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ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testüIetének 2015. október 20-i ülésére

Tárqv: előterjesztés a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testü let!
Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testülete 2015, február 24-i ülésén
elfogadta a települési támogatásokról szóló 512015, (l1.27.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet áItalános indokolása:
A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszakban már látjuk, hogy egy-két helyen
szükséges a rendelet pontosítása, ,íinomítása". Az államtól szociális feladatellátásra kapott
normatívát a szigorú szabályozás miatt nehéz szétosztani, a támogatások csak szűk
szociálisan rászorult réteget illeti meg, Célszerűnek, szükségszerűnek tartjuk a szabályozás
újragondolását.

A rendelet részletes indokolása:

1.

§ (1)
Az alaprendelet 8. § (2) bekezdése a rendkívüli támogatás jövedelemhatárát az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150, illetve 200 %-ában határozta meg. Ez a
szabáIyozás szigorúnak bizonyult, hiszen vannak olyan családok, egyedülállók, akik egy-egy
élethelyzetben támogatásra szorulnak. Szigorúnak bizonyult a szabályozás a természetben
is. Ugyanez vonatkozik a különösen
nyújtott fűtési támogatás megítélésénél
méltányosságból nyújtható rendkívüli támogatásra is.

1.

§ (2)

Az alaprendelet 9. § (a) bekezdése a természetben nyújtható tüzelőtámogatás méftékét
maximum 5, illetve 3 mázsában határozta meg. Egy utánfutóra való tűzifa kb. 8 mázsa,
amely mennyiség már hathatós segítségetjelent a családok számára, ezért kerül javaslatra
a nagyobb mennyisé9ű tüzelőtámogatás megáIlapítása.

1.

§ (3)

Az alaprendelet 10 §-a leszűkítía szociális helyzettől függetlenúl adható támogatást, évi
egyszeri elsősorban Karácsony előtt alkalomra. Ebben az évben már adtunk
élelmiszercsomag támogatásí - a nyári étkeztetés helyett - s a jelenlegi szabályozás nem
engedné, hogy ugyanazon személyek Karácsonykor is kapjanak természetbeni
támogatásként nyújtandó élelmiszer csomagot. Ennek enyhítésérevonatkozó javaslatot
Iartalmaz e
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2.§

A záró rende kezése ket íaríalmazza.
l

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fentiek alapján a rendelet-tervezetet vitassa
meg, s az előterjesztés szerint fogadja el.

Ladánybene, 2015. október 12.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester

Ladá nybene Község Ö n kormá n yzat Képvise lő-testü letének
...120'|5, (..,...) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokróI szóló 5l2O15. (X.27. ) önkormányzati rendelet

módosításáról

LadánYbene KÖzség Önkormányzat Képviselő{estülete az Alaptörvény 32, cikk (2)
bekezdésébena szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tgg3. evi lll. törvény
25, § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében ellárva, a szociális
igazgaÍásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll, törvény 132. (4) bekezdés g)
§
Pontjában kaPott felhatalmazás alapján - a Szervezeti és Működési §zabályzatról szóIÓ
512011 (V 26.) önkormányzati rendeletének 29. § (1) bekezdése alapján áz ügyrendiVagYonnyilatkozat-tételi, Összeférhetetlensé9i-és Településfeltesitesi Biiottság
véleményénekkikérésével- a következőket rendeli el.

1.
(1)

§

LadánYbene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
támogatásokról szóló 512015. (U. 27,) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban,
mint: R.) 8. § (2)- (3) bekezdései helyében a következő rendelkezések lépnek:

,,(2)

Rendkívüli támogatásban részesíthető az a személy, akinek a családjában az egy főre
jutó jÖvedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 o/o-át nem
haladja meg, egyedálló esetén a 250 o/o-ot.
(3)

KÜlÖnösen méltányosságból rendkívüli támogatásban részesíthető azon személy, aki
Önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkezó többletkiadások - különösen: betegség, elemi kár miatt anyagi
segítségreszorul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25O o/o-át, egyedülálló esetén a 300
%-át."

(2) Az R. 9 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
,,(a) Októbertől februárig fűtési támogatás természetben is megállapítható.

