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Tárgv: a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló I2l2013. (X. 28.) önkonnányzati
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Fent 1eírtak alaplánkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tewezetet fogadja

e1.

Ladánybene,2075. június 1 1.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester



(3)Ez a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 2. melléklete hatályát veszti.

kardos Attila
polgármester

yegyző nevében és megbízásából

szádvári Erika
aljegyző

kihirdetési záradék;

A rendelet 2015. június ...,. napján kihirdetve.

Ladánybene, 2015. június,......
szádvári Erika

aljegyző



LADÁNyBE NE KözsÉo örq xonuÁnyznr
xÉpvlse tó_rrsrü lerÉn ex

......12015. (..,.,,..,,,) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló

1212013. (X. 28.) önkormá nyzati rend eletén ek m ódosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CDfiXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - Ladánybene Község
Onkormányzata Képviseló-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
512011. (V. 26.) önkormányzati rendelete 29 § (1) bekezdés alapján a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 1612013. (X, 14.) önkormányzati rendeletének módosításával
kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1212013. (X. 28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 13/A. §-a helyébe azalábbi rendelkezés lép:

,,13lA § (1) Az ingatlantulajdonos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
31.) Korm. rendelet:

a szabványosított gyűjtőedényzetből a
végzésének feltételeiról szóló 38512014. (Xll.

a) 7 § ('1a) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 60 literes, 80 literes, vagy
'1 20 literes gyűjtőedényzetet jogos ult használ ni.

b) 7.§ (1a) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 60 literes, vagy B0 literes
gyűjtőedényzetet jogosu lt használni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottjogosult ingatlantulajdonos a 60 literes
szabványosított gyűjtőedényzet használatának igazolására vonatkozó kérelmét az
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatja be az Önkormányzati
Hivatalhoz. A Hivatal a kiadott igazolás 1 példányát közvetlenül a közszolgáltató
részére továbbítja.

(3) A közszolgáltató, - ha a tulajdonos saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem
rendelkezik - a részére a tárolhatóság és az ürítési gyakoriság
figyelembevételével a gyűjtőedényzetet használatba adja.

(4) A használatba adott gyLjjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg.

(5) A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért az ingat|an
tulajdonosa költségalapon meghatározott bérleti d íjat fizet.

(6) Amennyiben a gyűjtóedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés
során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik,
füg get le nü l a gyujtőedé nyzet tu lajd o nosátó l. "

2. § (1) Ez a rendelet 2015. augusztus 1, napján lép hatályba, 2015. augusztus 2, napján
hatá|yát veszti,





TAJEKOZT ATO AZ ELOZETES HATASVIZSGALAT EREDMENYEROL

Rendelet-tcrvezet valamennyi iclent s hatása, ktiliiniiscn

Egyéb lratás:T ársadalrni, gazdasági
hatás:

Koltségvetési hatás: Kornyezet i, egószsógiigyi
kcjvetkezrnd

Adminisztratív
tcrlreket lrefo lyáso lci lratás:

egységes jo galkalrnazás

A rendelet megalkotása sziiksógcs, nrert: I( zponti jogszabálynak való megtblelés,

A rendelet megalkotásának elmaradása csetén várható kiivetkczmények: Magasabb szintu jogszabállyal eIlentétes szabályozás,

A rendelet alkalmazásához sziikséges feltótelek:

Pénziigyi:

nem jellemzo

szervezeti:Személyi:

Rendelet-tervezet címe : Ladánybene Kózség Onkonnárryzata Képviselo-testtiletértek ..12015. ( . ) orrkorrnárryzati retldelete a hLrlladékke:

kozszolgáltatásról sz lo 12l20l3. (X. 28.) onkorrnányzatirencleletének rnódosításáról

Adott. Adott.



Ladá nybene Község Polgá rmesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.

Telefon: 7 6 l 457 -600, Ema il : po lga rmeste r@ la da nvbene. h u

Tárgv: Előterjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntésének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület !

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. május 27-én tartotta társulási ülését,
melyen megtárgyalta a 201,4. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,

Az előterjesztéshez csatoltan megkúldöm a TársulásiTanács ülésre készült beszámolót, amely
alapján megállapítható, hogy a Társulás Ladánybenét érintően megfelelően gazdálkodott. Az év során
keletkezett 176.000 Ft tartalék az ez évifeladatellátásba beszámításra került.

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati-javaslat elfogadására.

Ladánybene ,2015. február 20.

ka rdos Attila
polgármester

HATAROZATI JAVASLAT

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testületének..../2015. (....,.) határozata
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás határozatának jóváhagyásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyháza és Térsége

Feladatellátó Társu]ás 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval, azt elfogadásra javasolja.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. június 15.



La d á n yb e n e K ö z s é g a :i:]*'"T.11';. p v is e l ő-te s t ü l e té n e k2015. június 15-i ülésére

Tárgv: Előterjesztés KerekegYh áza ésTérsége Feladatellátó Társuíás döntésének jóváhagyására

Előterjesztést készítette:
szádvári Erika

aljegyző

Előterjesztő:
kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:



A szociális társulás keretében minden településén működött a gyermekjóléti feladatellátás. A
családsegítés nem kötelező feladat a kistelepüléseken, Ágasegylráza lakossága 2 000 fö körül
mozog, ezért a feladat ellátás ezen a településen a társulás áItaI ellátásra kerül. A ltázi
segítségnffitást és a szociális étkeztetést Ágasegyháza saját hatáskörben végzí. A szociális
étkeáetést Ladánybene és Fülöphéaa települések is saját maguk látják el. A támogató
szolgáItatást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Kerekegyháza Yáros Önkolmárryzata
működteti. az ellátási területet Fülöpháza és Kurrbaracs községekre is kiterjesár,e.

A Társulás gazdálkodása a jogszabáiyi előírások figyelembevételével zajlott, az intézmények
működése, feladateilátás biztosított volt. A Humán Szolgáitató Központ a takarékos
gazdákodásnak és a feladatellátás szervezésének köszönhetően az eredetileg 15 722 ezer Ft
lriánnyal teryezett 2014. költségvetési évet 12751 ezer Ft-tal zárta. Az Ovoda 2014. éröen
rrrűködött először januártól-decemberig széklrelyen és 4 telephell,en, így az eltérő adottságú
intézményegységek miatt nelréz volt tervezni a várhatő kiadásokat. Az eredetileg tervezett
kiadások alapján a társönkonnányzatoknakhozzájárulási kötelezettsége 18 417 ezer Ft 1,o1t,

de a tervezés mellett a takarékos gazdákodásnak köszönhetően a kötelezettség 12 030 ezer
Ft-ra csökkent.

