogy 3z NHKV Nernzeti Hulladékgazdálkodási
Kocrdin;iló és Vagyonkezeí Zártkcrijen Mijk*d Résevénytársaság {a továbbiakban: NF|KV Zrt.} az

IZSÁK-KüM Térsegi Ko*Trnunális :oígdltató P,lonprcfit Kft" részéJ"e, a hulladékro| saóló 2CI3"2. évi

CLXXXV. torv*ny {a továbbiakban: Ht,} 32/A, {1} beke:dés gJ pontjában foglaltak alapján, a 37S0-

S3l2§1 " srémon kiállít*tt megfele{ ségivéleményt aronrrali hat*llyal visszavcnta.

A megfelel sdgi vélernóny visseavonását aa ind*knlta, ho y az NtlKV Zrt. a 6912S1, " {lll" 31,} Xorm,

rendeíet . {1} belceedéséb*rr foglalt vílsgálata eredrrÉnyeként nnegállapította, ho y az íZ ÁK-KüM
Térségi K*nrmr,rnális zo|gáltató NonBrofit Kft" tevékenysége a 12 ü/2ü1 . {V. 27.} Kcrrrrr. határoaattal

elfcgadott Srszágos HulladÉkgazdélkodási l{nlszolgáltatási Teru el írásainak smótelten nernfe lel meg,

ar lZ riff-t{SM Térségil(*mmuneílis Saolgrílfgtó fuonprorfit qYr" ríííol &cizsrolgrilfsrcísísEerr dds aíapl'cin

nycijtoft *ullcdeftgogdcil&,odcísi kozsza/gciítorcís ffen: n,J&gln:gs az GHKT-ban foglalt célc}t elérésére,

kovetelmények telje íté és"e,

A S9/7ü16. (lrl. 33..} Korm, rendelet mérl*gelést nem enged visszavgnási koteleaettságet ír el az

NHKV Zrt, saámára.

A hr"*lladékról se ió 2 13. éví CLXX V. tsrvény {tovébbiakban; Flt.} 4l", {2} bekerdése egyértelrnl"ien

kímcndja, hogy a közseolgáitate a tevékenységét ar HKT-ben f*glalt el irta <nak megfelelő*n ktiteles

e llátrri.

Mindeaekre tekintettel kérj{ik, hogy a Ht, e! írásainak rnegfelel en, a rrregfelelcíség!vdleménnyel nem

ren$elkea kiizsaolgáltatóval ferrnálló hulíadékgazdálkodási kozszo gáltatási szenz d*s felrnondásáról

és a tarvényi eloírásoknak rnegfelelcí kölszolgáltatóval a hr.líladrikgazdálkodási kazszolgáltatási

szerx dés rnegkottis,Ér l haladáktalanul gondoskcdjcn. Kérjiik továbbá, hogy rn*gt*tt intéek*déseir l

ae ltHKV Zrt,-t Ért ít ni szíveskedjen" An"lennyiben tlj. rnegfelel ségi véleménnyel rendelk*e

korszoígáltetóval nregköti/rnegkötotte hulladákgaadálkgdási kazszolgáltatási seere dÉst, kéiLjk

töltse fel az NHKV Zrt. honlapján lév tigyfdlportál.ra-

NllRV lrJernzeti |{trlladék azdáíkadási Kc.ordirdíó és Vagyonkereí ?rt.
Stét<fiely: 1"ü3 udapest, Laj*s u. 103. i Levele:ési crtt: 130 Budapest, Pí.: 333

1,\l
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ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene kozség Önk ormányzat képviselo-testuletének

2017 , április 26-i ülésére

Tárgv: Aa. anYakcinyvi szolgáltatások helyi szabátyairól szóló uj cinkorm ányzati
rendelet megalkotása

Az elóterjesztést készítette: szádvári Erika
aljegyzó

Eloterjeszto: kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:



Ladánybene Kcizség
Polgármesterét I

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testületének
2017 , április 26-i ülésére