A támogatás

mértékecsaládonként maximum 10 mázsa, egyedülálló részéremaximum

tűzif a."

8

mázsa

(3) Az R. 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,]0 §
Evente két alkalommal a 60 éven felüli idős személyek, nyugellátásban részesülő
személyek, a 3 vagy több gyermeket neveló családok, tartósan beteg, sérült gyermeket
nevelő személyek, gyermeket egyedül nevelő személy, azon családok, amelyeknek
gyermeke oktatási-nevelési intézményben tanul, szociális helyzettőI fü9getlenül
alka lman ként pénzbeli vagy természetben i ellátásban részesíthetó. "

2,§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatálybalépésétkövető nap hatályát veszti.

Ladánybene, 2015, október 20.
kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
aljegyző

A rendelet kihirdetve:
Ladánybene, 2015. október .....

szádvári Erika
aljegyző
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Tárev: Előterjesztés KerekegYh
áza ésTérségeFeladatellátó
Társulás döntésének jóváhagyására

Előterjesztést készítette:

szádvárí Eríka
aljegyző

Előterjesztő:
kardos Attiía
polgármester

Véleményezésreés tárgyalásra

megkapta:

Ladá nybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 56.
Telefon: 7 61 457 -600, Email:

Tárqv: Előterjesztés Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás döntésének

jóváhagyására

Tisztelt Képviselő{estü let!

Ladánybene Község Önkormányzata tagja

a

Kerekegyháza

és TérségeFeladatellátó

Társulásnak, amelynek utolsó társulási ülése 2015. szeptember 30-án volt, amelynek Ülésén
az alábbi napirendi pontok kerületek megtárgyalásra. A napirendi pontokat a képviselŐtestületnek véleményeznie kell:

1, Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás
módosítása:

2015. évi költségvetésének

A módosítás a társulási feladatok közül az óvodai ellátást érinti, amely Ladánybenére

nem

vonatkozik.

2.

Óvodai intézményitérítésidíj felülvizsgálata:
Ladánybenét nem érinti.

3.

Személyes gondoskodást nyújtó szolgá ltatások térítésidíjának felÜlvizsgálata
A szociális igaigatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. tÖrvénY (a
továbbiakban:-Szt.) 2015. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezései alapján az
intézményi térítésidíj kiszámítása már nincs kötve a normatív állami
hozzájáruláshoz, illetve a költségvetési támogatás összegéhez, mert eddig azt a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzáiárulás, illetve költségvetési
tá mogatás kü lön bözete ké nt ke llett kiszá mo n i.
Az ellátások önköltsége jóval meghaladja a megállapított intézményitérítésidíjak
összegét, annak érdekében, hogy a 2014, évi bevételi szintet tudják biztosítani, és az
ellátotiak anyagi terhei ne növekedjenek, a T. Társulási Tanács egyetértett azzal, hogy a
2O14. évi intézményi térítésidíjmértékeketállapítsa meg a gesztor 2015. évre. Jelenleg a
felnőtt étkezésnyersanyag költsége nettó 375 FtlnaplfŐ, ami magában meghaladja a
:

l

nettó 32O Ftlnaplf ő megállapított intézményi térítésidíjat.

A rezsi

költségekben /személyi juttatás, járulék, dolo9i kiadás/ évközben jelentős
változás nem volt, ezért, a jelenleg alkalmazott intézményitérítésidíjak megtartáSát
javasolják, amelyek az alábbiak:

Megnevezés

Megál lapított intézményi
térítésidi 2015. évben

számított
intézményitérítési
díj (önköltség)
2015. évben

(Nettó értéken)

(Nettó értéken)

szociális étkeztetés
kiosztó helyen
Ételházhoz szálIítása
Házi segítségnyújtás
ldőskorúak nappali
ellátása
Jelzőrend sz.házi

seqítséqnyúitás

658 Ft/nap

320 FVnap

231

90 Ft/nap/háztarlás

Ftlnaolháztartás
2 927 Ft/óra

400 Ftlóra

459 Ft/nap

0 Ft/nap

15 FVnap

25 Ftlnap

1

4. Óvodai munkaterv 2015116. nevelési évre:
Ladánybenét e döntés nem érinti,
A

5. lntézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató KÖzpontnál
Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjének kinevezése 2015. december 31-vel

lejár.

intézményvezetésérepályázatot kell kiírni, figyelembe véve a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXlll. tv.-t, valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és

Az

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257l2OO0. (Xl1.26.) Korm, rendelet,
Úalamint az1|2OOO. (1.7.) SZCsM rendelet és a 15i1998. (lV. 30,) NM rendelet előírásait.
Az intézményvezető i pály áza| Ladá nyben e ho n lapjá n is meg h rd etésre.
i

6.