1./2. Bevételi források és azok teliesítése:

Bevételeinket - finanszírozdsi bevételek nélkül - mindösszesen a módosított előirdnyzatltoz
l,iszonyítva 94,69 oÁ-ra, azaz 284 395 ezer Ft módosított előirtínyzattal szemben 269 294 ezer
Ft-ra teljesíteuük.

Intézményi működési bevételeink a módosított előkányzathoz viszonyitva 88,82 oÁ-ra

teljesültek. Elrnaradás az ővodat intézményi bevételeknéI 1 794 ezer Ft, Humán Szolgáltató
KözpontnáI2 62I ezer Ft. A szociális étkeztetési feladaton az eredetileg tervezett 190 fovel
szemben 162 fő eilátott vette igénybe az ellátást, ezért az ellátási díjbevétel jelentősen
csökkent.

Működési célú támogatások á||amháztartáson belülről 95,68 oÁ-ra teljesültek, a 238 308
ezeí Ft módosított e|őirányzattal szemben 22614I ezeí Ft-ra teljesült a gesztot
örrkonnányzattól átvett pétueszköz. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra kapott
támogatás 6 249 ezer Ft volt, valamint a Humán Szolgáltató Központ sikeresen páIyázott
táborortaúsra, arnellre 370 ezer Ft tárnogatásban részesült.

A tarsulásnak közhatalmi bevétele nem keletkezett.

Az áIIamí fnansztrozást a gesztor önkormányzat igényli rneg a hatályos jogszabályok szerint.

1./3. Kiadások alakulása:

Kiadásafukat - finanszírozási kiadások nélkül - mindösszesen A 284 395 ezer Ft módosított
előirtínyzattal szemben 269 09l ezer Ft-ra, azaz 94,62 %-ra teljesítettük.

Működési kiadásainkat a282 246 e Ft-os módosított előirányzaítal szemben 267 945 e Ft-ra
teljesítettük, amely 94,93 %-os feihasználást jelent:



Kerekegyh íza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
I(erekesvháza

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2015. rrrájus 27-i ülésére

Tárgt,: A Kerekegs,háza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. ér,i gazdálkodásáróI
szóló beszámoló

Tisztelt Társulási Tanács !

Az á|Iamháztartásről szőlő 2011 évi CXCV. törvény 87-91. § alap3án költségvetési
beszámolót KerekegyháziKözős Önkonnányzati Hivatal elkészítette, melyhez kapcsolódóan
a ször,eges beszárnolót az alábbiakban teszem meg.

1./1. Társulási feladatellátás általános értékelése:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás az alábbí intézmén,veket rnűködteti:

o kerekegyháza és Térsége Feladateilátó Társulás Humán szolgáltatő központja
. kerekegyháziBóbita Óvoda

A Társulás 2013. január 1.-vel jött létre a Magyarország lrelyi örrkormárryzatairól szóló 2011.
évi CLX)LXIX. törvérry (továbbiakban: Mötv.) szerint, feladata a Humán Szolgáltató Központ
működése volt (korábbarr jogi szernélyiség nélküli intézméni,i társulásként működött). A
társulás feladatai tovább ből,tiltek 2013, szeptenrber 1.-ve1, mir.,el Kerekegyháza Yáros
Önkorrnárrvzata és Fülöpháza Község Önkormányzata az óvodáik működtetését tarsulás
keretében kívánták ellátrri, így a Fülöpháza Óvoda a Kerekegyházi Bóbita Óvoda
t agint ézmérryér,é vá lt.

A társulás gesztora KerekegylrázaYáros Önkonnányzata, a munkaszervezeti feladatokat a

közös hivatal látja el. A társulásbanrészí vevő örrkormányzatok között a vállalt feladatellátás
az alábbiak szerint került meglratározásra:

neYezes kerekesvháza Asasesvháza Fiilönháza I(rrnbaracs Ladánvbene
Gvermeki óléti szol eáltatás

családsesítés
Házi seeítsésnluitás

szoc. étkezés
INo

Jelzőrendsz. házi sesítségnvúitás
Támosató szolgáltatas

ovoda fenntartás
Ellátandó feladatok száma: 8 2 5 6 J



mutattam be.

Az előterjesztés mellékletei:
i. rnelléklet: a Tarsulás álta| adott közvetett tárnogatások
2. rrrelléklet: a HSZK bevételei és kiadásai, a hiárry települések köái megoszlása
3. rnelléklet: a Bóbita Ór,oda kiadásai települések közti bontásban

A ferrt leírtak alapján az előterjesztés 2, rrrelléklete mutatja be Kerekegfuáza és Térsége
Feladatellátó Társulás Humánszolgáltatő Közporrt lntézményének költségvetési kiadásainak,
ber,ételeinek teljesítését, r,alarrrint a településekre kimutatott lriárry összegét:

1. Kerekegy,háza:
2, Agasegyháza:
3. Ladánybene:
4. Fülöpháza:

8 590 000 Ft
816 000 Ft

1 165 000 Ft
1 004 000 Ft

5. Kunbaracs: 1 176 000 Ft
összesen: 12 751 000 Ft

Továbbá a fent leírtak alapján az előterjesáés 3. rnelléklete mutatja be Kerekegyháza és
Térsóge Feladatellátó Társulás Kerekegyházi Bőbita Óvoda tntézményének költségvetési
kiadásait településenkénti bontásban.