Tárqv: Aa anyakcinyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló uj cinkorm ányzati
rendelet megalkotása

Tisztelt Képviseló-testü let l

A T. Képviseló-testület megalkotta az anyakonyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló
7t2O11. (Vl 23.) onkormányzati rendeletét az anyakonyvekrol, a házasságkotési
eljárásról és a névviselésrol szóló 1982. évi 17. torvényereju rendelet alapján. A
torvényerejrí rendeletben szereplo felhatalm azás alapján az onkormányzati
rendeletünkben szabályoztuk a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidon
kívul torténo házasságkotés és a bejegyzett éIettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályait, és a fizetendo díjak mértékét,

2014. julius 1. napjával hatályba lépett az anyakonyvi eljárásról szóló 2010, évi l. torvény,
ami egyuttal hatályon kívül is helyezte a hivatkozott torvényerejrÍ rendeletet is. Az
anyakonyvi torvény 96. -a értelmében felhatalmazást kap a települési onkormányzat,
hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívuli, valamint a hivatali

munkaidon kívül torléno házasságkotés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályait, továbbá a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidon kívul torténo házasságkotés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a tobbletszolgáltatás ellentételezéseként az onkormányzal részére, és az
anyakonyvvezeto részére fizetendó d'U mértékét.

Az anyakonyvi torvény 31. (1) bekezdése értelmében bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése iránti szándékot a f városi kertileti, a megyei jogu városi, valamint a járási

hivatal székhelye szerinti képvisel -testtilet hivatalának anyakcinyvvezet jénél lehet
bejelenteni, vagyis hivatalom anyakonyvvezetóje ezen anyakonyvi eseménY esetében
nem járhat el.

Ennek értelmében a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó onkormánYzati rendeleti
szabályo zásra n incs fel hatalm azásu n k.

A jogalkotásról szóló 2o1o. évi CXXX. torvény B. (2) bekezdése értelmében nem lehet
módosítani a jogszabály megjelolését, a rendelet bevezet részét, a hatálYba léPett
jogszabályi rendelkezés hatálybalépteto rendelkezését, valamint jogszabállYal - a fordítási
trina kivételével _ a jogszabályban kihirdetett nemzetkozi szerzódés, a nemzetkozi
szerzódéshez frízott fenntartás, kifogás és nyilatkozat szovegét.

Mindezek alapján, kizárólag uj onkormányzati rendelet megalkotásával - a 71201 1. (Vl.

23,) onkormá nyzati rendeletünk hatályon kívül helyezésével e9yidejtÍleg
szabályozhatjuk a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidon kívul torténo

názasóágkotés létesítése engedélyezésének szabályait, és a fizetendó díjak mértékét.

A házasság hivatali helyiségen kívüli megkotését, a jegyzó engedélyezi.



A rendeletben szabályozni kell egyrészt a hivatali helyiségen kívul, valamint a hivatali
munkaidon kívüli házasságkotés szabályait, másrészt az onkormányzatot megílleto díj
mértékét, és az ebbol az osszegbol az anyakonyvvezeto munkaidon kívüli
kozremtÍkodéséért járó díjazást is meg kell határozni, ha nem a szabadidot választja.

A fentieknek megfeleloen a rendeletben a tobbletszolgáltatás ellentételezéseként meg
kell határozni:

a) a munkaid n kívtiI megkotott házasságért az cinkormányzatnak járo díjat,
b) a hivatali helyiségen kívril megkotott házasságért az cinkormányzatnak járo
díjat.
c) a munkaid n és a hivatali helyiségen kívril megkotott házasságért az
cinkormányzatnak járó díjat,
d) és az a) és c) pontokban meghatározott díjakból az anyakcinywezet nek
választása szerint járó díjat,

A telePÜlési onkormányzat biztosítja a házasságkotésre alkalmas hivatali helviséget,
amelyben az anyakonyvi esemény, hivatali munkaidoben díitalan.

