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Tárgy: A hulladékkezelési közszolgáltatásról

és az
h

szóló 1212013, (X. 28.) önkormányzati rendelet,

lZSÁK-KoM TérségiKommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel

megkötött

ulladékg azdálkodási közszolg áltatási szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testü let!
1./

jogszabályi háttér módosulása:

A hulladékról szóló ?O12. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) tarlalmazza a kÖrnyezet
és az emberi egészség védelmével, a környezetterhelés mérséklésével,a természeti
erőforrásokkal való takarékos gazdálkodással, az eróforrás-felhasználás hatásainak
csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződéssel, illetve a kéPzódő
hulladék káros hatásainak megelőzésével, mennyisé9ének és veszélyességének
csökkentésével, továbbá a használt termékek újrahasználatával, a fogyasztási láncban
szereplő anyagok termelési-fogyasztási kör-forgásban tartásával, valamint a hulladék minél
nagyobb arányú anyagában történő hasznosításával, és a nem hasznosulÓ, vissza nem
forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanításával kapcsolatos alapvető szabályokat. A
Ht. egyik lényeges szabályozási köre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályainak
rendszere.

Az országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló 2012, évi CI-XXXV. törvény módosÍtásáról
szóló 2015,-evi ccxxt. törvényt (továbbiakban, Ht. mód,). A Ht. mÓd- egyes rendelkezései
2016. április 1. napjával léptek hatályba.

A Ht. mód. hatályba lépésévela huttadékgazdálkodás rendszere lényegesen átalakult, a
továbbiakban a huIladékgazdálkodási közszolgáltatás állami és Önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása keretében valósul meg.
A hulladékgazdálkodási rendszer átalakításához kapcsolódó részletszabályokat az állami
hulladékgaioatrooa=i közfeladat ellátására létrehozoti szeryezet kijelö|éséről, feladatkÖréről,
az adatkézelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabálYairól
szóló 69t2016. (lll.'st.; Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) taftalmazza, amely
szerint az állami feladatatok ellátásának koordináló szerve az NHkv Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRt (továbbiakban: Koordináló szerv),

A hivatkozott jogszabályokban az

új szabályozási elemek az alábbiak.

Ht. mód az értelmező rendelkezések körében kiegészítette a Ht. által rögzített fogalmak
körét, a 2 § (1) bekezdés 27a. és 27b. pontjában bevezette az Önkormányzati, illetve az
állami h ulladékgazdálkodási közfeladat fog almát az alábbiak szerint.

A

r

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat:

a Magyarország

helYi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény 13. § (1) bekezdés 19, Pontja
szerinti közfeladat az önkormányzat közigazgatási terúleténa hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a
hulladéligazdálkodásl közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés
megkötése;

.

állami hulladékgazdálkodási közfeladat:
országos szintű megszervezése,

a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A

Ht. mód. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fogalmát is módosította, és annak
tartalmát kiterjesztette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
hulladékgazdálkodási létesítményvagyonkezelésével és

közszolgáltatás

a hulladékgazdálkodási
országos szintű megszervezésével kapcsolatos feladatokra.

A Ht, mód, a

Ht.-t új alcímmel, és 32iA. §-al egészítette ki, melyben meghatározíaaz állami
hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó rendelkezéseket, melynek alapján az állam
. meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
. meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
. ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
. elkészítiaz országos Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Tervet, amely többek
között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és
az adott terü leten minimálisan el látandó közszolg áltatási feladatokat,
. megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése
m egfelel-e az Országos H u ladékg azd ál kod ási Közszo g á ltatási Tervnek,
. megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenységemegfelel-e az országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleménytállít
ki (a továbbiakban. megfelelósé9i vélemény).
l

l

A Ht. mód értelmébenaz Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben - melyet
első alkalommal 2016. március 31-ig kellett kidolgozni meg kell határozni a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos céljait, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás fejlesztésénekirányait; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási

feladatokat; az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét.

A
ki:

Ht. mód. azállami hulladékgazdálkodási közfeladatokat a következő elemekkel egészítette

.

a huliadékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése
érdekébenaz infrastrukturális erőforrások optimális használata rendszerének
kialakítása,

. az önkormányzatok, önkormányzati társulások által vagyonkezelés körében
önkéntesen az
. államra bízott vagyon kezelése,
. a közszolgáltatási díj beszedése és a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
.

közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
meghatározott szolgáltatási díj kifizetése,
a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségek kezelése.

A Korm. rendelet szabályozza aközszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatos szabályokat,
miszerint a közszolgáltatási d'rlról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos
fizetési határidővel.

A

Ht. 88 § (4) bekezdésébenfelhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselŐtestülete, hogy rendeletben állapítsa meg:
o a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételénekszabályait,
szükséges szabályokat;
illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez
. azelkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;
. a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;

.

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkoző, a (3) bekezdés b) pontjának
bb) alpontja szerinti miniszteri rendeIetben nem szabályozott díjalkalmazási és
d íjfizetésifeltételeket.

Ht. jelenleg hatályos - a Ht. móddal egységes szerkezetbe foglalt - 35 § (1) bekezdés a)
pontja szerint a települési önkormányzat képviseló-testülete önkormányzati rendeletben

A

állapítja meg:
a) az önkormányzati

határait

az

hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal

összhangban.
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által vé9zett hulladékgazdálkodási
tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez
viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó
végzi,,

c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját,

a

közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes taftalmi elemeit;
d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételénekminiszteri
rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az
n g atla n h as ználó r észéról történő szü neteltetés eseteit;
f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
i

2./ ön korm ányzati rendelet

módosítása

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
közszolgáltatásról
ön korm

szóló 12l2O13. (X.

ányzati ren d elet) szabá

lyo

zza a

f

28

enLi el

)

ő

a

hulladékkezelési

önkormányzati rendelete (továbbiakban:

íráso kat,

A

fenti jogszabályi háttér alapján az önkormányzati
javaslatokai teszem,

rendelet módosítására

a

következő

Figyelemmel a Ht, hatályos rendelkezésére, mely szerint a közszolgáltatási díj beszedése az
állami hulladékgazdálkodási közfeladathoz tartozik szükséges az önkormányzati rendeletben
a közszolgáltató helyett a7 állam által kijelölt szervezet me9nevezése. Szabályozni
szükséges továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat is a Koordináló szerv
esetében.

Részletes indoko!ás
ad. 1. §

A hulladékgazdálkodási szerződés tarlalmi elemeinek
a koordináló szervre vonatkozó szerződéselemmel.

ad2,§

A

köiszolgáltatással

kapcsolatos adatkezelést szabályozza

koordináló szerv esetében.

a

közszolgáltatÓ,

és a

ad. 4. §
Hatályba léptető rendelkezéseket taftalmazza, biztosítja a technikai deregulációt (hatályon
kívül helyezés).

3./

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

A Ht. móddal beiktatott92lB. §

(2) bekezdése szerint az önkormányzatok2016. június 30-ig
módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a
közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a
közszolgáltató részérea Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért szolgáltatási díjat fizet.

A Korm. rendelet 22. §

(1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Ht. móddal beiktatott 37lB, §ában foglalt kötelezettségük teljesítésénekKoordináló szerv általi vizsgálata és a Koordináló
szerv által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás koordinációjára vonatkozó feladatellátása
céljából az ellátásért felelős köteles
. a hulladékgazdálkodási feladatai ellátása érdekébenkötött társulási

megállapodásokat, valamint

a társulási

megállapodások módosításait

a

rendszerelemekre vonatkozó üzemeltetési szerződéseket, valamint

a

megkötésüket követő 10 napon belül,

. a

vagyonkezelési szerződéseket azok megkötését vagy módosítását követő 10 napon
belül,

o ?

rne9|évő rendszerelemekre, valamint a jövőben létesítendő új rendszerelemekre
vonatkozó támogatási szerződéseket és a módosított támogatási szerződéseket a
megkötésüket követő 10 napon belül,
. 4. § (4) bekezdése szerint (a megkötést, vagy módosítást követően haladéktalanul,
de legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton) a közszolgáltatási szerzódést,
valamint a módosított közszolgáltatási szerződést,
o az általa a közszolgáltatás körébe bevont, valamint a közszolgáltatás köréból
kivételre került rendszerelemre vonatkozó adatokat a bevonásra, vagy a kivételre
vonatkozó döntés meghozatalát követő 15 napon belül
a Koordináló szervnek megküldeni.