A Fülöpháza Óvoda a KerekegyhaziBőbita Óvoda taglntézmélrye. A társulási megállapodás
alap;án a költségek megosztása településekre lebontva kerult rneghatározásra atagtntéztnény
költségei Fülöpháza esetében eikülönítésre kerültek. A tagÁtézményben 2 ro
óvodapedagógus, 1 fo dajka és 1 fr pedagógiai asszisztens - aki osztott munkakörben - látja
el a feladatokat. Az óvodai nevelésre és az ott foglalkoáatottak bérkompenzáctőjara152026
ezer Ft áIlami tárnogatás illeti meg az önkormányzatokat amelyrek kiutalása a gesáor
önkonnányzat részére történik. A tagíntézményte vetített állami tárrrogatás összege 11725
ezer Ft. A feladat ellátás zavartalan biztosítása érdekéberr, a keletkezett hiánlt a társult
ö nko rrrrány zatok s aj át be vét e le ikbő l b izt o s ítj ák az alábbíak sz erint :

1, Kerekegyháza: 9 880 000 Ft
2. Fülöpháza: 2 150 000 Ft
Osszesen: 12 030 000 Ft

A települések a gesztor önkonnányzat felhívására 2014. december hónapban a társulás 2014.
évi költségvetéséről sző|ő 2512014.(IX.24.) sz. KTFT. határozattal módosított 512014.(II.I4.)
sz. KTFT. hat. szerint részben rendezték hozzájárulási kötelezettségüket.

adatok Ft-ban

Mesnevezés Agasegyháza Ladánvbene Fiilöpháza kunbaracs
Korábbi évek tartozás aí 20| 4. 12.3 1

állapot szerint 0 0 0 591 545

2014.évi hiany terv 512014.(ILI4.) sz.
KTFT. hat. mód, hat: 25 l 201 4.(IX.24.)
sz. KTFT.lrat. 990 000 1 341 000 4 256 000 l 338 000

Ebből nénzüsviles rendezett: 0 1 341 000 4 256 000 0

2014. én beszámoló szerint 816 000 l 165 000 3 154 000 i 176 000

Fizetendő: 816 000 1 767 545
Tulfizetés: 176 000 1 Io2



Ebbő1:
- személyi juttatások 152 928 e Ft-aI 97.29oÁ-ra
- munkaadót terlrelő.járulékokra 42 266 e Ft-al 98,67 Yo-ra
- dologi kiadásokra

teljesítettük.

'72 7 51 e Ft-al 88.50 %-ra

Felhalmozási kiadás a rnódosított elő'lrányzathoz nréften 53.33 oÁ-rateljesült, összege 1 146
ezer Ft, amj az iníéznényekrrél beszerzett kis értékű tárgyi eszközöket taríalmazza.

Többéves kihatással j áró dörrtése társulásunknak nem vo lt.

2014. évben a gesztor önkormányzat sikeresen páIyázott a Belügyminisztérium által kiírt
kötelező feladatot ellátó irrtézmények fejlesztése címen, aminek eredrnényeképpen
Kerekegylrázán a Fő utcai óvoda. illetve a fiilöpházi tagintézmény felújítása nregtörtént
24 520 ezer Ft beruházási költséggel. Ezen fejlesztés összege a gesztor önkonnányzat
költségvetésében j elerrik rneg.

1./4. N{aradványkimutatás

A társulásnak összesített maradv ánya 203 ezer Ft, az ővoda esetében - 1 8 17 ezer Ft, a Hurnán
Szolgáltató KözpontnáI 1976 ezer Ft, társulás maradványa 44 ezer Ft a zérszárnadási
határozat 6. rnel]éklete szeritrt.
A nraradr,ány összegét a költségvetési és ftnanszlrozási ber,,ételek - kiadásokhatározzáktneg,
mindkét intézrnény esetén a módosított előirárryzatként megállapított intézményi
fnanszkozás teljes mértékben nem kenilt kiutalásra.

2. A vagyon alakulása:

Vagyon forgóeszközökből áll, pénzeszközök összesen \09 ezer Ft-tal, ami I,97 oÁ-kal

növekedtek az előző évlrez képest. Az e|őző évi 5 519 ezet Ft zirő pénzkészlettel szernben
2014. decernber 31.-én az állomány 5 628 ezer Ft volt. Követelések I37 ezer Ft-ról 9 394 ezer
Ft-ra ernelkedtek, akrír, időbeli elhatárolás 72 ezer Ft keletkezett,

Mérleg főösszegünk 6 065 ezer Ft-ról 15 5I2 ezer Ft-ravá|tozott, meIy az előző évihez 154,5
oÁ-os rrövekedést nrutat. A Társuiás összevont rnérlegét a zárszám:adási lratáro zat 7 . mel|éklete
tartaltnazza.

Pénzeszkö zök váItozását a zárszámadási határozat 8. rnelléklete rnutatja be.

A saját tőke összege 4827 ezer Ft-ról -11342 ezer Ft-ra csökkent, mivel a társulás
mérlegszerinti eredrnénye -16 769 ezer Ft lett apénangyi szárnviteli kirnutatások alapján.

Kötelezettségeink í238 ezer Ft-ról 9 i84 ezer Ft-ra növekedtek, amelyek 65,23 oÁ-a a

kö ltségvetési évet kö vető en esedéke s do lo gi kiadásokra vo natko zó kötelezettségek.

3. Ertékrrapír és hitelműveletek alakulása:

nrtetpapir és hitelállornánya nincs a társulásnak, hitelfelvéteke nem került sor.

A 2014, évi költségvetési gazdáIkodásunkat a fentiekben 1eírt szöveges beszárnolóval





A feirtiek alapján Ladánybene és Fülöpháza Községrrek túlfizetése keletkezett. a túlfizetések
pénzugyi rerrdezését javaslom az adott településre vonatkozó 2015. évi lriány ftnanszkozására
fordítarri, arrrelyl§] a gesztor önkormányzat konpenzáló levélben értesíti az érintetteket.

Kérern a Tisztelt Társulási Tanácsot, lrogy a Társulás 7014. évt zárszámadását elfogadni
szíveskedjerr.

Kerekegyüáza, 2075, rnájus 2 1 .

Dr. Kelemen Márk
elnök
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A ::;zr.*1al*z-s rl,pülei meijefi. a kia]a.kítrtt irell.rkre. idénl.iicli*gű növónyek kihei3,ezését
1*i3,an:lalosan r,Égeerük. A tala13,i *vb*n a r*va*}*zó h*i3.isgg új drapériávat történő
{,b]srxrc] ése nr eglörté*t. ldón tr*íe*,ieitük a terrretői nagykapuk*t.