A díjak megállaPÍtásánál a ténylegesen felmeruló koltségek - mint például külonféle rezsi
koltségek (ftÍtés, takarítás, vilá9ítás), anyakonyvvezetonek fizetendo díj (munkaidon kívuli
kozremtÍkodés esetén nem csak a kieso szabadido, hanem például ruházkodás, fodrász
stb.) koltsége - vehetok figyelembe.

A díjak esetében az alábbi díjak bevezetését javaslom, amety a kornyezo települések
d íjtételeível azonosak :

a) a munkaid n kívtil hivatali helyiségben megkotott házasságért az
cinkormányzatnak járo díjat: 15.000,- Ft-ban, melybol az anyakonyvvezetot
megilleto díjazás: 7.000,- Ft;

b) a munkaidóben hivatali helyiségen kíví.il megkotott házasságért az
cinkormányzatnak járo díjat: 15.000,- Ft-ban, melybol az anyakonywezetot
megilleto d'tjazás: 7.000,- Ft;

c) a munkaid n kívri! és hivatali helyiségen kíviil megkotott házasságért az
cinkormányzatnak járo díjat: 25.000,- Ft-ban, melybol az anyakonyvvezetot
megilleto díjazás: 18.000,- Ft.

Fenti díjak magukban foglalják valamennyi szertartáshoz kapcsolódó szolgáltatás díját, az
általános forgalmi adót azonban nem tartalmazzák.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

Ad í. :

Az értelmezo rendelkezések rogzítik a hivatali munkaido fogalmát, továbbá a hivatali
helyiség fogalmát.

Ad2. :

A hivatali munkaidon és hivatali helyiségen kívül torténo házasságkotés engedélyezése
szabályai nak meg hatá r ozására szól.

Ad3. :

A hivatali helyiségen kívüli helyszínek esetében vizsgálni kel], hogy megfelelnek-e az
eloírt a feltételeknek (pl: az anyakonyvi iratok helyszínen való biztonságos kezelésének
lehetosége).



Ad4. :

Az 1. mellékletben szabályozott méftékti díjakra vonatkozóan a díjfizetés rendje kerul
meghatá rozásra.
Az anyakonyvi esemény hivatali helyiségben, hivatali munkaidoben d'ljtalan.

Ad5. :

A hatályba lépteto rendelkezéseket taftalm azza, rendelkezik továbbá a jelenleg hatályos
71201 1. (Vl .23,) onkormányzati rendeletunk hatályon kívül helyezésérol.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testületet, hogy szíveskedjen az elóterjesztést megtárgyalni
és elfogadni a rendelet-tervezetet.

Ladánybene, 2017. április 20.

kardos Attila
polgármester



1 . sz. metpkpt az anyakónyvi szolgáttatások hetyi szabályairÓl szÓlÓ ÓnkormánYzati
rendelet megalkotásáról szóló el terjesztéshez

El zetes hatásvizsgálat
az anyakonyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló

on korm ányzati rendelet-tervezethez

1. TársadaImi hatások
Az anyakonyvi szolgáltatások hivatali idoben és hivatali helyiségben díjmentesek. Hivatali

munkaidon tul, hivatali helyiségben, valamint a kulsó helyszínen tartott eskuvoért díjat kell

fizetni.
Tekintettel arra, hogy a rendelet a korábbi eloírásokhoz és az igényekhez kéPest jelentos

változást nem tartalmaz, várható, hogy a házasuló párok elfogadják e szabálYozást.

2. Gazdasági, kciltségvetési hatások
A rendelet_tervezetben szerepeltetett szolgáltatási díjak az onkormányzati bevételeket

csekély mértékben novelik.