Családsegítő -és gyermekjóléti szolgálat működésének felülvizsgálata

2015. júliusában jelent meg az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú tÖrvények
módositásáról szóló 2015. évi CXXXlll. törvény, amely a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás feladatellátását jelentősen átalakítja.
A törvénymódosítás alapján 2016. január 1-jétől a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltaiás kizárólag egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében
műt<Óotetrrető, továbbá bevezeti a család- és gyermekvédelmi központ fogalmát, amelyet
a járásszékhely (esetünkben Kecskemét) köteles működtetni, ellátási területe pedig a
járás lakosságára terjed ki.
1.) A

A

feladatellátás változása:

jogszabály-módosítás indoka szerint

a gyermekek

veszélyeztetésének,
módosítások
megkezdett
bánialmazásának megakadályozása érdekébena tavaly
folytatódn ak azza| hogy a gyermekjó!éti szolgáltatás és a családsegítés teljes
intágrációja valósul meg, melynek keretében a gyermekvédelem első védvonala, a

gyermekjóleti szolgáltatás megerősítése révénméltányos és igazságos
feladatmegosztás alakul ki a települések és a járásszékhely között, és a gyermekjóléti
szolgáltatások teljes köre hozzáférhető lesz a lakosság számára.

tzeÁ szolgáltatások lakosaink részéreeddig is biztosítva voltak. A jogszabálY,
módosítáJ lényege, hogy a tervek szerint helyben csak a segítő feladatok

maradnak, a hatósági feladat a járásszékhelyhez kerül, mely szakmailag azért
pozitív, mert a helyben működő szolgáltatás iránti bizalom nőhet.
A szoctv. és a Gwt. szakmai véqrehaitási rendeletében kerül szabálvozásra a részletes
szolqáltatástartalom, valamint a feladatellátás tárovi és személvi feltételei, mely
iooszabály kiadása októberben várható.

A módosítások alapján a család- és gyermekjóléti szolgálatot az önálló polgármesteri
hivatallal rendelkező telepúlésekmellett a közös önkormányzati hivatallal rendelkező

települések székhelye szerinti települési önkormányzat köteles biztosítani.
A családsegítés biztosítása már nem lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben
biztosítania kell az önkormányzatnak, ha polgármesteri hivatalt működtet, vagy közös
ön kormányzati hivatal székhelye.

A

családsegítéskeretében végzett tevékenységekpontosításra kerülnek, emellett e

-

2016. január 1-jei hatálybalépéssel a szociális diagnózis készítése,amelynek
során a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatára kerül sor, megalapozva a
szükséges szolgáltatásokat, és amely köte|ező jelleggel bír a szolgáltatás nyújtójára,
2017 . január 1-jei hatálybalépéssel a nagy létszámú intézmények átalakítását

körben új feladatként jelenik meg járási szinten

-

követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító

esetmenedzseri feladatok,

A család- és gyermekvédelmi központoknál új feladatként jelenik meg 2018.január 1-jei
hatátybalépéssel az óvodaiés iskolai szociá!is segítő tevékenység.

A települési önkormánvzatok
m in im u

mszo lqá Itatások.

á lta lá

feladatkörében marad

a lakóhelv

nos seq ítő fe ladato k biztosítása.

szintű

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelméreirányuló

tevékenységek,valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek
te lepü lési ön kormá n yzataihoz ke rü l.