Tars*ságrrnk a t*r§bhia};ben js mindent meg kíván tenrri annak érdekéb*n, i,rlrry,

tevéken_vsége mir:ri*ii'1_1*n nr,:giei*ljen úg3 az Örrkcrmányrat, azBgvltáz" niilrt a l*}insság

elviárasai*ak,

Levelünkkrög rr:all*k*}t*r,l csat*ljuk a Lada*ybane koztentető iize§:,rlt*tésev*l iisszefriggő

2013. ós 3üX4. ér,r* r,,*Ratknzó bevételeiröl iiletl,e ki*dasaról szóló tqi*kartaiónket"

Kó*ük beszáritolónk szír,es fudcrmasulv,etetrét,

\recsés, ?*15. jú:rius 12.

.:}iii
a., : '::

Tisz€ietiei:

§zeg*di Istv;án

ügyrlerrt*

\]:lit

'.'i§i

postacíml I{_2220 Vecsés, Yigyáró F. u. 6. Tet.l ü6-29-3§0-417 Fax: 06-29-35HlltZ01
e-maíl: info@szigu-hu



§ZIGÜ Ternetőüzemeltető Kft.
Ladánybenei Kiizös Onkormánlzati Hivaúal
Srádvári Erika A}jegT ő Assrony részére!

6045 Ladanlöene
Fő út 66,

Tárg3, : Táj ékoztatás a tenrető iüeme] tetéséről

Tiszte}t §zádvári Eríka AEjegyző Ásszony!

A SZIGÜ Ternető|izemeltetö Kft. (22Za Vccsés. Vigyazó F. u. 6.), mint a Ladánybene
Község közternető Uzemeltetője" a ternető üzenreltetésével kapcsolatosan az alábbi
tájókoztatast ad_ia.

A ke gveieti közsz* lgáltatási szerző désben fo gialtak alapj an :

o Összehangoljuk a tenretői létesítrnények h,asználatával kapcsolatos temetkezési
szolgaltatási ter,ékenysé geket.

. Folyarnatas rendelkezésre áilassal gondoskoduntrr a tenretőbe kiszállított eltrunl,tak
illetr.e hamva}i átvételéről, az elhuirl,tak hűtésérői.

r Megfelelő szer,,ezési intézkedéssel elősegítjiik a terr:etések zökkerrőmentes
lebonvolitását.

o Biztosí§uk az eltemetés feltételeit, ideértve a sírhely első alkalommal történő
kjásását, rátemetéskor a sírüely nyitását.

r Biaosítjuir az üzerneitetési ter,ékenység eivégzéshez sztikséses eszliözöket. azok
kalbantartásaról gondoskodunk,

r A keg_veieti hűtő rendszeres karbarrtartását elvégezzük.
. §ziikség szerint nyírjuk a fiivet, összegyújtjirk ós elszátlítjuk a temetői

zöidtrulladékot, gondoskodunk a hó altakarításarói, a foutak síkosság
mentesílésérő1.

. Vezetjük a sírtrelynyilvántartó könyveket.
c kijeiöljük a temetési helyeket,
r Meghatározzuk a temetések. unraelhelyezések időpontjait az eltemettetőktriel

történő előzetes egyeztetés alapj an.
r Tájékozratjuk a temetőlátogatókat.
o Elvégezzük a temetői létesítmények tisztan tartását a hatósági előírasoknak

megfelelően.
r A közüzerni díjakat naprakészen íizetjuk.
e Gondoskodunli a temető rendjének betartásáról és betartatásaról, a temető

riyitásáról, zárásár ől.

A szerződésben rögzített egyéb vállalásokban foglallaknak megfelelően pihenőpadokat

helyezfünk ki a ravatalozó épület mellé. Új, kisméretú szeméttaroló kihelyezése rnegtörtént

a ravatalozó és a fobeiarat közötti területre.

Postacím: H-2220 Vecsés, ligyázó F. u. 6. Te[; ü6-29-35ü-d17 Fax; ü6-29-35S,417/2Ü1
e-mail: info@szigu.hu



ffiSZIGÜ}emee{i*xemrelfetőKft.

* a kiadások között nem került kimutaiásra a cég központi adminisztrációjábÓl a ladánYbenei

temetőre eső költséghányad

.__- .:,,. :. :l,,,--l,",,,l;1iltÖ_xlFT.
,, 

,:i 
-,:

, ." - :',i, ",*,',__-,*-''^-
Vecsés, 2015, június 11, 

-i . .::,l'rj ,,,|. *i,; :l j".;i]],
* j' ,,,:: ,, ",,,-;:-,",l Jlj*:l

M*gn*v*eés 2*{4. Év

Rcqicrtráciös díi 4§ *ü§ Fí

Ravatalozó terem használati diia x6ú üOn F,t

R€vai§}§:§ ber*nde:*s hasenálaíi dfia 120 0CI0 Ft

vú|ialiloa*k által fizetett tem,fen ntartási h $ §üü ri
lhunvt *tadás-átv*ieJi dii 61 üü§ Ft

§irh*jv dii 188 8üü Ft

Ht}tásicjii 5§ ü*ü F§

síracés, sír*vitás díia 212 000 Ft

{isseshentai*si dii 114 000 Ft

Att,sius dí

*:áltriiás iem*t*n beiü] 73 §üü rí
Bevétel össz*se* l§$: { ü43 *2§ §í

La dánybane Közt§m§tő üze.n:lelte?és

?S,§4. $:§^ 8t" " §üt4. {2. 3"í,

üxgrrreltetésböl *záryrrazó bgvráte§ek:

Üee,melt*tésse l §(a p*s* latas,!t ie dá§_gk* :

ftlleg*ev*eés Z8jii. él

Bé:"koltséo 1 *64 5§4 Ft

szemétszállítási díi 207 385 Fi

Karbanta*., ienntartósi snv*q. eqv*b anyaq djiak 66 2,12 Ft

R§Vats{§ZÓ ft *lvts*q }.li draFÉriával iöfteno felseer*}ése 232 000 Ft

ArtisiL;s dii §2§ Ft

h{ás szer",ezet altal véqzeTt javitás 10 714 Ft

Ki*dás össeesen íFff : t §B1 6§,l Ft

Bevétel és kiadás esvenleqe fFü -s38 {§§ rt



SZtG Ü Ternetőüzemeitető l(ft.