3. Kornyezeti kcivetkezmények, hatások
A rendeletben foglaltak vé9rehajtásának kornyezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi kcivetkezmények, hatások
A rendeletben foglaltak vé9rehajtásának egészségi

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

kovetkezményei nincsenek,

A rendelet végrehajtása során az adminisztratív terhek
helyszínen tartandó házasságkotések esetén eddig is

nem változnak, hiszen a külső
kulon engedélyezési eljárást

folytattunk le.

6. A jogszabály megalkotásának sztikségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható kovetkezményei
Az anyakonyvi torvény felhatalm azta a települési onkormánYzatokat arra, hogY

rendeletben határozzák meg a hivatali munkaidon tuli és a hivatali helYiségen kívÜli

házasságkotés engedélyezélének szabályait. Továbbá a hivatali munkaidon kívÜli, a
hivatali helyiségen kívuli, valamint a hivatali munkaidon tuli és hivatali helYiségen kívÜli

házasságrótes- esetén a tobbletszolgáltatás ellentételezéseként az onkormánYzat
részére, valamint az anyakonyvvezeto részére fizetendo d'ry mértékét.

7. Ajogszabály alkalmazásához sztikséges szemétyi, szervezeti, tárgYi és PénzrigYi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, PénzÜgYi feltételek

rendelkezésre állnak.



Ladánybene Kozség Önk ormányzat Képviselo-testületének

. .. ,.1201 7. (lV. )

o n korm á nyzati ren delete

Az anyakcinyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testulete az anyakonyvi eljárásról szóló
2010. évi l. torvény 96. -ában kapott felhatalmazás alapján, az AJaptorvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, az anyakonyvi eljárásról szóló 2010. évi l. torvény 19. -ában
meg határozott feladatkorében eljárva, Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-
testülete a Szervezeti és MLjkodési Szabályzatárol szóló 51201 1 . (V, 26.) onkormányzati
rendelete 29, (1) bekezdés a) pontja alapján az Ugyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi,
Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a
kovetkezóket rendeli el:

t. Értetmez rendelkezések

1. (1) Hivatali helyiség: Ladánybene Kozség Polgármesteri Hivatala 6045
Ladánybene, Fo ut 66. szám alatti díszterme.

(2) Hivatali munkaido: az onkormá nyzat mindenkor hatályos Szervezeti és
M Lí kodési Szabá lyzatárol szóló helyi rendeletben meg határozott id o.

2. A hivatali helyiségen kívtili, valamint a hivatali munkaid n kíví,ili házasságkcités
en gedélyezésének szabályai

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidon kívuli házasságkotés
engedélyezési eljárásra irányuló írásbeli kérelmet az anyakonyvvezetónél kell
benyujtani.

3. A hivatali helyiségen kívüli házasságkotés akkor engedélyezheto, ha ott biztosított a
megfelelo méretrj és minoségtí fedett tér, amely biztosítja az anyakonyvi iratok
biztonságos, kornyezeti hatásoktól tobbek kozott napsugárzás, esó védó
kezelését.

3. A házasságkcités létesítése

4. (1) Hivatali munkaidóben, hivatali helyiségben a házasságkotéssel kapcsolatban
nyujtott szolgáltatásokat d íj mentesen biztosítja az Önkormányzat.

(2) A hivatali munkaidon kívüli, a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidon és
hivatali helyiségen kívüli házasságkotés esetén az onkormányzat részére járó díjat
és az anyakonyvvezetot - választása szerint - megilleto díjat a rendelet 1. számu
mel lék]ete tarta l m azza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt díjat házasságkotést megelozo két munkanapon belul
kell megfizetni.

(4) A d íj megfizetését, az anyakonyvvezetó felé, az errol szóló bizonylat
bemutatásával legalább a házasságkotést megelozo munkanapon kell igazolni.



4. Záro rendelkezések

5. (1) Ez a rendelet 2017, május 1 , napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a 2017, május 1. napját kovetoen benyujtott házasságkotési
kérelmek esetén kell alkalmazni,

(3) HatálYát veszti Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testuletének az
anYakonYvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 712011. (Vl, 23,) onkormá nyzati
rendelete.

kardos Attila
polgármester

Lórincz Edit jegyzo nevében
és távollétében

Szádvári Erika - aljegyzó

kihirdetési záradék.