Az új feladatmegosztás fokozott

együttműködés kialakítását követeIi meg a
szolgáltatok és a központok között, valamint a központok részérőlszakmai támogatás
nyújtását írja elő a Gyvt, a szolgálatok irányába,

Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a 9yámü9y igazgatásról szóló 1997. évi
XXXl. törvény ( továbbiakban: Gyvt.) 174, § (5) bekezdése, valamint a szociális
igazgatásról szóló 1993. évi lll. törvény (Szoctv,) 136. § (9)bekezdése értelmében 2015.
október 31_ig köteles felülvizsgálni a családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás
módját, szervezeti kereteit, november 30-ig pedig döntenie kell a feladatellátás
2016. január 1-jétől való ellátásának módjáról és kérelmezni a szolgáltatói
nyi lvá nta

rtásba bejegyzett adato k mód os ítását.

Az ellátási szeződések vonatkozásában változás, hogy a Gyvt. január elsejétől már nem
engedi a gyermekjóléti feladatok egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött
ellátási szerződés útján törlénő biztosítását, de továbbra is lehetséges a más települési
önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy társulás útján történő feladatellátás
mind a szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában. A szolgálat vonatkozásában
társulásos feladatellátás tekintetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a kÖzÖs
hivatalok egységétmegbontani.
Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás tagönkormányzalai, az eddigi
társulási formában való eIlátás fenntartását javasolják, s javaslom, hogy Ladánybene
is e feladatellátást társulási formában lássa el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, s a határozatijavaslatot fogadja el.
Ladánybene, 2015. október 14.

Tisztelettel:

kardos Attila
polgármester

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testületének ..,./20í5. (X.
határozata
Kerekegyháza és TérségeFeladatellátó Társulás határozatának jóváhagyásáról

20.)

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testüIete egyetért a
Kerekegyháza

és TérségeFeladatellátó Társulás

2015. szeptember 30-i

lésénekdöntéseive l, a n na k e lfogadását tá mogatja.
2. A képviselő-testület dönt, hogy a gyermekjóléti feladatokat 2016. január 1.
napjától továbbra is az eddigi társulási formában - a Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó Társulás - kívánja ellátni.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, december 31.
ü

ELOTERJESZTES

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 20-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Ladánybene Község Onkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési
ten,ére

Előterj esztést készítette:

Előteriesztő:

VéIeményezésreés tárgyalásra megkapta:

szádvári Erika
aljegyző

szádvári Erika
belső ellen őrzési vezető

f-

Ladánybenei
Kö zö s Onkormányzati Hiv atal Jegyzőj étől
6045 Ludúnvbene, Fő út 66.

,tL

Tel. : 06-761 555-065; Fax. :06-7 61555-284
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ELOTERJESZTES

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 20-i ülésére
Tárgv: Ladánybene Község Önkormányzatának2016. évi belső ellenőrzési terve

Tisztelt KépviseIő-testület

!

Az

á||an:lházíartástől szőlő 2OIi. évi CXCV. törvény (Átrt ) 70 . § (1) bekezdése szerint a
belső ellenőrzés kialakításáró1, megfelelő működtetéséről és fi,iggetlenségének biztosításáról a
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés
műkö dé séhez szük sé ge s forrásokat bizto sítani.
Az ér,es ellenőrzési terv elkészítésérevonatkozó szabályokat a költségvetési szerl,ek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésrő1 szóló 370l20l1. (XII.31.) Korm. rendelet (Ber.)
tartalmazza.

A belső ellenőrzési vezető

feladata. lrogy stratégiai tervet és kockázatelemezés alapján éves
ellenőrzési tervet készítsen. A tervnek akockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a
belső ellenőrzés rendelkezésére álló forrásokon kell alapulnia.

A

kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső ellenőrzési kézikönyvben meghatátozott
szabályok szerint kerülnek végrehajtásra.

Az éves ellenőrzési tervjavaslat - a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal
tartalmazza a következőket
atervezettellenőrzésektárgl,át,
az ellenőrzések célját,
az ellenőrizendő időszakot,
a szükséges ellenőrzési kapacitás meghaíározásáí,
az ellenőrzések típusát és módszereit,
az ellenőrzések ütemezését,
az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
a tanácsadó tevékenységre tewezetlkapacitást,
a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
aképzésekre tervezettkapacitást,
az egyéb tevékenységeket.

ké szült. azaz

-

:

Ladánybene Község Önkormányzaía a be]ső ellenőrzési feladatokat az aljegyző
irányításával a CASCH-INFO Ügyviteli Szolgáltató Bt. végzi - Szűcs Tibor belső ellerrőr

útján.