Korm, rendelet 25 § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a (közszolgáltató felé a
Koordináló szerv felé fizetendő) szolgáltatási díj első alkalommal törlénő kifizetésének
feltétele a Ht. 92lB, § (2) bekezdés szerint módosított közszolgáltatási szerződés

A

megküldése.

A

hulladékgazdálkodással összefüggó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
31 ) Korm. rendelet módosította a közszolgáltató kiválasztásáról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 31712013. (Vlll. 28) Korm.

70l2o16. (lll.
rendeletet.

szerződés kötelezó tartalmi
elemeiről szóló 4. § (1) bekezdése a következő í) ponttal egészült ki:
tA hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében
foglaltakon túlmenően a következőket tartalm azza,.]
,,f) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszo19áltatási kötelezettségek
részletes szabályairól szóló 6912016. (ll1.31.) Korm. rendelet4. § (1)-(3) bekezdéseiben és
1 1 -1 2. §-ában fog lalt feltételeket,"

A fenti Korm. rendelei a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Az önkorm ányzat, mint ellátásért felelős, és a IZSÁK-KOM TérségiKommunális Szolgáltató

Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között 2014. december 17-én jött létre közszolgáltatási
szerződés (továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) a Ht szerinti hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási kötelezetiség teljes körű ellátására.

A Közszolgáltatási szerződés szabályozza a ceglédi projekttel kapcsolatos vagyonkezelői
díjat, amely összegre már a koordináló szerv jogosult.

Az

elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelésérevonatkozó rendelkezéseket javaslom
kiegészítenia Korm. rendelet 4 § (1)-(2) bekezdésébenfoglalt rendelkezésekkel, melyek
szerint a haszonanyag értékesítésérőla Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a
közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt
szervezetnek átadni, a haszonanyag-értékesítésbőleredó bevétel a Koordináló szervet illeti
meg. A módosítás a Korm, rendelet hivatkozott rendelkezésével összhangban 2016. július 5-

től lép hatályba,

A

Közszolgáltatási szerződés Ull1. d) pontja beszámolási kötelezettséget ír elő a
közszolgáltató részérea közszolgáltatási díj méfiékével,az alkalmazás tapasztalataival
kapcsolatosan. Javaslom ennek a pontnak törlését, valamint az 1. melléklet törlését is, meÉ
a díjat miniszteri rendelet határozza meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését

meghozni szíveskedjen.

Ladánybene, 2016. június 29.
kardos Attila
polgármester

Határozati javaslat

Az
h

Onkormá

IZSAK-KOM TérségiKommunális Szolgáltató

ulladékg azdál kodási közszolg áltatási szerződés módosítása

. 05.

Nonprofit

Kft-vel

határozat
megkötött

Határozat
1.1 Ladánybene Község Önkorm ányzat Képviselő-testülete elfogadja - határozat
mellékeltét képező - a IZSÁK-KOM TérségiKommunális Szolgáltató Nonprofit

Kft-vel megkötött

módosítását.

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

2.

2.1 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás, a
fentieknek megfelelő tartalmú, egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási
szerződés aláírására.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a szerződésmódosítás az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zri' részéretörténő

3./

megküldésére.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. július 5

1. számú melléklet:
H

I

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap
Hatásvizsgálat
előzetes /
típusa*
utólaqos
vizsqálat ideie
2016,06 28.
Vizsgált rendelet a hulladékkezelési közszolgáltatásról
megnevezése önkormányzati rendelet módosítása
1.

lépés:§takeholder elemzés - az egysz€rűsített
módszertan alapián
Erintett 1
Erinte§ 2

Azonosított
stakeholderek

(érintetti
csoportok)
meqnevezése:

Céljaik
azonosítása
(pénzügyi,
szakmai,
kényelmi):

viselkedésük

önkormányzal
és szervei

1212013.

környezetterhel
és, fertőzés
csökkentése

(X.

28.)

Erintett 3

Erintett 4

közszolgáltató

koordináló
sZerV

lakosság

gazdaságos
szabályszerű,
olcsó,
hatékony,
hatékony,
közszolgáltatás
környezetkímélő környezetkímél
nyújtása,
hulladékgazdálk
ő
odás
hulladékgazdál
kodás
támogató
semleges
támogató

(semleges vagy
blokkoló):
2, lépés:Vizsgálandó hatások
azonosítása
Vizsgálandő
Lakosságra
gyakorolt
hatás
hatás
Hatás
(probléma)
leírása

szóló

FogIalkoztatás Környezetre
gyakorolt
ra, szociális
helyzetre
hatás
gyakoroIt
hatás
nem jellemző <örnyezetterhel
Á^

;sökkentése

Erintett 5

gazdaságos
közszolgáltatás
nyújtása,

támogató

Egészségre
Gazdaságra,
költségvetésr gyakorolt hatás
e gyakorolt
hatás
árbevétel

fertózésveszély
megelőzése

Melyik
mind
önkormányzat
nem jellemző
közszoígáltató lakosság
stakholder
és szervei
csoporttal
kapcsolatos?
Hatása a
közszolgáltatás nyújtása, igénybe vétele
stakholder
csoportra:
Erintett jogszabályi
hulladékrendelet hulladékrendel hulíadékrendel hulladékrendelet
módosítása
rendelkezés/ek
módosítása
et módosítása et módosítása
1212013. (X. 28.) önkormányzati
rendelet
3,|épés:a rendelelben foglaltak '
m e gValós ításának saámszerüsítése
(egyszerűsítefi CBA elemzés)

Költségbecs!és számszerűsíthe nem jellemző
tő költséo tétel**

számszerűsíthe n.a
tő költség

mértéke
Egyéb
költségek***
meonevezése
E9yéb költség n,a
számszerűsített

n.a

mértéke****

(pl.. esetleges

kártérítés)
Költség
mennviséoe

n,a

n.a
Számítás
eredménve
(számszerűsíthető költség mérúéke+ egyéb költség számszerűsített méríéke)x
költséa mennviséqe =

Költség várható
mértéke
Számítás
eredménve
várható haszon Előre nem becsülhető
mértéke
Várható költség
alacsonv / közepes / magas
mértékea
várható
haszonhoz
képest
iqen i nem
Szabály
( önkormányzati
rendeletek módosítása)
módosítás
szükséqes*
Közzététel a helyben szokásos módon: honlap, hírlevél,hirdetőfalak, nemzeti
Egyéb javaslat
jogszabálytár

Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének
.,.120'|6. (Vl. ....,) önkormányzati rendelete

a hulladékkezelési közszolgáltatásról

1 21

szóló

2013. (X. 28.) önkormá nyzati rcndeleté n ek módos ításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV,

törvény 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján- a
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1212013. (X. 28.) önkormányzati rendeletének
módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A hulladékkezelésiközszolgáltatásról

szóló 1212013. (X 28,) önkormányzati rendelet

(továbbiakban: R,) 12. §-a helyébe a következó rendelkezés lép,
,,12. § A tulajdonos és a közszolgáltató

közöttiszerződésnek

tartalmaznia kell:

a,) a szerződő felek megnevezését,
b,) a közszolgáltató tulajdoni szerkezetét, a feladatellátásigyűjtőkörzet leírását,
c.) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékokról,
d. ) a közszo lg á ltató tevékenységérevo natkoző általános sza bá lyo kat,
e.) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit,
f.) a közszolgáltató és a tulajdonosok kötelezettségeit,
9 ) az lzsáki Regionális hulladéklerakó üzemeltetése és a vegyesen gyűjtött
hu lladék ártalmatlan ításá nak sza bályait,
h.) az Önkormányzat kötelezettségeit,
i.) az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggésben a Koordináló szerv

feladatait,
j.) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit,
k,) a szerződés hatályát, a megszűntetés és a szerződésszegés eseteit,
l.) záró rendelkezéseket"

2.§ A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép,

A

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1. § (3)
bekezdésében rögzített tulajdonosának a személyi adataira vonatkozóan kötelezően
adatot kell szolgáltatni a közszolgáltatónak, és Koordináló szervnek a kötelező
szo lgáltatásba törlénő bevonásáról szóló értesítésselegyidejűleg.