Ladánybene Köztenrető üzemeltetés

2813. 0,t. s1. - 2013, 12.31.

§eern*ltetógbó l §Eá ríil qgó bEvéte lq b:

Üa*§te ltetéss* § kqpcsc|Ét*s ki_adásp;F* :

§evátel és kiad*s eqveniese lFü -373 6§§ Ft

* a kiadások között nem került kimutatásra a cég központiadminisztrációjábóla ladánYbenei

temetőre esó költséghányad

MeEnev*eés 2S13, év

R*q]sztráti*s ,*ii 42 süü Ft

Ravatalozó terem használati dii* 115 ü00 Ft

Rayatalc:* Lrar*nd*zé§ liasználetj díia 1*ü §,§ü Ft

Vá] la ik*zótq által fizeiett tem, fenntartási h. 4 s4§ rt

Elhunr,{ álaiás-áiveteli cíi Jl, UUU rt

§irhetv díí ?34 8ü1 rt
Hútesidí E.i üü0 it

§ír*sás, sirnvitás díjs .l8§ 0sü Ft

Visszahantolási cii 92 ü*ü Ft

Arttsius dit 13 008 Ft

§záliítás temetón belül §2 ü&ü Ft

§evétel összgs,en JFtJ : §39 44§ Ft

fifr*gnevezés ?§13, év

fiélkolis*a 1 801 261 Ft

Seemétszáltirási díi 152 028 Ft

Karbgntart., í*rrntartá*i anya§, egy*b a*yag {íja! o? /?c tr+GíarvlL

Arti*ius díi 12 450 Ft

futlás sa*rv*eet ált*l v*geeti .javífu*s 5§ 9?? Fr

Kiadás össae§Bn lFtJ ;
1 3t2 í82 Ft

Vecsés, 2015. június 1 1 ,





ELOTERJESZTES

2014. évi adóbevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati bevételek egy részét a képviselő-testület által meglratározott helyi
adóbevételek alkotják, melyek befizetési határideje március 15., illetve szeptember 15.

(Ladán,vberrén az L felér,es befizetési határidó nrárcius 77 -ra változott a nenzeti ünnep rrriatt).

Az adóbevételek éves alakulásáról a képviselő-testületnek az alábbi tájékoztatást adom:

N{agánszemélyek kommunális adói a :

A képviselő-testület 1995. é\,től vezette be a rnagánszemélyek kornmunális adóját.
melynek összegét 2007 .január 1-től 3.000.-Ft/év.

A településen 2014.12,31-i állapotnak megfelelően az adőmentességet élvezőkkel
együtt 546 adőzót tartunk nyilván, arnely a|apján 2014. évben 1.3ó5.000.-Ft adókivetést
állapítottunk meg,

20|4.I2.3I. napjáig lekönyvelt állapot szerint az adőzők I.277.000,-Ft-ot fizettek be,

rnely tartalrnaz rnúltra szőló ftzetési kötelezettséget, illetve nagyobb arányban folyó évi
kötelezettséget. A 2014, éves kivetéssel együtt a kommunális adóból jelenleg teljesítésre vár
közel 650.000.-Ft, 2014. évben a kivetések teljesítése a mai napig 80%-ban térultek rneg. A
hátralékok rnértéke a ftzetési felszólításokrrak és a r,,égrehajtásoknak köszörrlretően jelentős
mértékberr csökkent,

Helyi iparűzési adó:

A helyi iparűzési adó mértéke 2006. jarruár 1. napjától az adóalap 1,5%o-a. Az adőzők
minden évberr két egyenlő részletben az e\őző évi árbevételük alapján adóelőleget fizetnek.
Az íparíizési adó tényleges elszámolására minden év május 31-ig kerül sor, amikor a
vállalkozók berrffitják az adőbevallásukat. A feldolgozott bevallások alapján az adózők
fizetési kötelezettsége az előző évekhez képest csökkent.

A jogszabály szerint az önkormányzaí 2015. évi adóerő képessége 14.885.779.-Ft.

20I4.I2.3l. kelt zárási összesítő alapján a folyó évi kivetés 13,967.100.-Ft. Az
adóhátralékok pontos összegét a folyamatban lévő társaságok, cégek felszárnolása, illetve a

fizetésképtelen. elévü|t adőzők adatai miatt meghatározni nem lehet, nagyságrendileg a

kivetések 20oÁ-a, A lekönyvelt állapot szerint folyó évberr 17.638.118.-Ft-ot ftzettekbe az
adőzők, mely szinténtartalmaz múltra, illetve folyó évre vonatkozó fzetési kötelezettséget.





Gépiárművek adóia:

A településen 2014. év végi zárás alapján 598 lo adőzót tartotturili nyilván, mely az
előző ér,hez képest nem r..áltozott. A nyilvárrtartott adótárgyak a gépjárművek esetében 968
db. A folyó évi előírás 18.822.751.-Ft, mely összegből az elszámolt idei befizetések
19.498.690.-Ft. Az évkőzi változásokat 2014. évben is a forgalomba helyezések és a
forgalomból töfténő kivonások jelentették. Az évközi terhelés 2014. ér,ben 1,841.152.-Ft, a
folyó évi törlés 1.489.932.-Ft.

2013. január 1-jétől a beszedett (megfizetett, behajtott) gépjárműadóról szóló törvérry
szerint a gépjárműadó 40oÁ-a illeti meg a települési önkormányzatot. A gépjárműadő 60Yo-a a
központi költségvetést illeti rneg. A Kormányrendelet 32. §. 19. pontjában lévő szabályozás
alapján a gépjárműadó ber.,éte\60Yo-át havonta. a tárgyhónapot kör,ető hónap 10. napjáig kell
a Magyar Allamkincstár á|tal megjelölt fizetési számlára utalni. 2014. évben i 1.062.690.-Ft
gépjárrnűadó bevétel utalása történt a Kincstár szám|ájára.

Az éves adófizetési kötelezettségről minden aőóző 2.014. februárban, ilietve 20|4.
augusztusban értesítést kapott. A fizetési határidőt kör,etően júniusban és október-
novemberben ismételten fizetési fellrír,ást kaptak a lakosok az esedékes adóbef,rzetések
teljesítése érdekében.