A rendelet 2017. április ,...,napján kihirdetve.

Ladánybene, 2017 . április.

szádvárj Erika
aljegyzó



1. számu metléktet a ,.,./2017. (., ....) ónkormányzati rendelethez

Házasság kotésért fizetendo d íjak:

(1) Hivatali munkaid n kívtit hivatali helyiségben: 15.000,- Ft,

melybol az anyakonyvvezetot, választása esetén, megilleto díjazás: 7.000,- Ft.

(2) Hivatali munkaid ben hivatali helyiségen kívlil: 15.000,- Ft,

melyból az anyakonyvvezetot, választása esetén, megilleto díjazás: 7.000,- Ft.

(3) Hivatali munkaid n kívíil és hivatali helyiségen kívtil: 25.000,- Ft,

melybol az anyakonyvvezetot, választása esetén, megilleto díjazás: 18.000,- Ft.

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képviset -testiiletének

2OL7. április 25-i tilésére

Tárgv: onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyrljtása

El teriesztést készítette: szádvári Erika
aljegyz

El terieszt : kardos Attila
polgármester

véleménvezésre megka pta :



Ladánybene Kcizség Polgármesterét I

6045Ladánybene,F t66.

EL TERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testiiletének 2Ot7. április 26-i iilésére

Tisztelt Képvisel -testti!et!

A helyi onkormányzatokért felel s miniszter az államháztartásért felel sminiszterrel kozosen
pályázatot hirdetett az onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A támogatás célja az onkormányzatok által fenntartott bolcsodébe az óvodába járó gyermekek minél
magasabb színvonalon tortén ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása,

valamint a kozos onkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, fel jítása azigazgatási tevékenység
biztosítása érdekében.
Célja, továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az onkormányzati
tulajdon , belterületi kozlekedési infrastruktura fejlesztések megvalósulása.
E fejlesztési célok kozijl az elmrilt évben a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése
érdekében ny jtottunk be, s nyertünkpályázati támogatást.
Ebben az évben a belterületi utak, járdák, hidakfel jítására nyrijtanánk be pályázati igényt.
Fejlesztési támogatásként maximum 15 millió Ft vissza nem térítend támogatást igényelhetunk,
amelyhez 15 %-os saját koltségvetési forrást kell biztosítanunk.
A pályázat beny jtásának határideje:20t7. május 2. 16.00 óra.

Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozatijavaslatot elfogadni szíveskedjék:

Ladánvbene Kcizsée Onkormánvzat Képvisel -testtiletének ..../2017. (lV. 26.} határozata
az tinkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására támogatási igény
beny jtása

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -test lete dcint, hogy pályázatot ny jt be az

tinkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására ezen beliil a belterületí
utak, iárdák, hidak fel jítására.

2. A képvisel -testrilet dcint, hogy a pályázathoz sztikséges ciner t, azaz....... Ft-ot2OL7. évi
kciltségvetésének - általános tartalék - terhére biztosít.

3. A képvisel -testrilet felkéri az aljegyz ta 2017. évi kciltségvetési rendelet módosítására.
4. Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testtilete felhatalmazza Kardos Attila

polgármestert a pályázat benyrijtására.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2OI7. május 2.

Ladánybe ne, 2017 . április 12.

kardos Attila
polgármester



Ladánybene Ktizség Polgármesterét l
6045 Lud nvbene, F tít 66.

Tel.: 06-7 6/457-600; Fax.:O 6-7 6/5 5 5-Z84
E -mail : po l garrn e steríí4 i adarr},berr e. lru

ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Kiizség Onkormányzat Képvisel -testiiletének 2017. április 26 - i iilésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás határozatának jóváhagyása

El terjeszt : kardos Attila
polgármester

Az el terjesztést készítette: szádvári Erika
aljegyz

Véleményezésre megkapta:



Ladánybene Kcizség Polgármesterét l
6045 Ladánybene, F ut 66.