16. § (1)

(2)

A közszolgáltató, és a Koordináló szerv a tulajdonos személyes adatait (név, születési
hely és idő, lakcím) jogosult nyilvántartaniés kezelni.

(3)

A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszo19áltatásifeladatai
kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak
ellátásával és jogai érvényesítésével
nem adhatja át.

szolgáltatási díj taftozás fennállása, meg nem fizetése esetén a kÖáartozás
behajiásáig, illetve a végrehajtás elévüléséigtarthatja nyilván a személyi adatokat a

(4)

A

koordináló szerv.

közszolgáltató és Koordináló szerv köteles a személyes adatok kezelésére
jogosult(feleús) személyt, a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabálYait a

(5)

A

jo g o

su lat

la

n betek ntés m eg a kad ály ozása érde kébe n szabály ozni.
i

A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése
esetén a Btk,, károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók.

(6)

A közszolgáltató és a Koordináló szerv a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat
pontosítása, kiegészítésecéljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőIŐl. Pa.

(7)

adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg."

3. § Ez a rendelet 2016. július 7. napján lép hatályba, és 2016. július 8 napján hatályát
veszti.

kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit jegyző
nevében és megbízásából

szádvári Erika
aljegyző

kihirdetési záradék:

A rendelet 2016.június .,... napján kihirdetve.
Ladánybene, 2016. június,.. ..,

szádvári Erika
aljegyző

li

ulladékgazdál kodási közszoIgáltatási
szerződés 2. módosítása

Amely létrejött egyrészről az IZSÁK-KOM TérségiKommunális Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (6070 lzsák, Vadas dűlő 039416,, statisztikai jelzőszám: 128578239oo0-113-03, Cg. 03-09-'l09888, KÜJ: 100 436 976, KTJ/telephely: 100 641 032, KTJ/IPPC.
101 640 441,Hulladék begyűjt. szállítási engedély:92.113-1-612013. képviseletébeneljáró:
Rudics Ákos ügyvezető), - a továbbiakban: Közszolgáltató másrészről Ladánybene Község Önkormányzata (6045 Ladánybene, Fő út 66.
adószám:15724698-2-03, képviseli: Kardos Attila polgármester) mint Megbízó a
továbbiakban: Önkormányzat - az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban
együttesen: Felek - között a mai napon azalábbi feltételek szerint,

Az önkormányzat és a

Közszolgáltató a továbbiakban együitesen: Felek által ?a14.
decernber 17-én nregkötött Hulladékgazdálkodási közszolgáitatási szerződés (továbbiakban.
Közszolgáitatási szerződés) közös r*egegyezéssel módosítják az alábbi feltételek szerint:

Előzménvek: A Felek 2O14. december 17-én Közszolqáltatási szerződést kötöttek Ladánybene
köziqazqátási területén belül a hulladékqazdálkodási kötelező közszolgáltatás ellátása
hutla'oe[ qyűitése, szállítása, a hulladékőak az lzsáki Regionális Hull_a-déklerakón történő
hatálybá lépett a hulladékról szóló 2012.
ártálmatlaííta'éa- érdekében. 2016. április 1. napián
évl- OLXXXV. torvénv módosításáiól szóló' '2015. évi CCXXI. törvény, az állami
hulladékoazdálkodási kózfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköreről, az
áoáitie}e]éé ÚÓoiáról, valamint az adatszolgáltatási kölelezettség.ek részletes szabályai.ról szóló
6912016. (lll 31.) Korm, rendelet, valariint a hulladékgazdálkodással összeiÜggÓ 9gye9
kormánvrehOeletek módosításáról szóló 7012016. (lll 31 ) Korm. rendelet. A hivatkozott
jÖgsiáp-atúÖxuari]ogiáli étoirasok teljesítéseérdekébön a Fe'iek a Közszolgáltatási szerződést
modoSltJaK.
,1.)

Felek a Közszolgáltatási

szerződés ll. pontját kie9észítikaz alábbi új 3,) ponttal:

"3) A Koordináló szerv Ht. 32tA, §-ában

szabályozott jogkörében biztosítja a
hulladékgazdálkodási tevékenység szabályos, zavartalan működését a település
közigazgatási határain

2.) Felek a Közszolgáltatási

bel ül,

"

szerződés lll/1. pont b) pontját az alábbiak szerint mÓdosítják:

,,b) az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

által

meghatározott minősítési engedély szerinti követelményeket biztosítja, valamint azt, hogy a
minősítési engedély a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli
hatálya alatt folyamatosan a rendelkezésére áll"

2,i Felek a Közszolgáltatási

szerződés lll/1. pont c) pontját az alábbiak szerint mÓdosítják:

"c) a közszolgáltatás folyamatos ellátásához, és biztonságosan bővíthetÖ fejlesztéséhez
szükséges fejlésztéseket, beruházásokat a külön jogszabályban rögzÍtett feltételek szerint az
önkormányzáttat és a Koordináló szervvel egyezteti és engedélyezteti, majd engedélY
birtokában elvégzi."

3,) Felek a Közszolgáliatási

szerződés llll1. pont e) pontját az alábbiak szerint módosítják:

"e) a közszolgáltatás teljesítésévelösszefüggő és külön jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatáit rendszeresen teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántarlásában kezeli.
pa adaiszolgáltatása kiterjed különösen az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról,
valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szólő a 6912016. (lll.

31 ) Korm. rendelet, 11. és 12. §-aiban foglalt adatszolgáltatásokra, melyekkel
összefüggésben közszolgáltató kijelenti. hogy tudomással bír azok elmulasztásából

szár

m

azó jog következmények

5,) Felek a Közszolgáltatási

ró

l. "

szerződés lll, pontját kiegészítikaz alábbi új 5.) ponttal:

"5) A közszolgáttató köteles valamennyi haszonanyagot a Koordináló szerv áltai kijelölt
szervezetnek átadni. a haszonanyag-órtókesítóslről eredő bevétel a Kaordináló szervet
lllstl ^^^^
llicu.
;ll^+;

6.)

,!

A Felek a Közszolgáltatási szerződés lV/1. pontját kiegészítikaz alábbi

új d.) ponttal:

A

közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tarlozó hulladékgazdálkodási
tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy az a Ht,-ben,
illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és
ártalmatlanítási célkitűzésekteljesülni tudjanak, A közszolgáltató a tevékenységétaz
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelöen köteles
ellátni, amelyet a Koordináló szerv a Ht. 32/A. §-a alapján, és erről megfelelőségi
véleményt állít ki."
"d)

7)

A Felek a

módosítják.:

Közszolgáltatási szerződés V. pont 1. francia bekezdésétaz alábbiak szerinti

{Az ingatlantulajdonos köteIes:}
"- A kötelező hulladékkezelési kózszolgáltatást igénybe venni"
8.)