Az

ellerrőrzéshez szükséges anyagi forrást az önkormán5,zat
elthez állarni normatívát nem kapunk - eltérően az előző évektől.

saját forrásból biztosítja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet. hogy az előterjesztésberi tbglaltakat rnegtárgyalrri, s
a 2016. évi belső ellenőrzési tervet elfogadni szíl,eskedjék.

HATAROZATI-JAVASLAT
Ladánvbene Község Önkormánl,zat Képvise|ő-testületének ..../2015. (X.20.) határozata
a 2016. évi belső ellenőrzési tervről

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat

1.

mellékletétképező -2016. ér,i belső ellenőrzési tervet elíbgadja.
2. A képviselő-testület felkéri Kardos Attila - polgárnrester1 - hogy a belső ellenőrzés
elvé_ezéséhezszükséges fedezetre az önkorrrrányzat 2016. évi költségvetésében tegyen
javaslatot, aá építsebe a költségvetési rendelet tervezetébe.
Határidő: 2015. december 31.
FeIelős: Kardos Attila - polgármester
Szádvári Erika - aljegyző

1.

Ladányben e Község Onko rmán

y

rnelléklet

zatának 20l 6. évi b első ellenő rzési tetrye

A

költség,etési szervek belső kontrollrendszeréról és belső ellenőrzéséről szóló 37012011.
(XIL 3 1 ,) Korm, rendelet 31 . §-a írja elő a tárgyévet kör,ető évekre vonatkozó éves ellenőrzési

tervkészítésikötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát,
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
A belső ellenőrzési feladatokat tekilrtettel arTa, hogy közszo\gálati jogviszonyban
foglalkozatott belső ellenőrrel. illetve belső ellerrőrzési szervezettel nem rendelkezünk megbízott vállalkozó útján kívánjuk ellátni,

1. Az ellenőrzési terryet megalapozó

elemzések és a kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatása: a kockázati tényezők feltárása és értékelése

Meghatározásrakerűltek
működésére.

azok akockázatok, amelyek veszél},t jelenthetnek az önkormányzat

A veszély jelentő kockázatok

-

fonáshiány,
jogszabályiváltozások,
szabályozottság,
információárarnlás,

a kör,etkezők:

dokumerrtáltság,

humánerőforrás.

A2016. él,i belső ellenőrzés feladatainak tervezéséta következő prioritások határoáák

-

önkormányzatifeladatok átrendeződése,
a pénzkezelés és könyvvezeíés szabályszerűsége,
a belső kontrollok működése
e térnában ellenőrzésre még nem került sor.
A tervezett ellenőrzések felsorolása:
SSZ

aZ

ellenőrzés

tárgya

1

Házlpénztár
pénzkezelése

az

ellenőrzés

célja, módszerei,
ellenőrizendő
időszak
Céija:

az

ellenőrzés
típusa

az

ellenőrzőtí

SZerv!
szerrzezeti

esvsés

dokumentáltság,

rnegfelelően

történik-e

azonosítotl
kockázati
tónyezők

a

házlpénztár
pénzkezelése
Ellenőrzés tárel,a:
az önkormányzat

humán

szabálvszerusegl

KoH.

az

ellenőrzés

időszak: 2014

2015.év
Ellenőrzés

nap)

II. felér,

4

önkormányzat

erőforrás

-

módszere:

dokumenfumon
alapuló ellenőrzés

és

helyszíni

ellenőrzés

Ladánybene, 20l 5. október

1

4.

Tisztelettel:
jegyző nevében és távollétében

szádvári Erika
a\egyző

kapacitás
(ellenőri

tervezett
ütemezése

illetve KÖH házi

pélztára
Ellenőrizendő

meg:
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Közleliedéster,\,ezé§ és bon1,oliiá3,

Forgalomtechnikaiten,ezés

|-..,_-_

N{űszaki ellenőrzés

Iroda: 6000. Kecskenrét, Bihar utca. 5.
}IobiI : 06-20i9315-020
email:

gfu@g34ilgru

Tárgr,: Ladányberre Piactér, Kossutir és Fő utca keresáeződéséberr gi,a]ogátkelőlrely
kijeiölése.lárdakapcsolatok kiépítésér,elkon,ilágítási mirnkarész készítésenélkül
Eri gedél1, g7ési ten, készítés ére von atkozó Árai ánlat.