A lrátralékosok részére az elmúlt évekberr folyarnatosan, két-három havonta fizetési
felszólítás került kézbesítésre. A felszólítások következtében nyomatékosítva van a fizetési
kötelezettség, melynek hatására befizetések folyamatosan érkeznek, így kevesebb hátralékkal
számolhatunk.

A többszöri felszólítás hatására sem teljesített kötelezettségek követkeáében a

behajtás sikeressége érdekében az önkormányzat által megbízott önálló bírósági végrehajtó
irodát kértem fel a tartozások rendezése rniatt.

2013. évben indított végrehajtási ügyek következtében a végrehajtó közreműködésével
több esetberr rnegténilt az adőftzetési kötelezettség, részben részletftzetéssel, részben az adós
jövedelmének letiltásával. Jelenleg körülbelül 30 db végrelrajtási ügy van folyarnatban a helyi
adókkal kapcsolatban,

Adózással kapcsolatos megállapítások:

A ma_9ánszemélyek kommunális adójának befizetésénél megállapítható, hogy a

befizetések és hátralékok összege az elmúlt években nagyságrendileg azonos, arányosítva
ebben az adőnemben van a legker.esebb hátralék. A végrehajtói közrernűködés - a többi
adónerunel egy,ritt - ahátralékok csökkentése érdekében nagy segítséget n),l]jt.

A vállalkozók és vállalkozások helyi iparűzési adójával kapcsolatosan kiemelném,
hogy a három-négy nagyobb kapacitású váIlalkozólvállalkozás, melyeknek rnilliós
nagyságrendúi iparúzési adőfizetési kötelezettsége van, a kisebb bevételű vállalkozásokkal
együtt az egyre nehezedő piaci helyzet és növekvő költségek (útdíj bevezetése,





fizetésképtelenség, hosszú lejáratú fizetési teljesítések stb.) nagy hatással vannak a

fizetőképességükre.

A _eépjárművek adójából származó ber,ételek nagy részét a teherfuvarozással
foglalkozó vállalkozók fizetik, Hasorrlóan az iparűzési adóhoz, ezen fuvarozók könil egyre
kevesebb r,állalkozó tud időben fizetni. mely hiány a költségvetésre is hatással van. valamint
egyre több hátralék keletkezik, amely nem csak a gépjárműadóra, hanem az iparűzési adő
bevételre is kilrat. Szárnukra jelentős segítséget jelent a részletfizetés rnegadása, késedelmi
pótlékok rnegfizetése nélkül.

Nagy veszteség az örrkormányzatl költségvetés számára a helyi gépjárnűadó bevétel
fentebb említett Kincstárt megillető tésze, nrely 2014. évben több, rrrint 11.000.000.-Ft volt,

Kérem a tisztelt képviseló-testületet, hogy tájékozíatásomat vitassa rneg.

Ladánybene, 2015. június 8.

Tisztelettel:

szádvári Erika
aljegyző





BESZÁMOLÓ

Ladónybenei Csiribiri Óvo da

2014/20I5.

készítette : yida Lúszlóne





Beszdmoló

Intézményünk működésének 2al4.szeptember 1-2015. május 30-ig terjedö időszakáról
szeretnék beszámolni.

I. Áz óuodu működésifeltételei

Férőhely: 75 fő
Beíratott gyerekek száma: 63 fo
2a1.5 . szeptember 1 -én iskolába megy : 16 gyermek
Logopédiai foglakozásban részesült: 10 gyermek
Fejlesztő, felzárkóztató foglakoztatásban részesült : 1 gyermek
Gyógypedagógiai ellátast kapott: 2 SNI gyermek

A 2014/2a15-ös nevelési évben a csoportok száma : 3

o A gyermekek rendszeresen jártak óvodába, kivétel a betegségek és az iskolai
taníási szünetek időszaka.

o § Nevelési Tanácsadó szakemberei év elején felmérték a nagycsoportos
gyerekeket, akiknek az utógond ozását intézményünkben végeztiik.

. Logopédiai elláásban is részesültek a nagycsoportosok, és a középsóstik köztil
páran. A foglalkozásokat logopédus szakember, Gereben Anita tartatta.

o Nyár végi program lesz még a Fecsketábor, ahol iskolába menó
nagycsoportosaink ismerkedhetnek az iskolai élettel, tanító nénikkel. Ex a
programot nagyon fonlosnak tartjuk az óvodából iskolába történő átmenet
zökkenőmentessége miatt.

o Mozgásfejlesztésen is részt vehettek a gyerekek a szülők kérése alapján.

óvodai csooort svermeklétszám
Kacsa csooolt - kiscsonort ZJ
Bogyó és Babóca csoport- középső
csoport

20

csisa csonort - nasvcsooort 2a





Külön foglalkozásokra is járhattak a gyerekek.
A kislányoknak és egy kisfiúnak zumba oktatás volt minden hétfon. Fellépésük is volt
már többször, az Ovi-Gálán és a Majálison láthattuk óket táncolni.
A fiúk pedig fociedzéseken vehettek résá. A Magyar Labdarugó Szövetség által
rendezett Bozsik Intézményi Programban vett részt óvodánk, kis focistáink
Kerekegyhíuán voltak az év folyamán 4 alkalommal is a körzeti gyermeklabdarugó
tornán. A Majálison pedig a lajosmizsei ovi focistáival volt egy mérkőzés, ahol
nagyon ügyesek voltak a mieink is,
Június 5-én rnegrendeztirk az I. Benei Ovikupa rendezvényt, ahol vendégeink voltak a
kerekegyhiizi és a lajosmizsei óvodák focistai.
Június 12-en pedig Lajosmizsén került sor egy ovi-foci mérkőzésre.