A Felek a Közszolgáltatási szerződés Vll. 4) pontját az alábbiak szerint módosítják:
A közszolgáltatás ellenértékét,a közszolgáltatási díjat a hulladékbirtokosok fizetik meg
a Koordináló szerv részére.A közszolgáltató részérea közsz*lgá|tatási szerződésben
,,4)

rögzített feladataiéft a Koordiná|ó szerv fizet szolgáltatási díjat."

9.)

A Fe|ek a Közszolgáltatási szerződés Vll, 7) pontját az alábbiak szerint módosítják.

"7) A Hulladékkezelésiközszolgáltatás

díjat a hulladékbirtokosoktól a Koordináló szerv
saját nevében és számlájára köteles és jogosult beszedni."

10.)

A Felek a Közszolgáltatási szerződés Vll. 8) pontját az alábbiak szerint módosítják:

"8) A kiszámlázott, de a hulladékbirlokos által meg nem fizetett díjhátralék behajtására a
Ht. 52, §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Ht 32/A. § (1)

bekezdés j) pontjában szabályozottak szerint a Koordináló szerv kezeli a kintlévőségeket."

11.)

A Felek a Közszolgáltatási szerződés Vll. 9) pontját az alábbiak szerint módosítják.

"9) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzaíi rendeletében
biztosított kedvezmények ellenértékétszámla ellenében negyedévente megfizeti a
koordináló szerv részére,"

A Felek a Közszolgáltatási

12.)

szerződés Vll. 10) pontját az alábbiak szerint módosítják,

"10)Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményben részesített
ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan teljesíti a
közszolgáltató felé, aki a Közszolgáltatási szerződés lll/1. pont e) pontjában
szabályozottak szerinti teljesíti a kedvezményekre vonatkozó adatszolgáltatását a
koord ináíó szerv felé. "

13.) Felek a Közszolgáltatási

szerződést kieEészítik az alábbi új Vll/A ponttal:
"VlI/A.

A Koord ináIó szerv feladatai a h ulladékgazdálkodási feladatellátásban

1) A Koordináló szerv a Közszolgáltatási szerződés Ht. 92lB, § (2) bekezdése szerinti
megfelelősé9ét vizsgálja.

2)

A Koordináló szerv a közszolgá|tatási díjakra vonatkozó számlákat a

3)

A

4)

A

5)

A

6912016,

Korm, rendelet 20. § (1)bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

(lll.

31

)

közszolgáltató hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló
a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a
Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az
ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a
közszolgáltatót terheli M így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét
a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba

szerv

beszámítja,

közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
Koordináló szerv a 6912016. (lll, 31.) Korm. rendelet

20 §

(1) bekezdés szerinti

kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor
vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítéstörlént. A Koordináló szerv
adatszolgáltatásból

e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a6912016. (lll, 31.)
Korm. rendelet 20 § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és
szükséges adataik megállapítása érdekében.
6) ,qz 5) pont alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítéskézhezvételétkövető 8
napon belül.
7) A 6) pont szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak
számlázzaki.
8) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekébenintézkedik a Közszol9áltatási
szerződés Vll. 8) pontjában foglaltak szerint."

14,) Felek a Közszolgáltatási

szerződés llll1. d) pontját, 1, mellékletéthatályon kívül helyezik.

15.) Egyebekben Felek a Közszolgáltatási szerződésben foglaltakat változatlan tartalommal
fenntartják, jelen szerződés-módosítás annak elválaszthatatlan mellékletét képezi.
17,)

Jelen szerződés-módosítás 2016, július 5. napjával lép hatályba.

A

Felek jelen szerződés-módosítást átolvasás
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

és éftelmezésután, mint

akaratukkal

lzsák. 2016. július 5.

IZSAK-KOM Nonprofit Kft
Rudics Akos
ügyvezető

Bagócsi Károly
Ellenjegyezte:
FB elnök

'

Ladánvbene Község Önkormányzat a
Kardos ATtila
polgármester

ELOTERJESZTES
Ladá

nybene Község

Ön

kormá nyzat Képviselő-testü letének

2OL6. július 6-i ülésére

Tárev: a Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálására

szádvári Erika
aljegyző

Előteriesztést készítette:

kardos Attila
polgármester

Előteriesztő:

véleménvezésremegka pta

:

Ladá nybene Község Polgármesterétől
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ELOTERJESZTES

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének ZOL6.július 6-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület

!

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i képviselőtestületi üléséna 32/201,6. (lV. 28,) határozatában döntött a Ladánybenei Csiribiri Óvoda
óvodavezetői á l lásá na k betöltésére vonatkozó pá lyázat ki írá sá ról.
A pályázati kiírás a jogszabályi rendelkezések figyelembevétele mellett megjelent a
Nemzeti Közigazgatási lntézet honlapján, amely szerint a pályázat benyújtásának határideje
2015. június 15. napja volt, biztosítottuk a törvény által előírt 30 napot.
A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül az állás betöltésére egy darab
pá lyázat érkezett Ladá nybene Község Pol gármesteréhez,
A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeit a nemzeti köznevelésről
szólő 201_1,. évi CXC. törvény (a továbbiakban, mint Nkt.) 67 § (1) bekezdése tartalmazza az
alábbiak szerint:
evelési-oktatási i ntézménybenaz intézményvezetői megbízás feltétele
a/ az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a 3, mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolaivégzettség és szakképzettség, középiskolában az
e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betóltésére jogosító mesterképzésben
szerzett sza kké pzettség,
b/ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennállÓ, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,"
,,67 . §

(

1)

N

:

Az intézményvezetői pályázat előzetes véleményeztetésieljáráshoz kötött, azonban már
nem kötelező a közoktatási szakértő felkérésea vezetői programok véleményezése
tekintetében.

beérkezett pályázat véleményezése30 nap, azonban ez rövidebb határidőn belÜl
megtörtént. A véleményezésbenrészt vevő szervezetek körét az Nkt.83. § (4) bekezdése,
továbbá a 2OlZ012. (Vlll. 31.) EMMl rendelet 189. - 1-91. §-a nevesíti, a részletes eljárási
szabályokat pedig a326/2013. (Vlll,30.) Korm, rendelet 22.-24. § - ai határozzák meg.

A

A

magasabb vezetői megbízásról érvényesdöntés kizárólag
hozható meg.

a véleményektekintetében

A

magasabb vezetői megbízás időtartama a Kjt.23, § és a 326/2013, (Vlll,30.) Korm.
rendelet 22. § (1) bekezdés alapján 5 évre adható.

A pályázatok elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kinevezés Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 201,1,. évi CLXXXlX, törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja

alapján akkor igényli zárt ülés tartását, ha ezt az érintett kifejezetten kéri. A pályázó
pályázatában nyilatkozott arról, hogy hozzájárul a személyétérintő ügy nyilvános ülésen
történő tá rgyalásá hoz.

A

pályázatot a Ladánybenei Csiribiri Óvoda nevelőtestülete és alkalmazotti közössége
véleményezte, s a véleményt2Ot6. június 16-án benyújtotta, mely véleményezésaz
előte rjesztés mellékletét képezi.
A nevelőtestület és alkalmazotti közösség Vida Lászlóné pályázatát támogatja, tekintettel,
hogy a pályázó évek óta a ladánybenei óvoda dolgozója, vezetői feladatokat már évek óta

ellátja.