Ladánybene Község Onkormáns,zata
6045. Ladarrybene, Fő utca 66
Kardos Attila Polgárrnester Úr

A.lánlatkérési fellrívásukat köszönettel
L,z

alllameYo
1att
adatu

Nérr:

céeiegvzékszám.
Adószám:
Cím:
Elérhetősée:
iseli:

megkaptuk, az abban foglaltakat tudomásul vettük

UT-FE}ry Kft
03-09-106674
II57 6943-2-03
6000 Kecskemét. Bihar u.
z0l9345-0z0
B o qrár zoltin üqyvezető

A ten.ezési murrka elnyerése esetén r,állalt ten szállítási határidő

5

a gya}ogátkelőlreI1,

kijeloléséhezlárdakapesolatok létesítésér,elengedélyezési terv készítésérevonatkozóan a
tervezési szerződés mindkét fél általi jóvrátragyásátóI szárnított 30 munkanap.

Ten ező

A

a

tenlek átadásakor szárrú,iu, 15 napos fizetési lratáridőrlel.

ten ezési dü neln tartaImazza az engedél),ezésieljárás sorár fizetendő lratósági,
szakliatósági engedélyek, illetve elj árások ű.1 ait.
A ten,ezési díj nem tartalmazza a Földhivataii adatszolgáltatás díjait (Térképmásolatok,
Tulajdorrlapok, szomszédos nér, és címjegyzék stb.).
A ten, nem tartalmazza aterv tendereztetésének, páIyáztxásának munkarészert.
Nem tartalmazza a meglévő kozműépítési- kiváltási - ber,édési munkarészeket. Nem
tartalmaz új közműn),omvonal építésitervet. Nem tartaImaz örökségvédelmi,
humuszgazdálkodási, kömyezetvédelmi, vízjogi, csapadékvíz szikkasztás méretezési
errgedélyezési munkarészeket. A tenarek nem része zárt-rendszerű csapadékvíz elvezető
csatoma tervezése

Telryezési árajánlat:
40 000 FI+AFA

Geodéziai á1 lapotfelvéteI. Di gitáli s tervezest
alaptérképkészítése.
kozmű szolsáltatók adatszoleáltatói díi ai
Gyalogátkelőhely kr; elölési terv készítése
iárda kapcsolatokkai.
Ideielenes forqalomtechnikai terv készítóse
Osszesen:

46.000 Ft+AFA
120 000

Ft+AFA

45.000 FI+AFA
251.000 Ft+AFA

A benyú.ltott áralánlx énényességétTen,ezőa tervezési szerződés megkotéséig tar$a fenn
Kecskemét, 20 1 5.10.09.

Tisztelettel

:

Bo gn ár

Zoltin ügywezető

"'"::_+.-**"*

;:j:r:l:.]_;i,,i

*....i-",-,,'
*_*"6§l:;* "*""*.-*

Ladánybene Község Önkormányzata
6045 Ladánybene Fő u, 66.
kardos Attila
Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Kardos Attila Úr!
Személyes egyeztetésünk alapján a lentiekben küldöm ajánlatom az Arany jános utca folytatását a Petőfi utcától
a víztorony irányába telekhatárig tartó szakaszra (71-m\.

M

unkafolyamat megnevezése

Tükör készítésfeIesIeges föld elszállítás

169 290 Ft

StabiIizácíó készítésM56 útalapból

546 480 Ft
53 450 Ft

759 230 Ft

Ajánlatom a fentiek alapján nettó 769 230 Ft.
Műszaki tartaIom:
l. stabilizáció készítészúzott kőből
2, Tömörítés gépi erővel
A kivitelezés során a kikerülő földet elszállítjuk az Önkormányzat által megjelölt területre max. 5 km-ig és el
terítjük aZt
!

Árajánlatom 30 napig érvényes.
Bízva együttműködésünkben

!

Ladánybene ,2015. október ]-4.
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Gengeliczki Mihály
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