2. Személyifeltételek

Kollektívánkban az óvónők közül Bánszki Éva ebben a nevelési évben dolgozott velünk
utoljára, nyugdíjba megy ösztól. igy ősztől új óvó néni lesz a kiscsoportban, Fekete Katalin.
A főzőkonyháról pedig Sponga Györgyné megy nyugdíjba, szeptembertől az ő munkakörét
Pesti Mária fog|a átvenni. A gondozónői ós takarítónői feladatokat pedig Kisjuhász Sándorné
fogia ellátni.
A kiscsoportban dolgoző dajka néninek, Nagy Erzsébetnek kislánya született, igy januártól új

dolgozó vette át munkakörét, Kislőrincné Horváth Erika.
Intézményünk minden dolgozója szakirányű képzettséggel rendelkezik. Az óvoda

családias, biaonságos, nyugodt légkörének megteremtéséről, a gondjainkrabízott gyermekek
érzelmi biztonságáról, sokoldalú fejlesáéséról 14 főből álló, gyermek és hivatásszerető, jő
szaktudású, kreatív alkalmazotti közösség gondoskodik.

Felsófokú végzettségű óvodapedagógus - 5 fó
Középfokú végzettségü óvodapedagógus - 1 ö
Pedagógiai asszisáens - 1 fö
Szakképzettdajka - 2fő
Gondozónő és takarítónő - 1 fo
Élehezésvezető - tfö
Konyhai főzőnő - 3fő

csonort ovono daika
Kacsa csoport - kiscsoport Takács Mária kislőrincné Horváth Erika

Nagy Enikö
Bogyó és Babóca csoport-
középsö csoport

simkóné Jámbor Martanna Kisjuhászné Halasi Anita
vida Lászlóné

Csiga csoport - Bánszki Eva Gulyás Tünde
Gondos Róbertné





Nasy Lászlóné élelmezésvezető
Nasv Istvánné fószakács . konvhai dolsozó
soonsa Gvörsvné konvhai dolsozó
Fabók piroska konvhai dolsozó
Pesti Mária gondozónő, takaritónó

Teehnikai dolgozók:

3. Tdrgjlífeltételek

Az óvoda tárgyi ellátottságát az óvodai költségvetésből, szülői támogatásból, és pályázati
többletforrasból fejlesztetttik. Jelenleg egy konyhafejlesztósi pályéuat eredményére várunk.

4. Szakmai munkdnk

Óvodai nevelésünk legfontosabb céljait és értékeit az óvoda helyi nevelési programjában

rögzítettük. Óvodai nevelömunkánkat akkor tartjuk eredményesnek, ha a gyermekek az

ovódas évek végén a nevelési programban meghatározott sikerkritérium jellemzöivel

rendelkeznek.
NevelőtestülettiLrrk a gyermekek képességének ismeretében meghatározta azokat a

normákat, szokásokat, szabályokat, amelyeket értéknek tekintUnk, és azt, hagy milyen
teljesítmény,t fogadunk el sikeres fejlesáő munkának.

Folyamatosan figyeljük & pályazati lehetőségeket, ezzel is bóvíteni igyekszünk
lehetöségeinket a tárgyi fejlesáések és a programok területén.

Szakmai munkánk jobb minősége érdekében képzéseken, megbeszéléseken vesztink részt.

Ketten részt vesznek az Óvodapedagógiai Nyári Egyetemen Százhalombattán, ahol Az Óvoda

és a család együttgondolkodása a gyermek leglobb adottságairól, érdeklődéseiről című

témakörben lesznek előadások.

5. Kapcsolatok

o Óvoda és a család

Törekszrink a bizalomra épülő család - óvoda kapcsolat mélyítésére, hangsúlyozzlÚ< a

családi nevelés semmivel nem pótolható elsődlegességét, amit a nevelőmunkankkal mi

kiegészítünk, Óvodánkban lehetőségük van a szülőknek az ővodai élet megismerésére,
-Az 

együttműködés formái változatosak: beíratás, anyás beszokíatás, napi kapcsolattartás,

szülői értekezletek, családlátogatás, szülói igényhez igazodó beszélgetések a gyermek

fejlődéséről.





Közös iiLrrnepélyek: Ószi Bál, Farsang, Anyák Napja, családi kirándulások, Majális,
Gyermeknap és az Évzárő.

. Óvoda és iskola

A gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes együttrnűködés.
Fontosnak tartjuk, hogy az átmenetet minéI zökkenő mentesebbé tegyirk,

A kapcsolattartás formái: látogatás az első osztályban, szülói értekezlet, tanító néni
látagatásaazővodában, óvodai, iskolai rendezvényeken részvétel, konzultáció, közös táncház,
Fecsketábor.

. Óvoda és könyvtáro közösségi ház

A középsős és nagycsoportos gyerekek több alkalommal is látogatást tettek a könyvtárban és
a köztisségi híu;ban, ahol változatos progíamok várták őket. Volt filmvetítés, társasjátékozás,
közös könyvnézegetés. Az iskolások pedig meséket mondtak a kisebbeknek.

6. Rendezvények

Óvodai életünkben az ünnepek és a jeles napok kitUntetett jelentóséggel bírnak,

Nevelési évünk programokban, eseményekben bővelkedett.

1. MegünnepeltUk a gyerekek születés- és névnapját,
2. Szeptember elején nagyc§oportosaink szerepeltek a Nyugdíjas találkozón.
3. Osszel részt vettünk a Hortus Hungaricus virágkiállításon, kis kerteket készítettlirrk.

Az egyik kertecskénk külön dijat kapott.
4, November végén adventi koszorukat készítettek a gyerekek, ahol segítette a díszítő

munkát Berenténé Gönczi Ilona is,
5. Luca napkor kézműves nap volt a kultúrhazban, ahol az iskolásokkal ktizcisen vettiitrk

részt , és kellemes karácsonyváró hangulat alakult ki,
6. Izgalommal vártuk a Mikulást, aki minden gyereket megajándékozott.
7. Műsonal készültünk az adventi gyertyagyújtásra.
8. Karácsonykor együtt ünnepeltünk.
9. Februárban az udvaron kiszebábot égettünk, eliíáük a telet mondókákkal dobolással.
10. Farsangi mulatságunk az óvodában volt, ahol a gyerekek többfele játék közül

választhattak.
1 1, Február végén Baranyiné Teca meghivta az ovisokat és minden gyerek lovagolhatott a

pónilovakon.
12. Március 15-én az emlékműnél kOzosen koszoruáunk.
13. Húsvétkor örömmel keresték a gyerekek a nyuszi feszkét. Igazi nyuszik is voltak

aznap látogatóban az oviban, a szülőknek köszönhetően.
14. AzOvi-Gála március 2l-énvolt, ahol nagyon ügyesen szerepeltek a gyerekek.
15. Anyák Napjára minden csoport versekből és dalokból clsszeállított műsorral késnilt.