A

pályázati véleménybenkiemelten szerepel még, hogy

megfogalmazott feladatok tükrözik felelősségteljes gondolkodásmódját,
óvoda további fejlődését szolgálja.

a

pályázó által

megvalósításuk az

Megjegyezni kívánom, hogy a nevelőtestület véleményea fent hivatkozott jogszabályhely
alapján a vezetői programmal összefüggő szakmai véleménytartalmáról és nem pedig a
személyéről dönt. A nevelőtestület véleményéta kinevezési jogkör gyakorlója figyelembe
veszi, azonban a véleménya Képviselő-testület döntését nem köti.
A benvúitott pálvázatot összefoglalva az a|ábbi összegzést á||apítom meg:
- a pályázat benyújtása határidőben megtörtént,
- Vida Lászlóné pályázata megfelel a pályázati kiírásban nreghatározott, és az Nkt.67. §
( 1) bekezdésébenrögzített
feltételeknek,
- a véleményezésijogkör gyakorlója a pályáző vezetői programját elfogadhatónak
tartja, a pályázó pályázatát támogatja.
Fentiek alapián a lehetséges döntési alternatívák az alábbiak:

A kinevezésijogkör gyakorlója a pályázati kiírásnak megfelelő pályázó kinevezését támogatja,
s Vida Lászlónét megbízza a Ladánybenei Csiribiri Óvoda intézményvezetői feladatainak
ellátásával 2016. augusztus 1. napjától ZOZ1,,július 31, napjáig terjedő időszakra.

a Képviselő-testület nem támogatja a pályázót minősített többségű
szavazatával, úgy a későbbiekben új pályázat kiírásáról és a Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint helyettesítés meghosszabbításáról szükséges dönteni.

Amennyiben

A személyi kérdésbenvaló döntés az Mötv. 50. §-a alapján minősített többséget, vagyis
megválasztott képviselők többségi szavazatát igényli.

a

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Vida Lászlóné pályázatát támogassa, s az
alábbi határozati-javaslatot fogadja el :
Ladánvbene Közsée Önkormánvzat Képviselő-testületének ..../2016. (Vll. 05.) határozata
a Ladánybenei Csiribiri Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó
pályázat elbírálásáról
HATAROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Ladánybenei
Csiribiri Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó előterjesztést,
melynek alapján az alábbi döntést hozta:
L. A nemzeti köznevelésrőlszőlő?:OLL. évi CXC. törvény 57. § (7) bekezdése alapján és
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
tggz. évi XXX!ll. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
32612013. (Vll!. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésérefigyelemmel a
Ladánybenei Csiribiri Óvoda magasabb vezetői beosztására és az intézményvezetői
feladatok ellátására 2ot6. augusztus 1. napjától ZOIL. július 31. napjáig terjedő
időszakra
Vida Lászlóné-t
megbízza, akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése változatlanul
fennáll.
z. A Képviselő-testület a magasabb vezetői pótlék összegét a Kjt. 70. §. (2} bekezdés a)
pontja alapján a pótlékalap 200 %-ának megfelelő mértékben állapítja meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert, hogy a vezetői
megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2OL6, július 31.
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Ladánybenei Csiribiri Óvoda
óvodavezető
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n

kakör betöltésére

2a16.

A pályázó adatai:
vida Lászlóné
Ladánybene
Mester lt.2.

A "Közalkalmazottakjogállásáról

szóló" 1992. évi )C(XilI. törvény 20lA,. § alapján május l7-énmegjelent
68012016 azonositőszáműLadánybenei Csiribiri Óvoda önálló intézrnény Óvodavezetői (magasabb vezető)
m

unkaköré t me gpály ázom.
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páIyáző

/
i

Személyes adatok:

Név:
Lánykori

név:

Születési hely,

idő:

YidaLászlóné
Fazekas Anita

Kecskernét, 19ó5.08.13.

neve:
Lakcím:

Ladánybene, Mester u, 2.

Áilampolgárság:

magyar

Anyja

Kármán lrén

Szakmai önéletrajz:
Iskolai végzettségeim :

7,014-2016, Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
szakirányú

to

vábbképzé s i szak

-

kö zol<taás i vezetó

1983-1985. Kecskeméti Óvónóképző Intézet- óvodapedagógus
1979-1983. Bányai Júlia Gimnázium Kecskemét -

érettségi

§zakmai továbbképzések:
2012. "Örömteli gyermekévek" szakmai továbbképzés

2009. Óvodapedagógiai Napok
2a07. Az Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a halmozottan hátrányos helyzetu gyermekek
integrációj a érdekében
20a7. Hatékony együttnevelés az iskolában
2004. Számítógép-kezelés, internethas ználat

zalf.
200

1.

Óvodapedagógrai

Napok

Óvodapedagógiai Napok

2000. Óvodapedagógrai

Napok

2000. Eletvezetési ismeretek és készségek
2000. Egyéni képességfejlesáésaz ővodábatt
1999. Környezeti nevelés az óvodában

szakmai életút:

i985. júniusában végeztem óvodapedagógusként a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben.
I987-ig Lajosmizsén laktunk, ahol lányom , Melinda született és kót
teendőim

voltak. 1987.

szeptemberében Ladánybenére költöztünk,

évig gyermekápolási
ahol szeptember 2-án

elkezdtem óvónőként dol gozni.
2ü08. szeptemberétől látorn el aLadánybenei Csiribiri Óvoda vezetői feladatait.

B,evezetőz

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda vezetőjeként

végzett szakmai munka igazi kihívást jelentett

számomra. Törekedtem aTía, hogy megfeleljek
alkalmazkodva és szem előtt tartva

igazgatási követelményeket,

az

a

fenntartó elvárásainak folyamatosan

a törvényi változásokat, az újabb és újabb tanúgy

egyre nehezedő gazdasági helyzetet, és társadalmi

kömyezetet.

Kinevezésemtől kezdődően kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy

az

óvodába járó

gyermekek egyre nyugodtabb és rendezettebb környezetben éihessékmeg gyermekkoruk

játékos óvodás éveit, a szülők pedig biáonságban, és jó hangulatú légkörben tudhassák
gyermekiket.

Az

intézménymai arculata, a benne folyó hatékony és korszeni nevelómr,mka nem jöhetett

volna létre az együtt, és összedol goztti tudó alkalmazotti közösség nélkül.

Közösen

elért eredményeink, az intézmény nevének, hírénekpozitív irányban történó

erősítése, a szakmai munkánk miatt szívesen választják óvodánkat.

A szülők bizaltnánakerősítése, gyermekeink érdekeinek maximális figyelembe vétele minden
pedagógus közös

célja. Gyermekszerető és hivatastudattal rendeikező kollégáimmal a Helyi

Pedagógiai Program megvalósítása egyre hatékonyabb, a siker záIoga továbbra is a belső
szakmai fejlődés.

Vezetői hitvallásom:
Yezetői hiftallásom alaplának a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását
tartotn, mely elveket óvópedagógusként

is vallom. Hivatásomban alapvetó belső késáetés a

nevelés igénye, a többé, jobbá, színvonalasabbá tétel.

Ebből az elvbőL kiindulva vállalom űjra a megmérettetést. Bízom abban, hogy a ktlzel
harminc év alatt megszerueti. hivatástudatta| végzelt óvodapedagógusi hivatás, és az elmúlt
években megszerzett elméleti - és gyakor\ati vezetői tapasztalat segítenek e nemes feladat
telj esítésében,további folytatasában.

A

Ladánybenei Csiribiri Óvoda vezetőjeként olyan értékeketszeretnék teremteni és tovább

vinni, ahol az igényesség, tolerancia, egymás elfogadása és tisáeletben tartása alapvető
emberi magatartás, és ez megnyilvánul gyermekeink szeretetteljes neveiésébenés munkatársi

kapcsolatainkban egy ar ánt.

Vezetői munkámmal elsősorban az óvoda gyennekeit kívánom szolgální, és mindenkori
érdekeit képviselni. Vezetésemmel a nevelőtestület a továbbiakban is készen á11 a magas fokú
együttműködésre.