Telefon z 761457-600, Email: polgarmester@ladanvbene.hu

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség OnkormányzatKépvisel -testtiletének 20í7. április 26-i ii!ésére

Tisztelt Képvise! -test ilet!

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanácsa2017. április 12-én ulésezett,
amelyen az alábbi napirendi pontot tárgyalt:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017. évi koltségvetésének elfogadásáról
szóló 212017. (ll, 22.) sz. KTFT határozattarta|mazza a Humán Szolgáltató Kozpont 2017,
évi koltségvetését.

A házi segítségnyujtás feladatot Fülopháza, Kunbaracs, Ladánybene és Kerekegyháza
településeken látja el az intézmény. A társtelepüléseken 1-1 fó gond ozónó végzi a házi
gondozást, míg Kerekegyházán 3,5 fó. Eredetileg az állami finanszírozást 23 tó házi
gondozására (273.000 Ft/ellátott/év), és 13 fo szociális segítésére (25.000 Ft/ellátott/év)
igényeltek.

2017 , évben már nem a megkotott gondozási szerzódések fuggvényében kell a
gondozónoket alkalmazni, hanem az ellátottakra fordított gondozási óra határozza meg
szükséges fog lalkoztatotti létszámot.

A személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mtíkodésük
feltételeirol szóló 112000, (|,7,) SzCsM rendelet 2. melléklet kiegészító szabályok 3. pontja
szerint:
,,Házi segiíségnyujtás keretében nyujtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók
havi számát az 5. számu melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként,
havonta rógzített idotarlamok osszesífése alapján kell meghatározni. A tevékenység
megkezdésének els hónapjában a megállapodásokban rógzített idotartamok osszesiíése
az irányadó. Egy gondozó kózvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti
szám számítása: 21 óra = 1 fo ellátott."

Kerekegyházán március hónapban a jelentett gondozási óra 432 volt, a megengedett 514
gondozási órával szemben. Azonban április hónapban beérkezett kérelmek alapján í80-
í 90 óra ujabb gondozási igény merrilt fel, 6 í ellátását kérték, k ztilí.ik 5 t
fekv beteg.
Az ellátási kotelezettségre és a helyzet sürgosségére tekintette| a házi gondozás
feladatellátás azonnali létszámb vítést igénye!, amihe a Társulási Tanács hozzájárulása
szukséges.

A szakmai szabályok oly módon változtak, hogy az ellátottat vagy gondozásban, vagy
segítésben kell részesíteni, így aki gondozásban részesül és segíto tevékenységet is kap, a
segítésre fordított ido is gondozásként kerul nyilvántartásba. Ezért az eredetileg igényelt
áIlami támogatás is módosulni fog , 23 íóról várhatóan 35-37 f re, ezzel szemben a szociális
segítésre igényelt támogatás szinte teljes egészében lemondásra kerul.



A társulási megállapodásban foglaltak szerint a házi segítségnyujtás kiadásai ellátotti
létszám alapján kerül felosztásra, így a további foglakoztatás koltsége Kerekegyházát fogja
terhelni, tehát Ladánybene pénzügyi hozzájárulása nem fog változni.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testuletet, hogy az eloterjesztést vitassa meg, s az alábbi
határozati-javaslatot fog adja el :

Ladánvbene Kcizséo Önkormánvzat Képvisel -testtiletének ..../20í 7. (lV. 26.}
határozata
a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa határozatának
jóváhagyásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testulete egyetért Kerekegyháza és Térsége
Társulási Tanácsának 2017. április 25-i dontésével.
Határid : 2017, április 25.
Felel s: Kardos Attila - polgármester

Ladánybene, 2017 , április 12.

kardos Attila
polgármester
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