Beszámoló az lkszt működéséről

Tisztelt Képviselő Testület

A Ladánybenei Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkatársaként fél évi
rendszerességgel szolgáltatási és programtervet készítek, amelyet annak pozitív elbírálása
után végrehajtok. Ezt követően erről 3 havi lebontásban a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet-nek benyújtandó szakmai beszámolómban számolok el.
Ezen túl minden egyéb, az intézményre vonatkozó szolgáltatási kötelezettséget betartok,
amelyek a 1l2l2009.(VIII.29.) FVM rendeletben kerül leírásra.

Az lkszt munkatársi teendők ellátásához elengedhetetlen a I1212009,(VIII.29.) FVM rendelet
6. számú melléklete szerinti Közösségi animátor (PLB-I939) akkreditáltképzési programon
részt vettem, és követelményeit sikeresen teljesítettem 2014. novemberében.

Az ikszt működéséhez elengedhetetlenül szükséges progranrok megtartásán és alkalomadtan
levezetésén túl az intézmény számos ponton segíti még a község lakóinak életét:

-A Ladánybenei könyvtánal és vezetőjével együttműködve folyamatos jelleggel versetryeket,
megmérettetéseket szervezünk, könyr4ári óráknak adunk teret.
-Folyamatcrsan együttmúködök a Csiribiri óvoda, Bene Vitéz Általános Iskola, illetve a
Ladárrybenei Rórnai Katolikus Egybázközség, Ladánybene Községérl Alapítvány vezetőjéve|.
alka]rnazottjail,al, igyekszem segíteni a munkájukat, túrák, sorjátékok szervezésében,
programok fényképezésében és igény szerint minden másban is.
-Ladánybene forrnáiis és nem tbrmális közösségeinek §yugdíjas Klub, Madaras Zenekar,
Oszintén Drró. Ladányberrei Bicikli Csapat, Pannóniások Baráti Köre, stb...) nl,újtunk
lehetőséget gyűléseik megbeszéléseik megtartására, segítjük munkájukat cikkek, plakátok,
meghívók, oklevelek megtervezésében, elkészítésében, és igény szerint minden másban is.
-A szolgáltatási és programterv kötelező programkínálatán túl is, minden más kulturális és
egyéb jellegűr rendezvényre azlkszt falai között nyitottak vagyunk, ebben segédkezünk.

Ikszt nrunkatársként feladatom gz,en túl még:
-A ladánybenei honlap frissítése, anyagok t'eltöltése, alkalomadtán törlése. (A honlap
felületérrek kezelése programozási ismereteket követel ffi€g, ez a honlap készítőjének
feladata)
-Pl akátok, szórólapok, meghívók i gény szerinti készítése, szerkesztése
-Benei Hírmorrció szerkesztése, a cikkek összegyűjtése, alkalomadtán cikl<ek ír,ása.

-A Művelődési Ház rendeltetésszerű használatának napi jellegű ellenőrzése, az ezze1

kapc so lato s probl émák ö n liormány zati hiv ata| r észér e való j e lenté se.

-A Község rendezvényeinek/programjainak megszervezésében való aktív részvétel, amelyek:
- Március 15-i megemlékezés
- Falu majális
..Falunap
- I-ecsófesztir,ál
- I{irös Hét
-.,Mikulási árás krampusszal"
- Faltrkarácsony
- Polgármesteli bál





Ladánybene közösségi életének szervezésében, amely fő feladatom, gyors csodát nem lehet
várni. Csakis folyamatos, szívós és hosszú távúr munkával lehetséges szépen lassan formálni
és megfelelően segíteni a közösségek életét és növelni az azokat összetartó belső emberi
kohéziót. Ebben számomra a legfontosabb ugyan az mint korábban, ami nem más mint a
személyes emberi kapcsolatok kiépítése, ennek fontosságának hangsúlyozása a falu lakóinak
életében. Amennyiben a falu lakói között élő és működő emberi kapcsolatok kapnak teret,
minden tökéletesen működik, és a legtermészetesebben spontán alakul. Ennek előmozditását
tekintem fő feladatomnak, aminek a kötelező programok megszervezése, a Hírmondó
szerkesztése csupán alkotórészei lelretnek, de nem céljai.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Ladánybene, 20 1 5-06-09

Tisztelette1:

t!J*!=",/,
1 ö;;;; ú;ij
IKSZT munkatárs





ELÓTERJESZTES
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szőlő 1212013. (X. 28.) önkonnányzatirendeletének

módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Ladánybene Község Önkorrnányzat Képviselő-testülete a hulladékkezelési
kőzszolgáltatásrÓl rnegalkotta l2l20l3. (X. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Or.), melyet utoljára 20l5. február 24-i ülésen módosított a képviselő-testület.

A rendelet-ten ezet általános indokolása:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 38512014. (XiI. 31,)
Korm, rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2015. július 1. napjától hatályos
rendelkezése szerint:

,-.7. § (l) A vegyes lrulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a
kÖzszolgáltatónak biztosítania kel| azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző
űrmértékű giníjtőedény közül választhasson,
(1a) A kÖzszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrrnértékű
gffitőedény közül * az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel -a) a természetes személy ingatlanhasználő részére legalább egy olyan gyűjtőedény

választásának lehetőségét biztosítja. amelynek űrmértéke a 80 litert,
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy

ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét
biztosítja, amelynek űrmértéke a 60litert

nern haladja meg."
E jogszabályi rendelkezés miatt vált szükségessé önkormányzatirendeletünk módosítása.

A rendelet-ten ezet részletes indokolása:

l. § (1)
A Konn. rendelet 7. § (1) (1a) -ában meghatározott gffitőedényzet választásának
lehetőségét biztosítja.

1. § (2)
A 60 literes gy.tíjtőedény használatának igazolását szabályozza.

1. §(3)-(6)
A gyűjtő edény használatba adását szabá7y o zza.

2. § (1)-(2)
A rendelet hatályát tartaImazza, valamint hatáIyát veszti a 80 literes gyűjtőtartály használatára
való j o go sultság igazolá sára vo natko zó kérelem nyomtatvány.