Az ővaűs gyermekek felnótté válásának kulcsa részben a mi kezünkben van, hiszen az ővoőa
köznevelési rendszerünk első láncszeme, Ezért elsődleges célul kell kitűznunk, hogy óvodánk
egy olyan biáonságos hely legyen a gyermekek számára, ahol életiik nagy részétörömmel,
felszabadultan tolthetik. A mi dolgunk, hogy biztosítsuk számukra a nyugalmat, a természetes
életteret, minél több gondoskodással.

Egy olyan

gyennekközpontű óvodai élet megvalósításán munkálkodunk, amelyben
végbernent változásokhaz, egyitt, csapatként veszünk részt a

alkalmazkodva a körülöttünk

célok megfogalm azásában és megvalósításában.
Ennek érdekébenaz óvodai élet szervezésében foszerepet kell biaosítani a játéknak, a mozgás
örömének, a cselekvésvágy kielégítésének,az ösztönös,

megismerésnek,

amikor

a

természetes kíváncsiságból adódó

gyermek érdeklődése, tevékenysége ezt

megkívánja.

Meggyóződésem, hogy a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését az életkori és egyéni

sajátosságok figyelembevételévellehet
tisáeletben tartásával és elfogadásával.

csak megvalósítani,

a

gyermeki személyiség

Helyzetelemzés:

Az

ővoda működési feltételei

:

Az óvodai csoportok száma,.3

Az

óvoda befogadóképessége; 75

frö

A nevelőtestület létszáma,.6 fő
A pedagógiai munkát segítő dolgozók létszáma: 3 fö
Elelmezésvezető : I fő

Konyhai dolgoző 4fő

Az intézmény eddigi j ellemzői, eredményei:
- Az óvoda épülete 2010-ben teljesen megújult, azőta is folyamatosan fejlódik. Eszközbeli
fejlödése, a környezet esztétikájának jawlása jellemző.

- Az

óvoda dolgozóinak, mint lcrilső, mint belső továbbképzésekenvaló részvétele

folyamatos.

- Az

óvodát szabályoző dokurnentációk a törvényi változásoknak megfelelően kerultek

átdo7gozásra.

- Helyi

Nevelési Programunknak megfelelően éljük hagyományainkat, tartjuk meg

rendezvényeinket.

-

Folyamatosan részt veszünk rajzpáIyazatokon, gyermekeknek szóló sport, vagy egyéb

rendezvényeken.

-A

pályazati lehetóségeknek köszönhetően

gazdagítani tudtuk a gyerekek óvodai életét.

Erdei óvodai programban vettiink résú.,ami 3 napos volt a Kontyvirág erdei iskolában. IPR

pályinatok eredményeképpen a tárgyi ellátottságot növeltük, fejlesáettiik

új bútorok,

tornaszerek , stb. vásárlásával. Kuiturális progíamon vehetíünk részt a Millenáris parkban
ahol az Alma együttes koncertje, és különböző

-

kézműves tevékenységek is voltak.

A szülők aktívan résá vállalnakaz óvoda rendezvényeinek sikeres lebonyolításában,

csoportok életénekszínesebbétételében.

a

,

Célom:

-

Hogy az Ővoda eddig elért eredményeit, és ismerve a belső kcirulményeket, működési
rendet

-

- törvényes

és színvonalas óvodát működtessek.

Hogy olyan utat, jövöt

mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos, minőségi munka

megbecsülést, szakrnai sikereket, és biztos rnunkahelyet garantál számukra.

Hogy vezetői munkámat a külvilág iránti nyitottság jellemezze, informálódjak,
elnyerj errr az őv o da széle sebb korű me

gi

és

smertségét, eli srnertsé gét.

Hogy a szülők és az óvoda dolgozői partnerként számíthassanak eglrnás segítségére,ahol

a szülők biztonságban látják gyermekUk fejiódését, s szívesen ránk bízzák legnagyobb
kincsük - gyennektrk nevelését.

Feladataim:

-

Az intézrrényműködésóhez megfelelő tárgyi,

gazdaság1, személyi feltételek biztosíüísa,

Olyan munkaközösség formálása, akik új ötletek beépítésével
fejlesáik pedagógiai
tartalrni rnunkánkat.

- A vezetői
- A Szülői

dtintések tudatossága, megalapozottsága, felelősségteljes átgondolása.

Szervezettel a már meglévő szoros kapcsolatot tovább kívánom erősíteni, az

igényeket, elvárásokat és ezek megoldási lehetőségeire együttesen keresern a legjobb

-

forrásokat.

Tárgyi eszközök

beszerzésére, fejiesáésére,és egyéb pedagógiai munkát támogató

pályázatokra kiemelten figyelek. Segíteni és tamogatni kívánom nevelőtársaim fejlődési
célj ainak me gvaló sulását

-

képzésilehetőségek biáo sításával.

A meglévő eszközök, berendezések védelme, karbantartása, folyamatos állagfelmérés.

Az eszközök,

felszerelések legyenek esztétikusak, szervesen illeszkedjenek a meglévö

tárgyi környezetbe, legyenek balesetmentesek, biáonságosak, egészségre ártalmatlanok,
szol gálj ák fej

-

lesáó tevékenysógünket.

PáIyázaíi lehetőségek szélesebb körű feltérképezése,kiaknázása

a

fonásbővítés

érdekében.

- A

partnerközpontú műkodésre a továbbiakban

is nagy hangsúlyt kívánok fektetni, A

családi értékekre, a családi nevelésre teszem a fó hangsúlyt. Az együttmúködést családi
programok (anyás beszoktatás, közös

kirándulások, rendezvények

-

farsang, gyermeknap,

stb. ), szervezésével kívánom megvalósítani, különós tekintettel a nemzeti, családi, és
óvodai ünnepekre, családdal való közös,

meghitt taláLkozásokra, programokra.

- Az egészségeséletmódra nevelés kiemelt feladat. Az egészséges táplálkozás, bőséges
folyadékfogyasztás alapfeltétele az egészségnek, a rendszeres gyünöics,
-

zöldségfo gy asztást fontosnak tartom.

Az óvodai
é

programokon tul továbbra

is

gazdagltani szeretném az óvodán kívüli közös

lményt nyuj tó pro grarrrokk al a l<lnáIatot.

Az Ovoda kapcsolatrendszere:

A

.,külső" kapcsolatok folyamatos bővítését,a meglévők ápolásétt az egyik legfontosabb

vezető i feladatornnak tekintem.

Az óvoda partneri kapcsolatai:

-

fenntartóval

iskolával
szülőkkel
pedagógiai szakszolgálatokkal
egészségugyi ellátással

-

-

logopédia, nevelési tanácsadó

orvos , védőnó, fogorvos

IKSZT vezetővel
ktinyvtánal

Célom a partnerközpontú szemléletmód gyakorlati megvalósítása, az igényes nevelömunkával
a partnerek elégedettségénekkiérdemlése.

Zárő gondolatok:

A

LadánYbenei Csiribiri Óvoda vezetői állását azéítkivánom megpályázni, mert
már kcizel
harminc éve a testÜlet aktív tagaként évról-évre tapasztalhattarn a kolleLtíva
elhivato ttságát,
ÖsszefogásiÚ. annak érdekében,hogy a partnerközpontú működés a legmagasabb
színvonalon

valósulhasson meg, MegtisáelÖ számomra egy ilyen csapat tagjának lenni, céljainkat
képviselni, sikerre vinni.

BÍzom abban, hogy az általarn körvonalazott program megvalósítása az elkövetkezendö
években is konkrét sikerekkel lesz mérhető,

Vallom, hogY egy sikeres intézményvezetése nem egyszemélyi vállalás, ezért a vezetői
PálYázatban Összegzetteket valamennyi rnunkatársarn segítségével,a szülői szervezet és a
fenntartó önkormány zat támogatásával kívánom megvalósítani.

Meggyőződésem, hogy csak közös

értékrendet valló, harmonikus testíilet nevelhet

kiegyensúl y ozott, boldog gyermekeket.

Ladányben e, 20í6.június 1 5.

L]qd-íi_ {
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vida Lászlóné

óvonappDAcócusor ÉsTEcHNIKAI DoLGo zól<
vÉrEmÉNyr
V ida

Lászlóné óvodav ezetői pály ázatár ől

Vida Laszlóné óvodavezetöi munkakör betöltésére beadott pa|yazatát

az

óvoda dolgozói megismerték, áttekintették, megvitattak.
A páIyazatban kifejtett vezetői hitvallást nagyon pazitivan értékelték,a
célkittizéssekkele gyetértettek.
Vida Lászlóné évtizedek őta a ladánybenei óvoda dolgozőj4 így már ismertté
vált munkáútoz, kollégákhoz való pozítívviszonya.

Lz

áLtala megfogalmazatt feladatok tiikrözik

felelősségteljes
gondolkodásnró dj át, megvalósításuk az őv oda további fej lődését szolgáíja.
Szakmai felkészultsége,rátermettsége alapjan alkalmasnak találjak Vida
Lászlónét a v ezetői munkakör betöltésére.

Ladanybene, 2016.június l6.
T;-n
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ELOTERJESZTES
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. július 6.-i ülésére

Tárgv: Előterjesztés a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
tá m og

E

l

atás pály ázatána k benyújtására

őterjesztést készítette:

Előterjesztó:

Véleményezésreés tárgyalásra megkapta:

szádvári Erika
aljegyző

kardos Attila
polgármesier

Ladánybene Község Polgármesterétől
6045 Ladánybene, Fő út 66.
-600, Email : polqarrnester@ladanvbene.
:
457
Telefon 7 61

h

u

ELOTERJESZTES

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 6,-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testü let!
Földművelésügyi Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák,
valamint a tanyás térségekmegőrzése és fejlesztése érdekébena települési és térségi

A

fej

esztése k

tá m o g atá sár

a

p

ály

ázatot

h i rd

etett,

cél a tanyagondnoki szolgálatok
gépjárműbeszerzés
kivételével.
fejlesztése
tevékenységének
Az igényelhető támogatás mértékemaximum 90 %, a támogatási összeg maximuma
pedig 2 millió Ft.
A pályázati igényünket 1 db fűnyíró traktor beszerzésérekívánjuk benyújtani,
amelynek bruttó összege 1,310.640 Ft.
l

A

pályázati kiírás szerinti egyik támogatási

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatoí a pályázati kiírásnak megfelelóen
nyújtsa be, s az alábbi határozati-javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI-JAVASLAT
határozata

pály ázali

i

g

ény benyújtása a

ta nyag oncl

noki szol g álat

fej

lesztésére

HATÁROZAT

Ladánybene Község önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be

a

Földművelésügyi Min'sztérium által kiír1 a tanyák, valamint tanyás térségekmegŐrzése és
fejlesztése érdekébena települési és térségifejlesztések támogatására, a tanyagondnoki
szolgálatok tevékenységénekfej lesztésére,
A kápviseló-testület pályázati igényétfűnyíró traktor beszerzésérenyújtja be, s a pályázaton
1.17g.576 Ft vissza nem teiitendő támogatást igényel. A képviselő-testület 2a16. évi
költségvetésében _ az általános tartalék terhére - a pályázat saját forrásaként 131.064 Ft
biztosít.
A képviseló-testület felhatalmazza Kardos Attila * polgármestert a pályázat elektronikus Úton
történő benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. július 8.
Ladánybene, 2016. június 29,
kardos Attila
polgármester

Ismertető
A tetepülésfejlesztési koncepciórő|, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szőlő 314l2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdés szerinti Képviselő-testületi döntéshez

EIőzmények
Ladánybene Község Önkorrnányzat Képviselő-testülete 2l20I6.(I.19.) szárnúhatátozaíában a piac
bővítlretősége és a 42lí és 4212hrsz-űtelkek nagyobb beépítlretőségeérdekében kezdeményezte a
településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építésiszabá\yzat (továbbiakban:
HESZ) rrródosítását,

Egyeztetés
A képviselő-testületi döntést követően A íelepúlésfejlesztésikoncepciót"Ól, az integrált
településfejlesztési srraftgiáról és a településrendezési eszközöll"ől, valantint egyes
településrendezési sajátos jogintézményeh,ől szóló 311/20]2. (XI 8 ) Korm, rendelet
(továbbiakban: Eljr,) szerinti egyeztetés megkezdődött.
infrastruktűrafőháIózat nem változik, új beépítésreszánt terület nem
alakul ki, zöld-, vízgazdálkodási-. erdő-, és természetközeli terület megszüntetésére nem kerül sor,
ezért az Eljr. 41.§(2) bekezdés szerint egyszerűsített eljárásban történt az egyeztetés.

A módosítással

a meghatározó

A megbízotttewezőcég: Epítészműhely Kft (Felelős ten,ező: Szilberhom Erzsébet) azE|jr.38.§(2)
bekezdés szerinti véleményezéstelepüléstervezési munkarészeit összeállÍtotta.

Azegyeztetés résztvevőía77l20I3. (IX.18.) lratározat szerinti partnerek (közműüzemeltetők),
Eljr. 9. meiléklete szerinti áIlamígazgatási szervek voltak.
Partnerek:
Közműűzemeltetők:
Eljr. 9. melléklete szerinti áI|amigazgatási szervek
1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ÉHOr ÉpítésügyiOsztály
2. Csonglád Megyei Korrrrányhivatal Kömyezetvédelmi és Terrnészetvédelmi FŐosztály
3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
4. Bács-Kiskun Megyei Katasztófavéd,Igazg. Vízvédelmi és Vízügyi Hatóság

5, ADUVIZIG
6. Bács-Kiskun

Megyei Katasztrófavédelmi lgazgaíőság
7 . Bács_Kiskun Megyei Kormányhivatal NépegészségügyiFőosztály
8. Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
9. Nemzeti Közlekedési Hatóság LégügyiHivatala
10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal IJtügyi Osztály
11. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és VagyongazdáIkodási KözPont
12. Kecskeméti Járási Hivatal Epítésügyi és örökségvédelmi osztáIy
i 3 . B ác s -Kiskun Me gyei Kormányhivatal F öldhivatali F őo sztály
14. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdőfelügyeleti és Hatósági OsztálY
1 5. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőj e
1 6. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fokapitányság
B ány ászati O s ztály
1 7. Jász-Nagykun- S zolnok M e gye i Kormányhivatal
18. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

az

Az Eljr. 41. § (3) bekezdés értelmében véleményezésremegadott 15 napon belül a következő
tartalmú válaszok érkeztek:

Partnerek:

YáIasz nem érkezett.

Eljr.

9. melléklete szerinti

á||amigazgatási

szervek

ács-Kiskun M egyei Korm ányhivatal BnOr Építésü5,iOsztáIy (BKB/00 1/ 3 456-3 12016.)
Felhívja a figyelrrret arra. 1rogy az önkonnányzat építésügyifeladatellátásában települési főépítész
B

közreműködésére van szüksé g a.'ÉW 6/,4§(3)bekezdés értelrrréberr.
I/ á l a s z : az örikormányzatnak
ninc s anyagi lehető sé ge alkalmazására.

Tervezé si munka szakmai szabáI5, atnak

jo

gszabályi helyeit isnrerleti,

V élerrr ényezésiarrl,ag gal kapcsolato s é szrer,étel ei :
1. Eljr.32.§ (4) alapján azEIjr.41.§ szerirrti egyszerűsített eljárást tudonrásul veszi.

2. Tájékozíat. hogy Eljr. 37. §(a) bekezdés bc) porrtja szerirrti előzetes adatszolgáltatási
kötelezertsége nincs.
3. Általános előírások (HÉSZ-ben nenr szabályozott) vonatkozás ában az OTÉK2012. aug. 6érr hatál1,o s szabá|y ai érvénye s ek.
4. 2/2005.(I.1 l.) Korm. rerrdelet szerinti környezeti vizsgáiatot nern ír elő.
5. Örökségr,édelmi hatástanulmány vonatk ozásában az illetékes szeru álláspontját tekinti
rrrérvadónak.

Alátámasztó murrkaré s zekke i kap c s o l ato s é s zrer, éte e i
Javasolja a településlejlesztési koncepcióban megfogalmazottak szerint a központi térség
növelésével párhuzamosan a beiterületi közterületek rendezését, különös tekintettel a
parkolási lehetőségek megoldására, a gépkocsi várakozóhelyek feltüntetésére.
Válasz: Közterületek rendezését műszaki tervekre a),apozva, a hatályos településrendezési
e szközök
alapján kivánj a az önkormányzat me gvaló sítani.
1

Egyeztetési elj árás szabályait ismerteti.

Csongrád Megyei Korm.. Környezetvéd. és Természetvéd. Főoszt. (CSZl0Il7909-2l2016.)
Eszrevételt táj-, és tennészetvédelmi, hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zajvédelmi
valamint ftjldtarri közeg védelmi szempontból nem tesz.
Kiskuns á gi Nemzeti Park lgaz gató ság

(1 42l -2 l 20 í6.)
Táj-, és tetmészetvédelmi szempontból kifogása nincs,

Bács-Kiskun Megyei Katasztófavéd. Igazg. Vízvédelmiés Vízügyi Hatóság
Határidőn belül nem válaszolt.

ADUVIZIG

(1089-00212016.)
Tájékoztatást és szakági állásfoglalást adott avízvédelem és vízgyűjtő gazdáIkodás,

ízrendezés,r,ízellátás, szennyvízelhelyezésvonatkozásában.
Válasz: Belvízveszélyes terüIetek ábrázoIását ..mélyfekvésű terület" jelöléssel a hatáiyos terv
Iaríalnlazza.
v

l

Építettkörnyezet aIakításáróI és védelméről szóló l 99], évi LXXV]II. törvény

a HESZ .,YízgazdáIkodási terület" szakaszcítnű27.§-a következőkre
módosul:
27. § (1) VízgazdáIkodási területeket (V)jellel az igazgaíási terüleí öl,ezeti terve ábrázolja
és e relldelet függel éke taríalnt azza.
(2 ) Vízgazdálkodási területre az által áno s rendelkezés ek t,onaíkoznak.

Allásfoglalás alapján

Egyúttal HÉSZ a következő új (6. számű) fliggelékkel egészül ki:
.../20 l 6. (....) ön korntány7gli ren delet 1. függeléke, amely R. 6. függeléke
Vízgazd áI kod ási terüIete k (Cs aíorn ú k)

83/2014.(III.I4.) Kornt. rendelet 2.§(3)b) pontja szerinti, az dIIam kizáróIagos tulajdondban Iévő,
AD UVIZIG va gJ)on kezel és ében I évő cs atoru á k :
I. övcsatorna (027,029, 038/1, 038/2 hrsz)
II. övcsatorna meghosszabbítósa (035/13 hrsz)
83/20l4.(III.14.) Kornt. rendelet 2.§(3)c) pontja szerinti, egyéb vizek és közcéIú vizilétesítmény
Il{em az ADUVIZIG vagyonkezelésében Iévő csatorna
XXIII. cs atorn a meg lt oss xa b bítd s a

Bá

c

s-Kis ku n M e gy ei Katasztr őf av éd elm i lgazgató s ág (3 53 0 0/2 7 1 4 - í l 20 t 6.)
Altalános jogszabályi tájékoztatást ad, a konkrét módosításra nyilatkozatában nem tér ki.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal NépegészségügyiFőosztály (BX7001/01451-212016.)
Kifogást nem emel,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Úttigyi, Vasúti és Hajózási Hivatala (UVH/UH l8t2lt/20t6.)
Hatáskörének hiányát állapítj a meg.

Nemzeti Közleked és i H ató ság L égü gy i Hivatala (FD/RR/N
Kifogást nem etnel, nem kíván egyeztetni.
B

ács-Kiskun Megyei Ko

S l

N l28 4 l 1 l 2016.)

ányhivatal Útti gyi O sztály (B K/UO/4 9 4 l t l20 16.)
Eszrevételt nem tesz, Felhívja a figyelmet a gépkocsi parkolóhelyek, rakódóhely és
kerékpártároló saját telken belüli elhelyezésének kötelezettségére.
rm

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi

és Vagyongazdálkodási

Központ

Határidőn belül nem válaszolt, külön megkeresésre régészetilelőhelyekről adatokat
szolgáltatott.

Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyiés Örökségvédelmi Osztály (BIí-O5D/008/1131-212016.\
Módosítási helyszínek nyilvántartott vagy védett örökségvédelmi elemet nern érintenek.
Régészetilelőhelyek adatfrissítésétkéri.
Válasz; Forster Központ adatai alapján további két régészetileiőhely kerül a szerkezeti terve
és a HESZ-be.
IeIőhely

azonosító

szdm

név

273z8 z

B.eck-nrujor
Eszakkelet

87041 5

Hosszúszék

HRSZ
032, 0727/13, 0727/1 5, 0728, 0727/14,

03

5/8, 0140/34,

0112/35,0110/z6,0140/35,0tl0/36,036
02/2, 03/57,03/56, 03/54, 03/55, 0142/18, 0142/17,
0142/16,0142/15,0142/14,067, 066/18

Bács-Kiskun Megl,ei Kormánylrivatal FöIdhivatali Főosztály (r0095/212016.)
Kilogást nenr emel.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhiv. Erdőfelügyeleti
Eszrevételt netn tesz.

H

o

nvéd elmi

Minisztérium

és Hatósági Oszt. (BKG/001/6026-212016.)

gi Hivatal vezetőj e (HHI/ 3237 -I l 20 16.)
KüIön észrevételtnenr. tesz. A jóváhagyást követően egységbe szerkesztett elektrorrikus
dokurrrentációt kér.
H ató

sá

Bács-Kiskun Megl,ei Rend őr-főkapitánl,s ág
Határidőrr belül nenr nyilatkozott.

Jász-Nag,vkun-Szolnok Megyei Kormányhiv. Bányászati Osztá|y (JN/MEF IBO11076-212016.)
Kifogást nem errrel. A jóváhagyott munliarészeket CD-n kéri.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (CE/l5831-212016.)
Nen l,éleményez. mivel nincs hírközlési tervfejezet.
VáIasz:Hírközlési ágazaíot a módosítás nenr érinti. ezért maradt el.

A rryilvánosság

biztos itása a helyben szokásos módon megtörtént. Észrer,éte1nern érkezett.

Kecskemét,2016.június 23.

Összeállította: Szilberhorn Erzsébet

íewező

Tárgy : településrendezési eszközök

egyeztetésének elfo gadása

1.)

A képviselő-testület

2.)

A képviselő-testület felkéri a Polgánnestert jelen határozatkOzzétételét

a településfejlesztési koncepcióről, az integráIt
településfejlesztésistratégiárói és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogirrtézrnényekrő1 szóló 31412012.(XI.8.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Korrnányrendelet) 39. §-ában
m e glratáro zott fe l adatköréb en elj áw a e lfo gadj a L adányb en e
településrendezési eszközei 212016.(LI9.)határozattal indított módosításárrak
egyeztetésére vonatkozőkat az előterjesztéshez rnellékelt ismertető szerint.

követően az előterjesztés melléklete szerintiek átvezetésér,el a
Kormányrerrdelet 40.§ szerinti zárő szakr,élemény megkéréséreés a
j óváhagyás előterj esztésére.

